Protokół nr XXXVIII/09
z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 27 stycznia 2009 roku
Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji.
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 15.00 do 17.15
W sesji uczestniczyli:
 Andrzej Grzmielewicz
- Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni
 Jerzy Stachyra
- Zastępca Burmistrza,
 Dominik Matelski
- Zastępca Burmistrza,
 Daniel Fryc
- Sekretarz Gminy,
 Mirosław Drozd
- Radca prawny,
 Piotr Janukowicz
- Radca prawny
 Krzysztof Nowicki
- Radca prawny,
 ElŜbieta Gac
- Radca prawny
/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. Na podstawie listy obecności stwierdził
quorum /w chwili otwarcia na sali obecnych było 21 radnych/, przy którym Rada moŜe
obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego Pawła Szczotki z funkcji Przewodniczącego
Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
3. Wybór nowego Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnej ElŜbiety Niczyporuk z funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego Piotra Woeltza z funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
6. Wybór nowych Wiceprzewodniczących Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
7. Zamknięcie obrad.
Porządek stanowi załącznik nr 4 do protokołu sesji.
Poinformował, iŜ jest to sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek radnych –
Krzysztofa Gnacego, Pawła Marciniaka, Katarzyny Piestrzyńskiej – Fudali, Anny Palikowskiej,
Ryszarda Morawskiego, Tadeusza Okorskiego.
Pismo – wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej z dnia 19.01.2009 r. stanowi załącznik nr 5 do
protokołu sesji.
Jako załączniki do pisma dołączono porządek obrad wraz z projektami uchwał.
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag.

do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego Pawła Szczotki z funkcji
Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia
Projekt uchwały nr 326/09 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta
Bogatynia wraz z wnioskiem o odwołanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka przypomniał, iŜ powyŜsza uchwała powinna być
podjęta w głosowaniu tajnym, co wiąŜe się z powołaniem komisji skrutacyjnej dla
przyprowadzenia głosowania.
W związku z powyŜszym poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji
skrutacyjnej.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Woeltz zgłosił kandydaturę radnego Stanisława
Goszczyckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Piotr Nosal zgłosił kandydaturę radnego Jacka Kucińskiego, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
Radny Krzysztof Gnacy zgłosił kandydaturę radnej Anny Palikowskiej, która wyraziła zgodę
na kandydowanie.
Radny Andrzej Lipko zgłosił kandydaturę radnego Patryka Stefaniaka, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
Radna Anna Palikowska zgłosiła kandydaturę radnego Tadeusza Okorskiego, który wyraził
zgodę na kandydowanie.
Radny Jerzy Wojciechowski poprosił wnioskodawców o uzasadnienie złoŜonego wniosku
w sprawie odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. Przypomniał Ŝe nie
głosował przy powoływaniu radnego Pawła Szczotki na Przewodniczącego Rady, jednak po
wielu miesiącach jego pracy uwaŜa, Ŝe dobrze sprawuje swoją funkcję i dlatego wnosi
o merytoryczne uzasadnienie jego odwołania.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zaproponował, aby wybrać skład komisji, a następnie
udzieli głosu wnioskodawcom pisma zgodnie z sugestią radnego Jerzego Wojciechowskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Woeltz zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Golca, który
wyraził zgodę na kandydowanie do składu komisji skrutacyjnej.
Wiceprzewodnicząca Rady ElŜbieta Niczyporuk zgłosiła wniosek o zamknięcie listy składu
komisji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnej o zamknięcie listy.
Za zamknięciem listy głosowało 21 radnych – jednogłośnie.
Radny Krzysztof Gnacy uzasadniając wniosek w sprawie odwołania Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących Rady wyjaśnił, iŜ brak jest w reprezentacji w Prezydium Rady
przedstawicieli innych Klubów Rady Gminy i Miasta. Kwestia ta była poruszana kilkanaście
miesięcy temu – niestety bez echa, a członkowie jego klubu chcieliby mieć swego
przedstawiciela w Prezydium Rady. Natomiast kwestią zasadniczą złoŜenia wniosku jest to, Ŝe
klub reprezentowany przez radnego Piotra Woeltza jakiś czas temu stracił jedenastą osobę
poprzez wykluczenie z prac klubu radnego Tadeusza Okorskiego, co w jego ocenie jest decyzją
błędną, gdyŜ Prezydium Rady i klub który reprezentuje Piotr Woeltz stracił jak gdyby mandat do
prowadzenia prac w Prezydium Rady, gdyŜ stracił większość. Jest to argument, który my
chcielibyśmy wykorzystać na dzisiejszej sesji i nie ukrywa, Ŝe głosowanie będzie „za”

odwołaniem Prezydium Rady. Radny podkreślił, iŜ są zadowoleni z pracy Pana
Przewodniczącego Pawła Szczotki, natomiast brak reprezentacji nas „bolało” od początku
i chcielibyśmy te kwestie unormować.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Woeltz stwierdził, iŜ Pan Gnacy jakby z innej planety tu
przyjechał, poniewaŜ od początku kadencji Rady są trzy kluby i to trzy kluby działają na rzecz
Gminy i Miasta Bogatynia. Nie wie dlaczego u radnego Gnacego przeświadczenie, Ŝe jesteśmy
klubem Burmistrza i będziemy wszystko głosować tak jak nam się podoba i nie będziemy
wyczuleni na sprawy mieszkańców przy inwestycjach i przy innych bardzo waŜnych
strategicznych zadaniach prowadzonych w naszej Gminie. Stwierdził, iŜ na dziś w Radzie są
trzy kluby i naleŜy przy tym pozostać.
Radna Krystyna Dudziak – Piwowarska powiedziała, Ŝe jako radna kolejnej kadencji bazując
na doświadczeniach w pracy samorządowej z lat ubiegłych jest mocno rozczarowana
zachowaniem kolegów radnych – radnego Krzysztofa Gnacego, bo jeŜeli jest to jakaś bojaźń
o tym, Ŝe klub radnego Piotra Woeltza jest jakąś mniejszością to tylko świadczy o tym, Ŝe licząc
na dobrą współpracę, rzeczową i uczciwą ocenę w sensie potrzeb mieszkańców Gminy i takiej
uczciwej pracy w obrębie tej Rady, więc jeŜeli to dla tego klubu nie stanowiło to jakiegoś
większego problemu to dziwi radną zakłopotanie radnego Gnacego. Szczerze mówiąc myślała,
Ŝe uda się w tej Radzie uniknąć politycznych – układowych podziałów, Ŝe jednak potrafimy
dobrze pracować na rzecz naszych mieszkańców. Bardzo szkoda Ŝe to co jest dobre, a tutaj
i radny Gnacy /…/ Wszyscy wiemy, Ŝe plan pracy tej Rady jest realizowany, a w przeszłości
róŜnie to bywało i jeŜeli byłyby jakieś zastrzeŜenia to myśli, Ŝe wcześniej byłyby takie uwagi.
Dlatego bardzo szkoda, Ŝe to co jest dobre i w jakiś sposób sprawdziło się – radny Gnacy sam
podkreślił Ŝe Pan Przewodniczący dobrze pracuje, Ŝe grupa chce to zburzyć i zniszczyć. UwaŜa,
Ŝe jeśli się coś zburzy dobrego, to później się juŜ tego dobrego nie odbuduje.
Radny Krzysztof Gnacy odnosząc się do wypowiedzi radnej Krystyny Dudziak – Piwowarskiej
stoi na stanowisku, Ŝe ta Rada będzie pracowała lepiej wydajniej i z lepszą korzyścią dla
społeczeństwa jeśli w Prezydium Rady będą reprezentanci wszystkich liczących się klubów w tej
Radzie Gminy i Miasta.
Radny Tadeusz Okorski potwierdził, iŜ pod złoŜonym wnioskiem widnieje takŜe jego
nazwisko, a podpisał się pod tym wnioskiem poniewaŜ nie tak dawno powiedział, iŜ w pracach
umownego Prezydium brakuje inicjatyw tychŜe osób, Ŝe tylko komisje pracują, na wykazach są
sprawozdania z prac komisji. Jeśli chodzi o pracę Przewodniczącego to juŜ wielokrotnie mówił
i osobiście odczuł, Ŝe Przewodniczący przekracza swoje kompetencje w stosunku do jego osoby.
Jeśli chodzi o nasze umowne prezydium to złoŜył deklarację na piśmie przystępując do klubu,
a został odwołany zupełnie jakoś tak tajnie, bez argumentacji, bez powiadomienia i bez
moŜliwości wypowiedzenia się w tejŜe kwestii. Radny uwaŜa, Ŝe tak dalej być nie moŜe
i dlatego podpisał się pod tym wnioskiem.
Radny Stanisław Goszczycki przypomniał, iŜ z wypowiedzi radnego Krzysztofa Gnacego
wynika Ŝe chce zmienić Prezydium, Ŝeby pracowało lepiej i wydajniej, a radny Tadeusz Okorski
mówi o inicjatywach. Stwierdził, Ŝe jako przewodniczący Komisji ds. BudŜetu wspólnie
z członkami komisji w tym roku dość pilnie analizowali budŜet i przynajmniej czterokrotnie się
spotykali na wielogodzinnych posiedzeniach i Prezydium uczestniczyło w tych posiedzeniach
Ŝywo zaangaŜowane w to, co ma się właśnie dziać dla Gminy w tym jednym z najwaŜniejszych
planów – planów finansowych – budŜecie. Radny zapytał – kto z Państwa uczestniczył w tych
spotkaniach /oprócz radnego Krzysztofa Gnacego – członka Komisji ds. BudŜetu/, kto był choć
raz i przysłuchał się dyskusji i zadawanym pytaniom. Radny zapytał teŜ czy to tak ma wyglądać
to lepsze Prezydium, które nie będzie zainteresowane tym co się dzieje i tym gdzie i na co mają

być przeznaczane nasze pieniądze. Zdaniem radnego – wydaje się Ŝe nie. Kolejną bardzo waŜną
sprawą budzącą radnego wątpliwość, Ŝe akurat dzisiaj zbieramy się po to, aby odwołać
Prezydium chociaŜ ponoć nosiło się juŜ to wielokrotnie kilka miesięcy temu. Na dzień 30
stycznia była planowana sesja budŜetowa i przez te dzisiejsze rozgrywki to na dzień dzisiejszy
nie znamy tego terminu. A więc gdzie tu jest to dobro Gminy? – radny pozostawia to pytanie
jako retoryczne.
Przewodniczący Rady udzielił głos radnemu Krzysztofowi Gnacemu, po czym zamyka
dyskusję by przystąpić do powołania komisji skrutacyjnej.
Radny Krzysztof Gnacy potwierdził słowa radnego Stanisława Goszczyckiego, Ŝe kwestia
budŜetu jest kwestią zasadniczą i Komisja ds. BudŜetu rzeczywiście spotkała się pięciokrotnie
debatując do 7 czy 8 wieczorem, ale nie osiągnięto konsensusu. Jest duŜo wniosków do
rozpatrzenia przez komisję – nie wie z jakim skutkiem, bo to się dopiero okaŜe – ale wszystkim
radnym chce przypomnieć, Ŝe uchwalanie budŜetu kończy się z dniem 30 marca, więc jest
jeszcze ponad dwa miesiące i nie widzi akurat związku.
Przewodniczący Rady odpowiadając radnemu oznajmił, Ŝe konsensu był i wnioski zostały
przegłosowane i o ile dobrze pamięta to nawet jednogłośnie. Ale to juŜ jest jak powiedział radny
Gnacy na odrębną sesję, być moŜe właśnie budŜetową.
Poprosił o głosowanie nad kandydaturami do składu komisji skrutacyjnej:
1. Anna Palikowska
2. Stanisław Goszczycki
3. Ryszard Golec
4. Tadeusz Okorski
5. Patryk Stefaniak
6. Jacek Kuciński
Za kandydaturą Anny Palikowskiej do komisji skrutacyjnej głosowało 8 radnych, 8 radnych było
„przeciw”, 5 radnych wstrzymało się od głosowania.
Kandydatura Anny Palikowskiej nie została przegłosowana.
Za kandydaturą Stanisława Goszczyckiego do komisji skrutacyjnej głosowało 15 radnych, brak
głosów „przeciw”, 6 radnych wstrzymało się od głosowania.
Kandydatura Stanisława Goszczyckiego została uwzględniona.
Za kandydaturą Ryszarda Golca do komisji skrutacyjnej głosowało 18 radnych, brak głosów
„przeciw”, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.
Kandydatura Ryszarda Golca została uwzględniona.
Za kandydaturą Tadeusza Okorskiego do komisji skrutacyjnej głosowało 6 radnych, 13 głosów
„przeciw”, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.
Kandydatura Tadeusza Okorskiego nie została uwzględniona.
Za kandydaturą Patryka Stefaniaka do komisji skrutacyjnej głosowało 17 radnych, brak głosów
„przeciw”, 4 radnych wstrzymało się od głosowania.
Kandydatura Patryka Stefaniaka została uwzględniona.
Za kandydaturą Jacka Kucińskiego do komisji skrutacyjnej głosowało 20 radnych, brak głosów
„przeciw”, 1 radny wstrzymał się od głosowania.
Kandydatura Jacka Kucińskiego została uwzględniona.

Przewodniczący Rady poinformował, iŜ do składu komisji skrutacyjnej powołani zostali radni:
Stanisław Goszczycki, Ryszard Golec, Patryk Stefaniak, Jacek Kuciński.
Ogłosił przerwę do czasu ukonstytuowania się komisji i rozpoczęcia prac.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady, na sali znajdowało się 21 radnych. Oddał głos
przewodniczącemu komisji skrutacyjnej Stanisławowi Goszczyckiemu.
Radny Stanisław Goszczycki, przewodniczący komisji skrutacyjnej wyjaśnił sposób – tryb
głosowania który będzie dziś dotyczył wszystkich głosowań i będzie zgodny z regulaminem
głosowania. KaŜdy radny otrzyma kartę do głosowania na której będzie zadane pytanie – Czy
jest Pani / Pan za odwołaniem radnego Pawła Szczotki z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy
i Miasta Bogatynia. Kolejne karty będą dotyczyły wiceprzewodniczących. Na karcie do
głosowania są dwie moŜliwości – jest słowo „tak” i słowo „nie” i naleŜy zaznaczyć odpowiedź
w krateczce poprzez zakreślenie znaku „x” obok słowa „tak” lub „nie”. Postawienie więcej niŜ
jednego znaku „x” spowoduje, Ŝe głos będzie niewaŜny. Nie postawienie Ŝadnego znaku „x”
będzie oznaczało Ŝe głos jest waŜny, ale bez dokonania wyboru. KaŜdy radny wywołany z listy
obecności będzie podchodził do mównicy i za parawanem odda swój głos.
Przystąpiono do głosowania tajnego.
Po akcie głosowania Przewodniczący Rady ogłosił przerwę do czasu sporządzenia protokołu
przez komisję skrutacyjną.
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady, na sali znajdowało się 21 radnych.
Następnie oddał głos przewodniczącemu komisji skrutacyjnej Stanisławowi Goszczyckiemu,
który zapoznał radnych z treścią sporządzonego protokołu z głosowania w sprawie odwołania
Przewodniczącego Rady.
Komisja po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdziła, co następuje:
- liczba radnych Rady Gminy i Miasta Bogatynia obecnych na sesji uprawnionych do
głosowania wyniosła - 21
- minimalna liczba głosów wymagana do odwołania Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta
Bogatynia wynosi - 11
- liczba radnych, którym wydano karty do głosowania - 21
- liczba kart wyjętych z urny - 21
- liczba głosów niewaŜnych - 0
- liczba głosów waŜnych - 21
- liczba głosów waŜnych bez dokonania wyboru - 0
- liczba głosów waŜnie oddanych za odwołaniem Przewodniczącego Rady Pawła Szczotki
oddano głosów - 7
Wobec powyŜszego Komisja Skrutacyjna stwierdza, Ŝe Przewodniczący Rady Paweł Szczotka
nie został odwołany bezwzględną większością głosów.
Ponadto Komisja Skrutacyjna stwierdza, Ŝe podczas głosowania nie zaszły okoliczności, które
mogły mieć wpływ na waŜność głosowania. Na tym protokół zakończono i podpisano.
Ww. protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu sesji.
do punktu 3
Wybór nowego Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia
Projekt uchwały nr 329/09 stanowi załącznik nr 7.1. do protokołu sesji
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka stwierdził, iŜ w związku z takim wynikiem głosowania
punkt ten stał się bezzasadny.

Następnie zwrócił się z pytaniem do wnioskodawców - czy podtrzymują wniosek, aby dziś
kontynuować porządek obrad w punktach 4 i 5.
Uzyskał odpowiedź, aby kontynuować sesję.
do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnej ElŜbiety Niczyporuk
z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia
Projekt uchwały nr 327/09 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta
Bogatynia /ElŜbiety Niczyporuk/ wraz z wnioskiem o odwołanie stanowi załącznik nr 8 do
protokołu sesji.
Przewodniczący Rady zwrócił się do komisji skrutacyjnej o rozpoczęcie prac – przygotowanie
kart i przeprowadzenie głosowania tajnego.
Radny Jerzy Wojciechowski pogratulował Przewodniczącemu Rady ciesząc się, Ŝe idea
samorządu została uratowana i go nie odwołano jako w dalszym ciągu jednak reprezentanta
największego klubu mimo tego, Ŝe radny Gnacy sugerował, Ŝe to jest jeden z motywów
proponowanej zmiany na tym stanowisku. Wracając do wcześniejszego zadanego pytania
w sprawie uzyskania uzasadnienia do wniosku, usłyszał uzasadnienie dot. całego Prezydium,
a chciałby przypomnieć, Ŝe ustawa nie definiuje takiej funkcji. Potocznie się mówi, Ŝe istnieje
Prezydium Rady, natomiast istotne jest tak naprawdę to, kto jest Przewodniczącym, bo
Przewodniczący jak wiadomo organizuje pracę Rady i praktycznie funkcja
Wiceprzewodniczących sprowadza się do tego, Ŝe jeŜeli Pan Przewodniczący z waŜnych
powodów jest nieobecny to któryś z Wiceprzewodniczących prowadzi sesję. Dlatego prosi
o uzasadnienie, gdyŜ odwołujemy te osoby indywidualnie, a nie jako całe Prezydium.
Radny Krzysztof Gnacy potwierdził, Ŝe oczywiście podtrzymują decyzję podjętą kilkanaście
dni wcześniej i chcieliby procedować sesję nadzwyczajną do końca, a uzasadnienie jest takie jak
juŜ mówił wcześniej.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe rozumie iŜ to uzasadnienie nie satysfakcjonuje radnego
Jerzego Wojciechowskiego, ale obawia się innego dziś nie usłyszymy i nie ma sensu przeciągać
sesji.
Zwrócił się więc do członków komisji skrutacyjnej w tym samym składzie, aby przystąpili do
pracy.
Następnie ogłosił przerwę do czasu rozpoczęcia głosowania nad odwołaniem radnej ElŜbiety
Niczyporuk z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady.
Po przerwie przystąpiono do głosowania – na sali znajdowało się 21 radnych..
Po głosowaniu ogłosił przerwę do czasu sporządzenia protokołu.
Po przerwie wznowił obrady, stwierdził quorum - na sali znajdowało się 21 radnych.
Po akcie głosowania udzielił głosu przewodniczącemu komisji skrutacyjnej Stanisławowi
Goszczyckiemu, który zapoznał radnych z treścią sporządzonego protokołu z głosowania
w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady ElŜbiety Niczyporuk.
Komisja po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdziła, co następuje:
- liczba radnych Rady Gminy i Miasta Bogatynia obecnych na sesji uprawnionych do
głosowania wyniosła - 21
- minimalna liczba głosów wymagana do odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
i Miasta Bogatynia wynosi - 11
- liczba radnych, którym wydano karty do głosowania - 21
- liczba kart wyjętych z urny - 21

- liczba głosów niewaŜnych - 0
- liczba głosów waŜnych - 21
- liczba głosów waŜnych bez dokonania wyboru - 0
- liczba głosów waŜnie oddanych za odwołaniem Wiceprzewodniczącego Rady ElŜbiety
Niczyporuk oddano głosów - 9
Wobec powyŜszego Komisja Skrutacyjna stwierdza, Ŝe Wiceprzewodniczący Rady ElŜbieta
Niczyporuk nie została odwołany bezwzględną większością głosów.
Ponadto Komisja Skrutacyjna stwierdza, Ŝe podczas głosowania nie zaszły okoliczności, które
mogły mieć wpływ na waŜność głosowania. Na tym protokół zakończono i podpisano.
Ww. protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu sesji.
do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego Piotra Woeltza
z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia
Projekt uchwały nr 328/09 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta
Bogatynia /Piotra Woeltza / wraz z wnioskiem o odwołanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu
sesji.
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy w tym punkcie są uwagi.
Wobec braku uwag zwrócił się do komisji skrutacyjnej o rozpoczęcie prac – sporządzenie kart
i przeprowadzenie głosowania.
Przystąpiono do głosowania.
Po głosowaniu przewodniczący ogłosił przerwę do czasu sporządzenia protokołu przez komisję
skrutacyjną.
Po przerwie wznowił obrady - stwierdził na sali obecnych 21 radnych. Oddał głos
przewodniczącemu komisji skrutacyjnej Stanisławowi Goszczyckiemu, który zapoznał
radnych z treścią sporządzonego protokołu z głosowania w sprawie odwołania
Wiceprzewodniczącego Rady Piotra Woeltza.
Komisja po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdziła, co następuje:
- liczba radnych Rady Gminy i Miasta Bogatynia obecnych na sesji uprawnionych do
głosowania wyniosła - 21
- minimalna liczba głosów wymagana do odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
i Miasta Bogatynia wynosi - 11
- liczba radnych, którym wydano karty do głosowania - 21
- liczba kart wyjętych z urny - 21
- liczba głosów niewaŜnych - 0
- liczba głosów waŜnych - 21
- liczba głosów waŜnych bez dokonania wyboru - 0
- liczba głosów waŜnie oddanych za odwołaniem Wiceprzewodniczącego Rady Piotra Woeltza
oddano głosów - 6
Wobec powyŜszego Komisja Skrutacyjna stwierdza, Ŝe Wiceprzewodniczący Rady Piotr Woeltz
nie został odwołany bezwzględną większością głosów .
Ponadto Komisja Skrutacyjna stwierdza, Ŝe podczas głosowania zaszły okoliczności, które
mogły mieć wpływ na waŜność głosowania – Do komisji wpłynęła uwaga radnego Krzysztofa
Gnacego, który zwrócił uwagę Przewodniczącemu komisji skrutacyjnej Stanisławowi
Goszczyckiemu, iŜ w trakcie głosowania tajnego stał zbyt blisko urny. Więcej uwag komisja nie
wnosi. Na tym protokół zakończono i podpisano.
Odnosząc się do tej uwagi przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, iŜ to Ŝe stał blisko
urny to nie znaczy, Ŝe miał wpływ na wyniki głosowania. Radny nie zaglądał za parawan
i uwaŜa Ŝe tajność głosowania została zachowana. Wobec powyŜszego uwagę jako komisja
przyjęto, uwaŜając ją za bezzasadną.
Ww. protokół oraz karty do głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu sesji.

do punktu 6
Wybór nowych Wiceprzewodniczących Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Projekt uchwały nr 330/09 stanowi załącznik nr 12 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, iŜ wobec takich rozstrzygnięć punkt 6 - wybór nowych
wiceprzewodniczących Rady Gminy i Miasta Bogatynia jest bezzasadny.
do punktu 7
Zamknięcie obrad
W wyniku wyczerpania tematyki obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXVIII sesję Rady
Gminy i Miasta Bogatynia dziękując wszystkim za przybycie.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
Paweł Szczotka
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