
Protokół nr XXXVI/08 
z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia 

z dnia 30 grudnia 2008 roku 
 
Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. 
Nieobecni radni: Marek Marczak, Piotr Nosal, Katarzyna Piestrzyńska – Fudali. 
Sesji przewodniczył przewodniczący Rady Gminy i Miasta Bogatynia Paweł Szczotka. 
 

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy 
Daszyńskiego 1 w godzinach od 13.00 do 14.30. 
 

W sesji uczestniczyli: 
� Jerzy Stachyra                        - Zastępca Burmistrza, 
� Dominik Matelski                  - Zastępca Burmistrza, 
� Daniel Fryc    - Sekretarz Gminy, 
� Bogumiła Wysocka   - Skarbnik Gminy, 

/lista obecności stanowi załącznik nr 2/ 
oraz naczelnicy wydziałów Urzędu, przedstawiciele spółek oraz gminnych jednostek 
pomocniczych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu sesji.  
 

do punktu 1 
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum 

 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka otworzył sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia. Na 
podstawie listy obecności stwierdził quorum /w chwili otwarcia na sali obecnych było 16 
radnych/, przy którym Rada moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały.  

 
do punktu 2 

Przedstawienie porządku obrad 
Porządek stanowi załącznik nr 4 do protokołu sesji. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił porządek: 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad.  
3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych. 
4. Podjęcie uchwał: 

4.1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia - projekt nr 318/08 

4.2. w sprawie zmian w składzie komisji Rady Gminy i Miasta - projekt nr 319/08 
5. Interpelacje i zapytania, 
6. Wolne wnioski. 
7. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego. 
8. Zamknięcie obrad. 
Poinformował, iŜ do biura wpłynął wniosek Burmistrza o wprowadzenie zmian do porządku 
obrad sesji zwołanej na dzień 30 grudnia  br. o uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie przez 
Radę projektów uchwał: 
- w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 rok 
- w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budŜetowego 2008. 
Pismo BB.0065-25/1627/08 z 30.12.2008 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji.  
Dodał, iŜ radni otrzymali te projekty i proponuje je wprowadzić w punkcie 4.3 i 4.4.  
Zaproponował teŜ, aby po głosowaniu punktu 4.2. była przerwa, by mogły się zebrać komisje 
problemowe – Komisja ds. Oświaty, Rozwoju i BudŜetu - dla wydania opinii do proponowanych 



wprowadzonych projektów uchwał. Oczywiście wszyscy radni mogą brać udział                               
w posiedzeniach tych komisji.  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad: 
-  projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 rok w pkt 4.3.  
Za wprowadzeniem projektu głosowało 13 radnych, brak głosów „przeciw”, 3 głosy 
„wstrzymujące” wprowadziła ww. projekt do porządku w pkt 4.3.  
 
- projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budŜetowego 
2008 w pkt 4.4. 
Za wprowadzeniem projektu głosowało 15 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów  
„wstrzymujących” .  
Poinformował, iŜ jeden radny opuścił salę obrad.  
 
Przewodniczący Rady stwierdził, iŜ Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania – 
bezwzględną większością głosów wprowadziła zmiany w porządku obrad dodając punkty:  

� 4.3 – projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 rok,  
� 4.4. projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem 

roku budŜetowego 2008. 
 
Porządek obrad po zmianach : 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad.  
3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych. 
4. Podjęcie uchwał: 

4.1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie  
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia - projekt nr 318/08 

4.2. w sprawie zmian w składzie komisji Rady Gminy i Miasta - projekt nr 319/08 
4.3. projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 rok,  
4.4. projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku  

budŜetowego 2008. 
5. Interpelacje i zapytania, 
6. Wolne wnioski. 
7. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego. 
8. Zamknięcie obrad. 
 
Radny Tadeusz Okorski zawnioskował, aby do porządku obrad wprowadzić: Sprawy róŜne 
poniewaŜ od kilku sesji takiego punktu nie było i moŜe ktoś ma jakieś sprawy, które nie 
mieszczą się w ramach proponowanego porządku.  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego. 
Za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych, 8 głosów „przeciw”, 3 radnych wstrzymało się od 
głosowania.  
Przewodniczący stwierdził, iŜ Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania odrzuciła 
wniosek radnego.  
 
Radni nie wnieśli innych uwag do przedłoŜonego porządku obrad.  
 

do punktu 3 
Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych 

 
Przewodniczący Rady oddał głos przewodniczącemu Rady Osiedla Nr 1 w Bogatyni 
Zbigniewowi Wójcikiewiczowi.  



 
Przewodniczący Rady Osiedla Nr 1 Zbigniew Wójcikiewicz poprosił o interwencję Radę jak         
i Burmistrza w sprawie mieszkańców naszego miasta - pacjentów Centrum Medycznego                       
w Bogatyni przy ulicy Pocztowej. Z uwagi na prawdopodobnie ograniczoną liczbę 
rejestrowanych osób do lekarza mieszkańcy – chorzy ludzie przychodzą o wczesnych godzinach 
rannych – nawet o 5.00 i zajmują kolejki do rejestracji stojąc na ulicy, chodniku przed bramą do 
godziny 7.00 kiedy to drzwi do przychodni są otwierane.  Przewodniczący uwaŜa, Ŝe to jest 
skandal, bo tam teŜ przychodzą pacjenci mający po 70 i 80 lat. Zdaje sobie sprawę z tego, iŜ być 
moŜe nasze władze nie są władne do rozwiązania tego problemu, ale prosi w imieniu 
mieszkańców o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Podobny problem jest przy rejestracji, 
gdyŜ w jednym dniu panie rejestratorki rejestrują na następny dzień, a w innym dniu nie jest to 
moŜliwe.   
 
Zastępca Burmistrza Jerzy Stachyra wyjaśnił, iŜ spółka medyczna centrum to spółka 
handlowa w której Gmina Bogatynia nie ma Ŝadnych udziałów. Wobec powyŜszego nie ma teŜ 
Ŝadnego wpływu na jej działanie. Jako Urząd Miasta moŜemy jedynie wystosować pismo                    
z prośbą, by zwróciła uwagę na istniejący problem. MoŜe to takŜe zrobić kaŜdy mieszkaniec 
Bogatyni jak i Rada Osiedla. Dodał, iŜ rozwiązaniem jest teŜ przepisanie się pacjentów do 
SPZOZ-u, jeŜeli tam są takie kolejki.  
 
Innych pytań nie zgłoszono.  

do punktu 4 
Podjęcie uchwał: 

 
4.1.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia. 
Projekt nr 318/08 stanowi załącznik nr .. do protokołu sesji  
 
Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Gminy Daniela Fryca o przedstawienie projektu.  
  
Sekretarz Gminy Daniel Fryc poinformował, iŜ przedmiotowy projekt był tematem 
posiedzenia Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska oraz Komisji ds. Obywatelskich, które to po jego szczegółowych wyjaśnieniach 
pozytywnie go zaopiniowały. Niniejszy projekt po przyjęciu przez Radę pozwala nam na 
niezwłoczne przystąpienie do planowanych prac planistyczno - urbanistycznych w związku                     
z trwającymi dość daleko juŜ zakrojonymi pracami projektowymi dotyczącymi inwestycji 
planowanych na rok 2009. To wynika z załączników graficznych – 9. Zakresy zmian które 
docelowo znajdą się w projektach opracowywanych zmian planu zagospodarowania 
przestrzennego są zgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia jak i z projektem studium nad 
którym pracuje biuro urbanistyczne, które to wykonuje przedmiotowy projekt w wyniku 
zawartej z Gminą Bogatynia stosownej umowy w tym zakresie.  
Sekretarz pokrótce omówił załącznik graficzne: 
- pierwszy załącznik dotyczy obszaru obserwatora, gdzie Gmina planuje budowę punktu 
widokowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną. W wyniku prac koncepcyjnych okazało się, iŜ 
jest niezgodność częściowa zakresu objętego opracowaniem projektowym z aktualnym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Byśmy mogli wystąpić z wnioskiem na 
budowę w zakresie realizacji tegoŜ przedsięwzięcia musimy dokonać odpowiednich zmian 
planistycznych, 
- drugi i trzeci załącznik obejmuje teren juŜ nieczynnej szkoły podstawowej nr 2 w Bogatyni 
przy ulicy Daszyńskiego. Jak radni wiedzą pion inwestycyjny przygotował stosowną ofertę                      
i skierował do potencjalnych zainteresowanych inwestorów /lokalizacja linii produkcyjnej                   



w tych obiektach/ i tu aby „dopiąć” tą ofertę musimy przystąpić do zmian planistycznych, aby 
inwestor nie miał problemów z uzyskaniem dokumentacji i pozwolenia na budowę celem 
uruchomienia produkcji, 
- kolejnym załącznikiem jest częściowy teren Trzcińca tj. budynek nr 13 – tam osoby fizyczne 
zwróciły się o zmianę z uwagi na uregulowania własnościowe jak równieŜ częściową rozbudowę 
tegoŜ obiektu, 
- kolejny załącznik dotyczy zmiany przeznaczenia obszaru w Porajowie naprzeciw kościoła dla 
proponowanej przez nas lokalizacji terenu pod budowę przyszłego ośrodka zdrowia,  
- kolejny element dotyczy planowanej budowy bio - oczyszczalni ścieków w Kopaczowie – jest 
to działka 10/2 stanowiąca na dzień dzisiejszy własność Agencji Rolnej Skarbu Państwa.                         
W związku z przystąpieniem do zmian planistycznych i okazaniem stosownych dokumentów 
Dyrekcji Agencji Rolnej Skarbu Państwa będziemy wnioskować o nieodpłatne przekazanie na 
rzecz Gminy Bogatynia przedmiotowej nieruchomości z przeznaczeniem na realizację celu 
publicznego, 
- kolejna z nieruchomości objęta przedmiotowym projektem dotyczy nieruchomości nabytej 
przez Gminę Bogatynia na które to nabycia radni juŜ wyrazili zgodę. Jest to działka 
zlokalizowana w obrębie opracowania „zalewu” – działka dotychczas prywatna,  
- kolejny załącznik dotyczy terenu pomiędzy ulicą Pocztową a Świerczewskiego  - w środku tej 
duŜej nieruchomości przebiega zaplanowana budowa obwodnicy. Tu chcemy zmniejszyć tzw. 
pas rezerwy co pozwoli nam na uatrakcyjnienie nieruchomości, które są po lewej stronie 
przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Zmniejszona teŜ zostanie tzw. strefa ochronna. 
Rezerwa która do tej pory była w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego i pozwalała swobodnie projektować obwodnicę pokazała, Ŝe dzisiaj moŜemy ten 
teren okroić czyli zminimalizować ten zakres areału ujętego w studium pod planowaną 
obwodnicę, bowiem dziś juŜ mamy projekt i realizujemy inwestycję więc warto byłoby w tej 
chwili wykorzystać obszar areału który pozostał w tym rejonie, aŜeby moŜna by było 
przeznaczyć go na inny cel,  
- kolejne nieruchomości to są nieruchomości połoŜone w obrębie Sieniawki przy drodze                          
z Bogatyni do Sieniawki. Jedna nieruchomość to grunt gminny, który Gmina nabyła w wyniku 
komunalizacji od Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. W tej chwili chcemy przeznaczyć ten 
teren na ewentualną działalność gospodarczą w związku z planowaną budową drogi 
transgranicznej. Druga nieruchomość to wniosek osoby fizycznej – równieŜ przekształcenie na 
cel gospodarczy,  
- i ostatnia nieruchomość – poszukujemy lokalizacji dla planowanego boiska sportowego                     
w obrębie Bratkowa i tu wskazano nieruchomość o przyzwoitym ukształtowaniu terenu - 
aczkolwiek jeden z radnych znający ten teren podpowiadał, iŜ teren ten notorycznie jest 
zalewany przez Nysą ŁuŜycką. Sekretarz stwierdził, iŜ wstępnie wskazujemy ten teren do zmian 
planistycznych aczkolwiek niewykluczone, Ŝe nie zostanie on uwzględniony ostatecznie                       
w projekcie, bowiem jest to teren osoby fizycznej. Będziemy jeszcze rozmawiać z właścicielem 
tej działki, będziemy jeszcze analizować sugestię którą wysunął radny co do tej nieruchomości             
i ostatecznie rozstrzygniemy czy będziemy to uwzględniać czy pominiemy tą nieruchomość                 
w pracach planistycznych.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ tym projektem uchwały zajmowała się Komisja ds. 
Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisja ds. 
Obywatelskich i Praworządności, które to w wyniku głosowania pozytywnie go zaopiniowały. 
 
Radny Krzysztof Gnacy wie, iŜ wiele wniosków jest złoŜonych i czeka na przystąpienie do 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i czeka na podjecie uchwały, dlatego teŜ ma 
pytanie – ile tych wniosków jest i kiedy one wejdą pod obrady Rady. 
 



Sekretarz Gminy Daniel Fryc odpowiadając na pytanie radnego stwierdził, iŜ na przełomie 
września i października odbyły się trzy posiedzenia komisji architektoniczno - urbanistycznej             
i wszystkie wnioski, które zalegały w gminie Bogatynia zostały przez komisję zaopiniowane. 
Część wniosków dotycząca choćby zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
była niezgodna z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bogatynia w związku z czym zostały uwzględnione i przekazane do 
wyrysowania w nowy projekt studium, o którym mówił wcześniej. Rysunek nowego studium 
zarówno cześć graficzna jak i opisowa ma się juŜ ku końcowi i na 7 stycznia biuro urbanistyczne 
będzie gościło u nas w Gminie prezentując pierwszą wersje rysunku uwzględniającego te 
wszystkie zaszłości abyśmy mogli przystąpić w ogóle do zmian, czyli przedkładać radnym 
kolejne projekty uchwał dotyczące przystąpienia do zmian planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Bogatynia. Studium nie jest prawem miejscowym, aczkolwiek 
jest wypadkową dla planu. W związku z czym z chwilą kiedy radni podejmą uchwałę o zmianie 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a myśli, Ŝe ten projekt zostanie 
przedłoŜony radnym w kwietniu, to po tej dacie będziemy sukcesywnie przystępować                         
i przedkładać stosowne projekty uchwały dot. przystąpienia do zmian co do których Rada 
jeszcze nie wyraŜała swojej opinii, nie dawała zgody. Obecnie pracujemy intensywnie i mamy 
podmioty zainteresowane realizacją inwestycji związanych z pozyskiwaniem energii ze źródeł 
odnawialnych. Będziemy chcieli to wszystko ująć w jednym projekcie i sukcesywnie 
przystępować do pozostałych kwestii dotyczących naszych mieszkańców.  
 
W związku z bakiem pytań ze strony radnych przewodniczący poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia. 
Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów 
„wstrzymujących” 
 
Uchwała Nr XXXVI/261/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia została podjęta 
jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu sesji. 
 
4.2. w sprawie zmian w składzie komisji Rady Gminy i Miasta 
Projekt nr 319/08 stanowi załącznik nr 8 do protokołu sesji  
 
Przewodniczący Rady stwierdził, iŜ w treści projektu przyjmuje się rezygnację radnego Pawła 
Marciniaka z członkostwa w Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych.  
Pismo radnego w tej sprawie stanowi załącznik nr 9 do protokołu sesji.  
W związku z brakiem pytań do projektu przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt. 
Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 2 radnych było „przeciw”, brak głosów 
„wstrzymujących”.  
 
Uchwała Nr XXXVI/262/08 w sprawie zmian w składzie komisji Rady Gminy i Miasta 
została podjęta większością głosów.   
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu sesji. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę /30 minut/ prosząc, by w tym czasie odbyły się 
posiedzenia komisji problemowych – Komisji ds. Oświaty, ds. Rozwoju i Komisji ds. BudŜetu 
celem analizy dwóch projektów uchwał.  
Po przerwie przewodniczący wznowił obrady stwierdził, iŜ na sali znajduje się 18 radnych.  
 
4.3. projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 rok. 



Projekt nr 3209/08 stanowi załącznik nr 11 do protokołu sesji  
 
Przewodniczący Rady odczytał ustalenia komisji do ww. projektu.  

� Komisja ds. BudŜetu w wyniku głosowania /3 głosy „za”/ pozytywnie opiniuje projekt 
uchwały.  

� Komisja ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w wyniku głosowania 6 „za” - 
jednogłośnie takŜe pozytywnie opiniuje przedłoŜony projekt.  

Wobec braku pytań i uwag ze strony radnych przewodniczący poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 rok. 
Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów 
„wstrzymujących”.  
 
Uchwała Nr XXXVI/263/08 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 rok została podjęta 
jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu sesji.  
 
4.4.  projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku  

budŜetowego 2008. 
Projekt nr 321/08 stanowi załącznik nr 13 do protokołu sesji  
 
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ Komisja ds. BudŜetu w wyniku głosowania /4 głosy 
„za”/ pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, oraz Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego 
Gminy takŜe pozytywnie go zaopiniowała /6 „za” – jednogłośnie”/.  
 
Wobec braku pytań i uwag ze strony radnych przewodniczący poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku  budŜetowego 2008. 
Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów 
„wstrzymujących”.  
 
Uchwała Nr XXXVI/264/08 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem 
roku  budŜetowego 2008 została podjęta jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu sesji.  
 

do punktu 5 
Interpelacje i zapytania 

 
Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Tadeuszowi Okorskiemu który powiedział, Ŝe 
wcześniej w porządku sesji był punkt „Komunikaty Przewodniczącego” i czekał na jakiś 
komunikat przewodniczącego w związku z tym, Ŝe wpłynęło pismo od Klubu Radnych „Razem 
dla Gminy”, a on był kiedyś członkiem tego Klubu. Następnie dowiedział się /w sposób który go 
nie satysfakcjonuje/, Ŝe nie jest juŜ członkiem tego Klubu. Dodał, Ŝe złoŜył deklarację na piśmie 
i prosi o odpowiedź na to dlaczego odbyło się to zaocznie i bez uzasadnienia. 
Kolejna sprawą jest praca Rady. Stwierdził, Ŝe brakuje mu inicjatywy Przewodniczącego                      
i dwóch zastępców. W planie pracy Rady na 2008 rok swoje punkty mają komisje, a jakaś 
inicjatywa – jest półmetek – mogłaby wypłynąć ze strony Przewodniczącego Rady czy 
zastępców. MoŜe rozmowy międzyklubowe, rozbudowanie kompetencji Komisji ds. Rozwoju 
Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Ta komisja nie objęła 
wszystkich spraw z terenu miasta i gminy, które objąć powinna. Podobnie Komisja ds. Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji. Stwierdził, Ŝe składał interpelację w sprawie zmiany dwóch 
punktów oświetleniowych w Porajowie przy boisku z jednoramiennych na dwuramienne.  
Otrzymał odpowiedź, która go nie satysfakcjonuje, a wręcz denerwuje. Dlatego, Ŝe pan Janusz 
Zalewski napisał, iŜ Wydział Inwestycji ustala, Ŝe zawarto umowę z firmą na realizację 



oświetlenia w Porajowie. Tych punktów jest kilkadziesiąt, przewodów jest kilka kilometrów               
i wynaleziono sztuczny problem, bo moŜna załoŜyć dwie oprawki, to w takiej inwestycji jest jak 
ziarenko maku. Stwierdził, Ŝe w odpowiedzi jest napisane, Ŝe radny Tadeusz Okorski zgłosił tę 
interpelację w trakcie trwania inwestycji. Radny uwaŜa, Ŝe przed inwestycją brakuje konsultacji 
przed opracowaniem dokumentacji. W związku z tym składa wniosek formalny do budŜetu 
Gminy o zamontowanie dwóch opraw oświetleniowych na istniejących słupach oświetleniowych 
przy skarpie boiska LKS „Zjednoczeni” Porajów, doprowadzenie zasilania do budynku szatni, 
zainstalowanie punktu ZK. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe na wnioski do budŜetu Gminy na 2009 rok jest juŜ za 
późno. Więc to będzie traktowane jako wolny wniosek lub interpelacja. Radny otrzyma 
odpowiedź na piśmie.  
Jeśli chodzi o wcześniejsze wypowiedzi to radny poruszał wiele wątków, a jego zdaniem jeden 
wyklucza drugi. Zacytował, Ŝe Rada powołuje komisje i określa ich skład osobowy, przedmiot 
działania oraz szczegółowe postanowienia dotyczące działalności komisji z wyłączeniem 
Komisji Rewizyjnej odrębnymi uchwałami, tj. rozdział V, § 54 ust. 2 Statutu. Statut równieŜ 
mówi o Klubach Radnych, radni mogą tworzyć kluby radnych według kryteriów przez siebie 
przyjętych. W dalszych zapisach nie ma w ogóle mowy czy informują o składzie Radę czy nie              
i o ewentualnych usunięciach. Co do inicjatywy i rozpoczynania rozmów pomiędzy Klubami, to 
takie się odbywają. Radny w nich nie uczestniczy poniewaŜ nie naleŜy do Ŝadnego Klubu. Jeśli 
chodzi o integrację, to takie inicjatywy równieŜ wypływają. NajbliŜsze spotkanie jest 
przewidziane w dniu 6 lutego 2009 roku. Wszyscy chętni byli powiadomieni, aby zapisywać się 
na to spotkanie.  
 
Następnie Przewodniczący Rady oddał głos przewodniczącemu Klubu Razem dla Gminy 
radnemu Piotrowi Woeltz który powiedział, iŜ Rada nie decyduje o Klubie Radnych. Klub jest 
usankcjonowany w Statucie Gminy, swoim wewnętrznym regulaminie. Radny Tadeusz Okorski 
został usunięty z Klubu jednomyślnie, dalsza polemika w tym temacie nie ma sensu. Klub 
obecnie liczy dziesięciu radnych.  

Natomiast w tym punkcie chce poruszyć sprawę odpowiedzi jaką otrzymał na swoją 
interpelację dotyczącą udroŜnienia studzienek na ulicy Wyczółkowskiego. W odpowiedzi 
napisano, Ŝe studzienki zostały udroŜnione, a on posiada zdjęcia sprzed Wigilii, Ŝe to nie zostało 
wykonane. 

Kolejna sprawa dotyczy gruzowiska przy byłej winiarni. Na początku kadencji składał 
interpelację w tym temacie. Właściciel to ogrodził, jest stróŜ, ale mieszkańcy sygnalizują, iŜ tam 
jest siedlisko szczurów. Zaraz po otrzymaniu zdjęć na ten temat przekaŜe je na Komisję ds. 
Obywatelskich  i Praworządności.  

Następnie skierował do Burmistrza zapytanie jak jest skonstruowana umowa odnośnie 
oczyszczania miasta, do kiedy, kiedy wygasa i czy juŜ jest nowa. Z tego co wie ta umowa 
wygasa 15 stycznia 2009 roku.  
Dalej radny zapytał -  czy są rozpoczęte procedury odnośnie zadbania o koszenie miasta.  
 
Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji Dominik Matelski który zwrócił się 
o sprecyzowanie pytań na piśmie. Odpowiedzi równieŜ zostaną udzielone pisemnie.  
W sprawie czyszczenia kanalizacji to wodociągi ją oczyściły. JeŜeli nadal jest niedroŜna, to                   
w ramach gwarancji zostanie złoŜony monit do wodociągów o wykonanie udroŜnienia.                        
W sprawie koszenia itd. to są lata zaniedbań i agonalnego stanu kanalizacji. Tutaj w dwa czy 
trzy lata nie da się zrobić porządku w całym mieście. Dla przykładu na ul. 3-go Maja, tam gdzie 
robiony był łącznik przy ul. Kossaka teren był tak nawodniony /pozrywane dreny poniemieckie/, 
Ŝe trzeba było wymienić całą infrastrukturę odwadniającą. Takich miejsc w Bogatyni są setki. 
Tam, gdzie robiona jest na bieŜąco nowa kanalizacja, tam jest to udraŜniane. Podobnie przy 



awariach. Jeśli natomiast została niedokładnie wyczyszczona kanalizacja to Wydział Ochrony 
Środowiska to skontroluje i zostanie wysłany monit w tej sprawie.  
Jeśli chodzi o pytania w sprawie koszenia i przygotowania przetargów, to praktycznie do końca 
stycznia wszystkie przetargi zostaną rozstrzygnięte. W ubiegłym roku była inna sytuacja, 
konieczne było przygotowanie do przejścia z innego systemu. Do ubiegłego roku płacone było 
za 1m2. W roku bieŜącym płacone będzie z ryczałtu za odpowiednie działki. Bo okazywało się, 
iŜ było tak, Ŝe dwie działki były wykoszone, a za chwile był 1m2, który nie został skoszony, bo 
nie był ujęty. A jak juŜ został ujęty, to się okazywało, Ŝe ceny za 1m2 to były takie, Ŝe za dwa 
tygodnie utrzymania zimowego Urząd powinien zapłacić dla GPO ponad 500.000,00 zł. Obecnie 
płacone jest 290.000,00 zł ryczałtu.  
 
Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Jackowi Kucińskiemu który zwrócił się do 
Zastępcy Burmistrza ds. Inwestycji, Ŝeby wpłynął na Naczelników, Ŝe jeśli przychodzą pisma od 
Rady w konkretnej sprawie, to Ŝeby były czytane ze zrozumieniem. Dochodzi do sytuacji, Ŝe jest 
wniosek o ustawienie kilku ławek i koszy na śmieci wzdłuŜ ścieŜki rowerowej na ul. Pocztowej, 
a odpowiedź dotyczy ścieŜki rowerowej z drugiej strony działek. W odpowiedzi jest napisane, Ŝe 
co 200 metrów stoi ławka i kosz, a na odcinku 1700 metrów od hotelu Hoker do starej 
leśniczówki nie ma ani kosza ani ławki. Następnie w odpowiedzi było napisane, Ŝe jest to 
ścieŜka rowerowa i zagęszczenie /tam nie ma Ŝadnej ławki, więc nie wiadomo o jakim 
zagęszczeniu była mowa/ spowodowałoby zmianę uŜyteczności tej ścieŜki. Ze znaków jednak 
wynika, Ŝe jest to ścieŜka rowerowo – piesza. 
 
Kolejna sprawa to interpelacja w imieniu mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej 13A oraz 15. 
Chodzi o łącznik ul. Energetyków z dojazdem do garaŜy. Nie chodzi o ul. Sztygarską. Tam 
jeździ cięŜki sprzęt: ładowarki, koparki. Zapytał czy jest przewidziany remont tego odcinka 
drogi w tym przedsięwzięciu. Poinformował, Ŝe dysponuje zdjęciami, Ŝe została zniszczona 
droga, chodnik i posesje prywatne i naleŜałoby to po zakończonej inwestycji odbudować. 
 
Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji Dominik Matelski, który powiedział 
Ŝe zwróci się do prezes GPO o przygotowanie informacji, jak wyglądały ławki, które zostały 
zamontowane na ścieŜce, o której mówił radny. Być moŜe jest sprzeczna informacja, dlatego 
sprawa będzie wyjaśniona. Natomiast ławki tam stały i zostały samochodami poniszczone,                 
w związku z czym zostały zdemontowane ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców.  
 
Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Jackowi Kucińskiemu który powiedział, Ŝe                    
w jednej z pierwszych interpelacji prosił o ustawienie bariery przy starej leśniczówce, aby 
właśnie samochody nie mogły tam wjeŜdŜać. Gdyby takie same bariery były postawione                               
w okolicach zalewu przy wjeździe na ścieŜkę rowerową i w kaŜdym moŜliwym miejscu 
oznakowane tak jak przy leśniczówce, to nie było by problemów z wjeŜdŜaniem samochodami. 
Chciałby, aby  w przyszłym roku te ławeczki tam się znalazły. 
 

do punktu 6 
Wolne wnioski 

Radni nie zgłosili wniosków.  
 

do punktu 7 
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego 

 
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ do biura - do wiadomości przewodniczącego - 
wpłynęło pismo z PGE KWB Turów dot. Opolna Zdrój o moŜliwości zorganizowania spotkania                    
z mieszkańcami. Prezes wyraŜa wolę zorganizowania takiego spotkania – radni otrzymali kopie 
tego pisma. Po powrocie Burmistrza z urlopu zostanie ustalony termin spotkania.   



do punktu 8 
Zamknięcie obrad 

 
W wyniku wyczerpania tematyki Przewodniczący zamknął obrady sesji dziękując wszystkim za 
przybycie. 
 

 
  Przewodniczący  

Rady Gminy i Miasta Bogatynia 
 

     Paweł Szczotka    
 
 
Protokołowała: 
ElŜbieta Gołaczyńska insp. Biura Rady 
Bogatynia 12.01.2009 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


