
 
 

Protokół nr XXIX/08 
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia 

z dnia 6 sierpnia 2008 roku 
 
Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. 
Nieobecni radni: Jacek Kuciński, Andrzej Litwin, ElŜbieta Niczyporuk, Piotr Nosal, Paweł 
Szczotka, Andrzej Walczak, Jerzy Wojciechowski. 
 
Sesji przewodniczył wiceprzewodniczący Rady Gminy i Miasta Bogatynia Piotr Woeltz. 
 

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy 
Daszyńskiego 1 w godzinach od 15.00 do 15.30. 
 

W sesji uczestniczyli: 
� Andrzej Grzmielewicz  - Burmistrz Miasta i Gminy, 
� Bogumiła Wysocka   - Skarbnik Gminy, 
� Krzysztof Nowicki   - Radca prawny. 

/lista obecności stanowi załącznik nr 2/ 
 

do punktu 1 
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum 

 
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Woeltz otworzył sesję. Na podstawie listy obecności 
stwierdził quorum /w chwili otwarcia na sali obecnych było 12 radnych/, przy którym Rada 
moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały. Poinformował, iŜ dzisiejsza sesja 
zwołana jest przez przewodniczącego rady Pawła Szczotkę na wniosek z-cy Burmistrza Miasta              
i Gminy Bogatynia Jerzego Stachyry /pismo – wniosek BB.0065-17/1078/08 z 31 lipca 2008 r. 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu sesji/. Do wniosku dołączono porządek obrad oraz projekt 
uchwały.   
 

Przedstawienie porządku obrad 
Porządek stanowi załącznik nr 4 do protokołu sesji. 
 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/155/07 Rady Gminy i Miasta 

Bogatynia z 28.12.2007 roku w sprawie upowaŜnienia Burmistrza do zaciągnięcia 
kredytu krótkoterminowego w banku i poŜyczek krótkoterminowych z GFOŚiGW                   
w 2008 roku /projekt nr 261/08/. 

3. Zamknięcie obrad. 
Następnie zwrócił się do wnioskodawców i radnych z pytaniem czy mają uwagi do 
przedstawionego porządku obrad.  
Nie zgłoszono.  

do punktu 2 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/155/07 Rady Gminy i Miasta 
Bogatynia z 28.12.2007 r. w sprawie upowaŜnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu 
krótkoterminowego w banku i poŜyczek krótkoterminowych z GFOŚiGW w 2008 roku. 
Projekt nr 261/08 stanowi załącznik nr 5  do protokołu sesji 
 
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Woeltz udzielił głosu skarbnik Gminy Bogumile 
Wysockiej, która poinformowała radnych, iŜ projekt uchwały w sprawie ustalenia limitu 
zaciągania kredytu obrotowego krótkoterminowego wiąŜe się ze spiętrzeniem płatności za 



inwestycje realizowane przez Gminę. Wpłynęła faktura za stację uzdatniania wody na ponad                
4 miliony złotych, a w związku z tym, Ŝe poŜyczka jaką otrzymaliśmy na stację uzdatniania 
wody wpłynie w terminie późniejszym, aby nie narazić Gminę na płatności odsetek karnych za 
nieterminowe płatności faktur prosimy radnych o podwyŜszenie maksymalnej kwoty kredytu 
obrotowego do kwoty 6 mln zł. Rada upowaŜniła Burmistrza do zaciągania kredytu do kwoty                   
3 mln zł., ale w związku ze spiętrzeniem płatności wnosimy o podwyŜszenie o dalsze 3 mln zł. 
Kredyt będzie spłacony - zgodnie z ustawą o finansach publicznych - do końca roku 2008. 
Przewiduje się, Ŝe spłacimy go na przełomie sierpnia i września br. bowiem juŜ wystąpiono do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z aneksem do umowy poŜyczki o przesunięcie 
terminów płatności kolejnej raty, kolejnej transzy poŜyczki na tą inwestycje. 
 
Wiceprzewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi do przedłoŜonego projektu.  
Radni nie zgłosili uwag.  
W związku z powyŜszym poddał pod głosowanie przedłoŜony projekt.  
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów 
„wstrzymujących”.  
 
Uchwała Nr XXIX/206/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/155/07 Rady Gminy i Miasta 
Bogatynia z 28.12.2007 roku w sprawie upowaŜnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu 
krótkoterminowego w banku i poŜyczek krótkoterminowych z GFOŚiGW w 2008 roku 
została podjęta /„za” – 13, brak głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących”/. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu sesji.  
 

do punktu 3 
Zamknięcie obrad. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Woeltz stwierdził, iŜ porządek obrad został wyczerpany                 
i w związku z powyŜszym zamknął obrady dziękując wszystkim za przybycie. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz podziękował radnym za 
podjęcie tej decyzji. Uzupełniając wypowiedź Pani Skarbnik dodał, iŜ kredyt obrotowy jest dla 
nas bardzo korzystny poniewaŜ nie generuje dodatkowych kosztów, a bieŜące wpływy do 
budŜetu powodują, Ŝe jego wielkość po prostu zmniejsza się. Poinformował teŜ, iŜ w tej chwili 
nastąpiło spiętrzenie róŜnych płatności poniewaŜ w Gminie Bogatynia prowadzonych jest 
równolegle wiele inwestycji. W tej chwili trwają intensywne prace na osiedlach, za chwilę kilka 
ekip „wejdzie” na Zatonie i Trzciniec i takie tempo prac zapewne utrzyma się do końca naszej 
kadencji.  
 

 
Wiceprzewodniczący  

Rady Gminy i Miasta Bogatynia 
 

     Piotr Woeltz    
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
ElŜbieta Gołaczyńska insp. Biura Rady 
Bogatynia 11.08.2008 r.  



 


