Protokół nr XL/09
z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 17 lutego 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 15.30
W sesji uczestniczyli:
 Andrzej Grzmielewicz
- Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni
 Jerzy Stachyra
- Zastępca Burmistrza,
 Dominik Matelski
- Zastępca Burmistrza,
 Bogumiła Wysocka
- Skarbnik Gminy,
 Daniel Fryc
- Sekretarz Gminy,
 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 17 radnych/, przy którym Rada moŜe
obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Poinformował, Ŝe jest to sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy
Bogatynia Andrzeja Grzmielewicza.
Pismo – wniosek Burmistrza wraz z porządkiem BB.0065-2/136/09 z 16.02.2009 r. stanowi
załącznik nr 4 do protokołu sesji.
Następnie oddał głos Burmistrzowi Miasta i Gminy Andrzejowi Grzmielewiczowi.
Burmistrz Andrzej Grzmielewicz potwierdził, Ŝe faktycznie złoŜył wniosek o zwołanie sesji.
Po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy uznał, Ŝe zachodzi konieczność aby utrzymać
zobowiązania Gminy, nie popadać w długi i nie stwarzać trudnej sytuacji, a zatem naleŜy podjąć
taką uchwałę. Dodał, Ŝe to nie jest tak, Ŝe ta uchwała jest komfortowa dla niego czy Skarbnika
Gminy, poniewaŜ niesie za sobą olbrzymią odpowiedzialność. Ma równieŜ wątpliwości,
poniewaŜ ma nadzieję, iŜ ta uchwała będzie obowiązywała bardzo krótko - do momentu
uchwalenia budŜetu. Poinformował, Ŝe w dniu wczorajszym skierował pismo do wszystkich
jednostek podległych lub powiązanych z budŜetem Gminy, w którym przekazał informację
o aktualnej sytuacji. Najistotniejszymi punktami, o które prosił dyrektorów, kierowników,
naczelników jest kwestia poszukania moŜliwych oszczędności, które pozwolą na właściwe
funkcjonowanie oraz spowodują, Ŝe znajdą się dodatkowe pieniądze.
Burmistrz po zakończeniu sesji zaprosił radnych na roboczą debatę nad budŜetem.
Poinformował, Ŝe wczoraj odbyło się spotkanie z prezydium Rady, gdzie wiele spraw zostało
uzgodnionych. Stworzona została teŜ autopoprawka nr 3 do projektu budŜetu, gdzie starano się
uwzględnić te postulaty, które radni zgłaszali w ramach własnych propozycji. Zwrócił się do
radnych z prośbą, Ŝeby tej wspólnej debaty radnych z Burmistrzami i Skarbnikiem nie
zlekcewaŜyć, Ŝeby moŜna było pokazać, Ŝe potrafią w sposób konstruktywny pracować nad

budŜetem. Nie wyklucza równieŜ takiej moŜliwości, Ŝe moŜna jeszcze w tym samym dniu
zorganizować sesję nadzwyczajną, bo zakłada, Ŝe w ramach zaproponowanych zmian, to co
zostało złoŜone jako poprawki do budŜetu jest moŜliwe do tego, Ŝeby znaleźli wspólny
konsensus. To nie jest tak /jego zdaniem/, Ŝe praca bez tego podstawowego dokumentu jest łatwa
i przyjemna. Powoduje to szereg komplikacji. Dodał, Ŝe taki gest Burmistrzów, Rady i Skarbnika
byłby w takiej sytuacji bardzo potrzebny.
Przewodniczący Rady potwierdził, Ŝe po sesji planowane jest spotkanie robocze w sprawie
budŜetu. Powiedział równieŜ, Ŝe w ramach konsensusu, o którym mówił Burmistrz ustalono, Ŝe
sesja dotycząca budŜetu zostanie zwołana siedem dni po otrzymaniu tej autopoprawki.
Następnie przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Projekt uchwały w sprawie upowaŜnienia Burmistrza do zaciągnięcia
krótkoterminowego i poŜyczki krótkoterminowej w GFOŚiGW. – projekt 339/09
3. Zamknięcie obrad.
Porządek stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji

kredytu

Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku.
Nie zgłoszono.
do punktu 2
Projekt uchwały w sprawie upowaŜnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu
krótkoterminowego i poŜyczki krótkoterminowej w GFOŚiGW .
Projekt 339/09 stanowi załącznik nr 6 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe radni otrzymali projekt uchwały wraz z porządkiem
sesji, który nie był opiniowany przez komisje. Następnie zwrócił się do Skarbnik Gminy
Bogumiły Wysockiej o przedstawienie projektu uchwały.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe projekt uchwały wiąŜe się głównie z tym, Ŝeby nie dopuścić
w trakcie roku budŜetowego do zatorów płatniczych. Często bowiem bywa tak, Ŝe dochody
wpływają w określonych terminach /jak choćby podatki, które wpływają 15 – go dnia miesiąca/,
a płatności mogą następować na początku miesiąca, kiedy jeszcze tych dochodów nie ma.
W związku z tym, Ŝe w roku 2009 jest kilka powaŜnych inwestycji /obwodnica, pojawi się
zalew, szkoła podstawowa nr 5/ moŜe dojść do takiej sytuacji, Ŝe nastąpi spiętrzenie płatności,
a nie będzie jeszcze w tym momencie dochodów. W związku z tym, prosi się o upowaŜnienie
Burmistrza do zaciągania w trakcie roku kredytu obrotowego w maksymalnej wysokości
6.000.000,00 zł. Kredyt ten musi być spłacony do końca grudnia 2009 roku. RównieŜ prosi się
o upowaŜnienie Burmistrza do zaciągania poŜyczek krótkoterminowych w Gminnym Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej maksymalnie teŜ do kwoty 5.000.000,00 zł
z terminem ostatecznej spłaty do końca grudnia 2009 roku. ZastrzeŜenie do poŜyczek
w GWOŚiGW jest takie, Ŝe nie mogą one zakłócić realizacji zadań, które są zaplanowane
w budŜecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Źródłem pokrycia tego kredytu
i poŜyczek będą dochody Gminy. Tą uchwałę Rada podejmuje na czas podjęcia uchwały
w sprawie budŜetu Gminy na 2009 rok, bowiem te upowaŜnienia muszą znaleźć się w tejŜe
uchwale w sprawie budŜetu Gminy na 2009 rok. Zatem w sytuacji, kiedy Rada podejmie
uchwałę w sprawie budŜetu, tą dzisiejszą uchwałę Rada uchyli.
Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają pytania.
Następnie oddał głos radnemu Andrzejowi Lipko, który zapytał czy od tych kwot będą
odprowadzane odsetki i na jaki procent ten kredyt będzie brany.

Skarbnik Gminy poinformowała, Ŝe będą odsetki od kredytu obrotowego, poniewaŜ ten kredyt
zaciągany jest w banku na warunkach z nim ustalonych. W ubiegłym roku oprocentowanie
wahało się w granicach 6%. Natomiast poŜyczki z GWOŚiGW nie są oprocentowane, są to
pieniądze Gminy tylko na innym koncie.
Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają pytania.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie upowaŜnienia Burmistrza
do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego i poŜyczki krótkoterminowej w GFOŚiGW.
Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, brak głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”.
Uchwała Nr XL/266/09 w sprawie upowaŜnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu
krótkoterminowego i poŜyczki krótkoterminowej w GFOŚiGW została podjęta bezwzględną
większością głosów.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu sesji.
do punktu 3
Zamknięcie obrad
W wyniku wyczerpania tematyki przewodniczący zamknął obrady sesji dziękując wszystkim za
przybycie.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
Paweł Szczotka

Protokołowała:
Agnieszka Kras podinsp. Biura Rady
Bogatynia 19.02.2009 r.

