Protokół nr XLI/09
z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 27 lutego 2009 roku
Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji.
Nieobecni radny Andrzej Litwin.
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 9.00 do 13.15.
W sesji uczestniczyli:
 Andrzej Grzmielewicz
- Burmistrz,
 Jerzy Stachyra
- Zastępca Burmistrza,
 Dominik Matelski
- Zastępca Burmistrza,
 Bogumiła Wysocka
- Skarbnik Gminy,
oraz naczelnicy wydziałów Urzędu, przedstawiciele spółek oraz gminnych jednostek
pomocniczych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 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 18
radnych/, przy którym Rada moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały.
do punktu 2
Przedstawienie porządku obrad
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za IV kwartał 2008 roku.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady za II półrocze 2008 roku.
6. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Gminy i Miasta za 2008 rok.
7. Sprawozdania z prac komisji problemowych Rady Gminy i Miasta za 2008 roku.
8. Przyjęcie protokołów z sesji:
 nr XXXVII/09 z 19 stycznia 2009 roku.
 nr XL/09 z 17 lutego 2009 roku.
9. Podjęcie uchwał:
9.1. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/287/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia
17 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego
w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych Miasta i Gminy Bogatynia, o których mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia
oraz w sprawie zatwierdzenia tym jednostkom wartości jednego punktu w złotych – projekt
nr 335/09
9.2. w sprawie zamiaru likwidacji szkół i zawodu, wchodzących w skład Zespołu Szkół
Energetycznych i Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Bogatyni – projekt nr 334/09
9.3. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/525/98 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03
marca 1998 roku w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej – StraŜ Miejska - projekt
nr 331/09

9.4. w sprawie nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na
rzecz Gminy Bogatynia – projekt nr 337/09
9.5. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych rady oraz planu kontroli
Komisji Rewizyjnej na 2009 rok /projekt nr 338/09
10. Interpelacje i zapytania,
11. Wolne wnioski, sprawy róŜne.
12. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
- informacja nt. terminowości realizacji zgłoszonych przez radnych interpelacji, zapytań
i wniosków oraz terminowości udzielanych odpowiedzi ze spotkań radnych z wyborcami
w ramach dyŜuru radnego.
13. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe w dniu wczorajszym do Biura wpłynął wniosek
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia o wprowadzenie zmian do porządku obrad o następujące
punkty – projekty uchwał:
- projekt uchwały w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej wniesienia przez Gminę Bogatynia
nieruchomości w zamian za podwyŜszenie udziałów w Gminnym Przedsiębiorstwie
Oczyszczania sp. z o .o.
- projekt uchwały w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej wniesienia przez Gminę Bogatynia
nieruchomości w zamian za akcje Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A w Bogatyni,
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian do „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.
w Bogatyni na lata 2006 - 2010”
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie wodę i zbiorowe
odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia
Pismo BB.0065-3/170/09 z 26.02.2009 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu sesji.
W związku z powyŜszym poddał pod głosowanie ww. wniosek o wyraŜenie zgody na
wprowadzenie do porządku obrad:
- projektu uchwały w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej wniesienia przez Gminę Bogatynia
nieruchomości w zamian za podwyŜszenie udziałów w Gminnym Przedsiębiorstwie
Oczyszczania sp. z o .o. – projekt nr 344/09
Za wprowadzeniem do porządku obrad ww. projektu głosowało 19 radnych, brak głosów
„przeciw” i głosów „wstrzymujących”.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania wprowadziła do porządku obrad
ww. projekt uchwały umieszczając go w punkcie 9.6.
- projekt uchwały w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej wniesienia przez Gminę Bogatynia
nieruchomości w zamian za akcje Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A w Bogatyni –
projekt nr 347/09.
Za wprowadzeniem do porządku obrad ww. projektu głosowało 19 radnych, brak głosów
„przeciw” i głosów „wstrzymujących”.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania wprowadziła do porządku obrad
ww. projekt uchwały umieszczając go w punkcie 9.7.
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian do „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.
w Bogatyni na lata 2006 - 2010” – projekt nr 350/09.
Za wprowadzeniem do porządku obrad ww. projektu głosowało 19 radnych, brak głosów
„przeciw” i głosów „wstrzymujących”.

Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania wprowadziła do porządku obrad
ww. projekt uchwały umieszczając go w punkcie 9.8.
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie wodę i zbiorowe
odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia – projekt nr 349/09.
Za wprowadzeniem do porządku obrad ww. projektu głosowało 19 radnych, brak głosów
„przeciw” i głosów „wstrzymujących”.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania wprowadziła do porządku obrad
ww. projekt uchwały umieszczając go w punkcie 9.9.
Zastępca Burmistrza Jerzy Stachyra poprosił o zdjęcie punktu 9.1. z proponowanego
porządku obrad tj. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/287/06 Rady
Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia najniŜszego
wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Bogatynia, o których mowa w § 1 ust. 1
rozporządzenia oraz w sprawie zatwierdzenia tym jednostkom wartości jednego punktu w
złotych – projekt nr 335/09. Burmistrz wyjaśnił, iŜ prace nad tym projektem wydział rozpoczął
w październiku 2008 roku poniewaŜ przygotowanie tego projekt wymaga dość długiej
procedury, a przede wszystkim konsultacji ze związkami zawodowymi. Poinformował takŜe , iŜ
z dniem 1 stycznia 2009 roku weszła w Ŝycie nowa ustawa o pracownikach samorządowych,
która zmienia sposób uchwalania tego minimalnego wynagradzania. Artykuł 37 tej ustawy
mówi, iŜ Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia m.in. warunki i sposób
wynagradzania pracowników samorządowych w tym minimalny poziom wynagradzania
zasadniczego na poszczególnych stanowiskach, natomiast pracodawca w regulaminie
wynagradzania określi wymagania kwalifikacyjne oraz szczegółowe warunki wynagradzania
w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego. Oznacza to, Ŝe uchwała którą dzisiaj
byśmy podjęli obowiązywałaby maksymalnie do 30 czerwca, a moŜe i krócej poniewaŜ
rozporządzenie o którym mowa w tej ustawie jest juŜ na etapie konsultacji społecznych, które
zostały juŜ zakończone, a więc moŜna się spodziewać, Ŝe wejdzie nawet wcześniej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zastępcy Burmistrza o zdjęcie
z porządku obrad punktu 9.1.
Za zdjęciem ww. projektu głosowało 19 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania zdjęła z porządku obrad punkt 9.1.
Przewodniczący dodał, iŜ w związku z powyŜszym pierwszym projektem uchwały do
rozpatrzenia przez Radę byłby projekt z punkt 9.2., który obecnie staje się punktem 9.1.
Przewodnicząc Rady zaproponował teŜ, aby po punkcie 6 ogłosić przerwę poniewaŜ
Burmistrzowie w dniu dzisiejszym realizują przyjęcia mieszkańców. W tym czasie członkowie
Komisji ds. BudŜetu wykorzystując tę przerwę rozpatrzą projekty uchwał, które dzisiaj
wpłynęły, a o które poszerzono porządek obrad.
Wnioskuje teŜ o przesunięcie punktu 4 dot. sprawozdania z działalności Burmistrza za IV
kwartał 2008 roku oraz punku 5 - sprawozdanie z realizacji uchwał Rady za II półrocze 2008
roku do punktów 7 i 8.
Innych zmian do porządku nie zgłoszono.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

4. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Gminy i Miasta za 2008 rok.
5. Sprawozdania z prac komisji problemowych Rady Gminy i Miasta za 2008 roku.
6. Przyjęcie protokołów z sesji:
 nr XXXVII/09 z 19 stycznia 2009 roku.
 nr XL/09 z 17 lutego 2009 roku.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za IV kwartał 2008 roku.
8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady za II półrocze 2008 roku.
9. Podjęcie uchwał:
9.1. w sprawie zamiaru likwidacji szkół i zawodu, wchodzących w skład Zespołu Szkół
Energetycznych i Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Bogatyni – projekt nr 334/09
9.2. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/525/98 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03
marca 1998 roku w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej – StraŜ Miejska - projekt nr 331/09
9.3 w sprawie nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na
rzecz Gminy Bogatynia – projekt nr 337/09
9.4. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych rady oraz planu kontroli
Komisji Rewizyjnej na 2009 rok /projekt nr 338/09
9.5. w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej wniesienia przez Gminę Bogatynia nieruchomości
w zamian za podwyŜszenie udziałów w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania sp. z o .o. –
projekt nr 344/09
9.6. w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej wniesienia przez Gminę Bogatynia nieruchomości
w zamian za akcje Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A w Bogatyni – projekt nr
347/09.
9.7. w sprawie przyjęcia zmian do „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. w Bogatyni na lata
2006 - 2010” – projekt nr 350/09.
9.8. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie wodę i zbiorowe odprowadzania
ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia – projekt nr 349/09.
10. Interpelacje i zapytania,
11. Wolne wnioski, sprawy róŜne.
12. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
- informacja nt. terminowości realizacji zgłoszonych przez radnych interpelacji, zapytań
i wniosków oraz terminowości udzielanych odpowiedzi ze spotkań radnych z wyborcami
w ramach dyŜuru radnego.
13. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący poddał pod głosowanie zmiany do porządku obrad.
Za wprowadzeniem powyŜszych zmian głosowało 19 radnych – jednogłośnie.
do punktu 3
Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych
Przewodniczący Rady zapytał czy przedstawiciele Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych pragną
zabrać głos w tym punkcie.
Przewodniczący Rady Sołeckiej Sołectwa Działoszyn Ryszard Włos zapytał czy w związku
z nie uchwaleniem budŜetu na 2009 rok mogą realizować plany finansowo-rzeczowe na 2009
rok na „starych „zasadach”, czy mają czekać na zakończenie prac dot. zamówień publicznych.
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz oznajmił, iŜ Rada niebawem
uchwali budŜet. W tej chwili działamy na zasadzie prowizorium, a w momencie kiedy Rada
udzieliła Burmistrzowi pełnomocnictw realizacja zdań w zakresie wydatków nie jest zagroŜona.

Wszelkich informacji nt. samych zakupów realizowanych przez jednostki pomocnicze udzieli
Państwu Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego Pani Olimpia Stanaszek.
do punktu 4
Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Gminy i Miasta za 2008 rok.
Przewodniczący Rady przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Gminy i Miasta za 2008
rok, które stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji.
Radni nie wnieśli uwag do przedłoŜonego sprawozdania.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania /19 głosów „za”/ – jednogłośnie
przyjęła ww. sprawozdanie.
do punktu 5
Sprawozdania z prac komisji problemowych Rady Gminy i Miasta za 2008 roku.
Przewodniczący Rady zwrócił się do przewodniczących
o przedstawienie sprawozdań z realizacji prac komisji za 2008 rok.

komisji

problemowych

Przewodniczący Komisji ds. BudŜetu Stanisław Goszczycki przedstawił sprawozdanie
z realizacji planu pracy komisji za 2008 rok, które stanowi załącznik nr 6 do protokołu sesji.
Przewodniczący Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności Ryszard Golec przedstawił
sprawozdanie z realizacji planu pracy komisji za 2008 rok, które stanowi załącznik nr 7 do
protokołu sesji.
Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Bogusława Witkowska
przedstawiła sprawozdanie z realizacji planu pracy komisji za 2008 rok, które stanowi załącznik
nr 8 do protokołu sesji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Gnacy przedstawił sprawozdanie z realizacji
planu pracy komisji za 2008 rok, które stanowi załącznik nr 10 do protokołu sesji.
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Patryk Stefaniak przedstawił sprawozdanie z realizacji planu pracy
komisji za 2008 rok, które stanowi załącznik nr 11 do protokołu sesji
Przewodniczący Komisji Statutowej Andrzej Lipko przedstawił sprawozdanie z realizacji
planu pracy komisji za 2008 rok, które stanowi załącznik nr 12 do protokołu sesji.
Przewodnicząca Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych Krystyna Dudziak – Piwowarska
przedstawiła sprawozdanie z realizacji planu pracy komisji za 2008 rok, które stanowi załącznik
nr 13 do protokołu sesji.
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do przedstawionych sprawozdań.
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz podziękował całej Radzie,
wszystkim komisjom. Stwierdził, iŜ sam fakt ilości odbytych posiedzeń oraz częstotliwości
w jakich się one odbywały świadczy o tym, Ŝe radni są bardzo mocno zaangaŜowani.
Podziękował teŜ za wszelkie sygnały i inicjatywy, które pomogły rozwiązywać pewne problemy.
Przewodniczący poddał pod głosowanie /blokowe/ wszystkich sprawozdań.

Za przyjęciem wszystkich sprawozdań głosowało 19 radnych – jednogłośnie.
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania – jednogłośnie przyjęła sprawozdania z prac
komisji problemowych Rady w 2008 roku.
do punktu 6
Przyjęcie protokołów z sesji:
 nr XXXVII/09 z 19 stycznia 2009 roku.
 nr XL/09 z 17 lutego 2009 roku.
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ protokoły były udostępnione w Biurze Rady.
Radni nie wnieśli uwag do protokołów.
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /głosów „za” – 19, brak głosów „przeciw”,
i głosów „wstrzymujących”/ - zatwierdziła protokół z sesji nr XXXVII/09 z 19 stycznia
2009 roku.
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /głosów „za” – 19, brak głosów „przeciw”,
i głosów „wstrzymujących”/ - zatwierdziła protokół z sesji nr XL/09 z 17 lutego 2009 roku.

____________________________________________________________________________

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę do godz. 11.00
____________________________________________________________________________

Po przerwie Przewodniczący Rady Paweł Szczotka wznowił obrady, stwierdził na sali
obecność 17 radnych.

do punktu 7
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za IV kwartał 2008 roku
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oznajmił, iŜ radni w materiałach sesji otrzymali ww.
materiały.
Radni nie wnieśli uwag i nie zgłosili pytań.
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /głosów „za” – 18, brak głosów „przeciw”,
przy 1 głosie „wstrzymującym”/ - przyjęła sprawozdanie z działalności Burmistrza za IV
kwartał 2008 roku.
do punktu 8
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady za II półrocze 2008 roku
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do protokołu sesji.
Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania.
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /głosów „za” – 19, brak głosów „przeciw”,
i głosów „wstrzymujących”/ - przyjęła sprawozdanie z realizacji uchwał Rady za
II półrocze 2008 roku.

do punktu 9
Podjęcie uchwał
do punktu 9.1.
w sprawie zamiaru likwidacji szkół i zawodu, wchodzących w skład Zespołu Szkół
Energetycznych i Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Bogatyni.
Projekt nr 334/09 stanowi załącznik nr 16 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, iŜ w materiałach są obszerne wyjaśnienia naczelnika
wydziału Oświaty oraz w ramach tych wyjaśnień - wniosek dyrektora szkoły.
Następnie poprosił panią Naczelnik o przybliŜenie ww. projektu.
Naczelnik wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Joanna IŜycka – Kuś stwierdziła, iŜ jest to
uchwała porządkująca stan prawny w Zespole Szkół Energetycznych i Ekonomicznych im.
Stanisława Staszica w Bogatyni. Dyrektor zwrócił się do wydziału z wnioskiem o dokonanie
likwidacji szkół i kierunków kształcenia zawodów, które juŜ od 2-3 lat nie mają naboru, nie ma
chętnych. W związku z tym, aby uniknąć problemów przy projektowaniu nowego roku
szkolnego wnioskujemy do radnych, aby podjąć uchwałę intencyjną w tej sprawie – o zamiarze
likwidacji. Zgodnie z procedurą obowiązującą w ustawie o systemie oświaty uchwałę intencyjną
prześlemy do Kuratorium Oświaty, które zasięgnie opinii Rady Zatrudnienia. Naczelnik ma
nadzieję, iŜ otrzymamy pozytywną opinię w tym temacie i wtedy będzie moŜliwe podjęcie
uchwały ostatecznej o dokonaniu likwidacji tych zawodów i kierunków, w których juŜ od kilku
lat nie kształcimy, gdyŜ nie ma chętnych.
W związku z brakiem uwag do projektu przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych – jednogłośnie.
Uchwała Nr XLI/267/09 w sprawie zamiaru likwidacji szkół i zawodu, wchodzących
w skład Zespołu Szkół Energetycznych i Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
w Bogatyni została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 17. do protokołu sesji.
do punktu 9.2.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/525/98 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia
03 marca 1998 roku w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej – StraŜ Miejska.
Projekt nr 331/09 stanowi załącznik nr 18 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ projekt był opiniowany przez Komisję Statutową oraz
Komisję ds. Obywatelskich i Praworządności, które to w wyniku głosowania pozytywnie go
zaopiniowały.
Do projektu dołączono opinię związkową w której to Organizacja Zakładowa NZZZ
„Solidarność” przy StraŜy Miejskiej w Bogatyni oświadcza, Ŝe zapoznała się z projektem
regulaminu organizacyjnego i po jego wnikliwym przeanalizowaniu nie wnosi uwag. /pismo
w załączeniu – zał. nr 19 do protokołu sesji/.
Wiceprzewodnicząca Rady ElŜbieta Niczyporuk poprosiła o omówienie zasadniczych zmian,
które zostały wprowadzone w przedłoŜonym regulaminie organizacyjnym StraŜy Miejskiej.
Zastępca Komendanta StraŜy Miejskiej w Bogatyni Dominik Kowalczyk poinformował, iŜ
w regulaminie likwiduje się stanowisko windykatora. Ściągalnością mandatów karnych będzie
zajmował się pracownik administracji jak i zastępca komendanta. Dotychczasowy pracownik –
windykator od tej chwili będzie pracownikiem mundurowym, czyli pozyskujemy jeden etat

funkcjonariusza straŜy. Drugą zmianą jest obniŜenie godzin pracy głównego księgowego. Do tej
pory osoba ta zatrudniona była na ½ etatu, a od tej pory będzie na 3/8 czyli z 4 godzin na
3 godziny. Oczywiście głównemu księgowemu będą zaoferowane nowe warunki pracy i płacy.
Trzecia zmiana dotyczy wprowadzenia ekwiwalentu za umundurowanie. Był to postulat
związków zawodowych i Komendant po przeanalizowaniu tego postulatu podjął decyzje
o zapisaniu tej kwestii w regulaminie. Jak wspomniał osoba, która do tej pory pracowała na
stanowisku windykatora nie straciła pracy, obecnie pracuje jako straŜnik miejski. Odbyła juŜ
szkolenie podstawowe, w tej chwili odbywa praktykę i po 20 marca złoŜy egzamin w ośrodku
szkoleniowym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
W związku z brakiem uwag przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych – jednogłośnie.
Uchwała Nr XLI/268/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/525/98 Rady Gminy i Miasta
Bogatynia z dnia 03 marca 1998 roku w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej – StraŜ
Miejska została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu sesji.
do punktu 9.3.
w sprawie nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu
Państwa na rzecz Gminy Bogatynia.
Projekt nr 337/09 stanowi załącznik nr 21 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ projekt był opiniowany przez Komisję ds.
Obywatelskich i Praworządności oraz Komisję ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które to wydały pozytywną opinię.
Poprosił Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu Lucynę Pędrak
o przybliŜenie tematu.
Naczelnik BH wyjaśniła, Ŝe nabycie gruntu w Kopaczowie związane jest ze wspólnym
projektem polsko-czeskim budowy oczyszczalni ścieków roślinno-glebowych w Kopaczowie,
a po stronie czeskiej w Oldrichovie. Miejsce to połoŜone jest daleko od zabudowań wiejskich jak
równieŜ stanowi grunt Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, gdzie ten grunt
moŜemy przejąć za darmo na realizację zadań własnych gminy. Wyjaśniła, Ŝe oczyszczalnie
roślinne ścieków /ORS/ to konstrukcje inŜynierii sanitarnej wykorzystujące zespół fizycznych,
chemicznych i biologicznych procesów, charakterystycznych dla ekosystemów bagiennych.
Oczyszczalnia roślinna osiąga pełną wydajność po 2 latach tzn. po pełnym rozwinięciu się strefy
korzeniowej. PoniewaŜ ukorzeniona trzcina ma 10% - owy udział w procesie oczyszczania
i odpowiedzialna jest w pierwszym rzędzie za stabilizację warunków hydraulicznych wsadów
filtrowych /droŜność/ oczyszczalnia juŜ w momencie uruchomienia osiąga załoŜone parametry
oczyszczania ścieków. Pierwszy okres pracy oczyszczalni /2 lata/ wymaga przeprowadzenia
kilku zabiegów w zasadzie czysto pielęgnacyjnych. Przed okresem zimowym konieczne jest
ścięcie trzciny i przykrycie aktywnych poletek słomą chroniącą wsady filtrowe przed niskimi
temperaturami. W tym okresie naleŜy zmienić częstotliwość zasilania ściekami. Po dwóch
okresach zimowych oczyszczalnia wymaga tylko czasowych kontroli jej pracy i raz na rok lub
dwa usuwania i zagospodarowania osadu stałego z osadników wielokomorowych. Wykonać to
moŜe wyspecjalizowana firma. Naczelnik dodała , iŜ po wystąpieniu z pismem do Agencji
o zmianę w planie, Agencja wyraziła zgodę na zmianę planu przestrzennego zagospodarowania
tej działki.
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz uzupełniając wypowiedź dodał,
Ŝe jest to zupełnie nowa inwestycja, ale nowa w sensie nowatorskim. Wspólnie z pionem

inwestycji długo zastanawiano się czy to przedsięwzięcie rozpocząć. Zaletą jest to, iŜ jest to biooczyszczalnia z wykorzystaniem roślin i jako nowatorska moŜe przysporzyć Gminie Bogatynia
duŜej popularności. WaŜne jest równieŜ to, Ŝe będziemy to wykonywać z partnerem, który ma
juŜ doświadczenie, poniewaŜ na terenie Czech kilka takich oczyszczalni powstało i jest duŜe
zadowolenie. Zaletą jest równieŜ fakt, Ŝe wybudowanie takiej oczyszczalni jest duŜo tańsze niŜ
tradycyjnej. Oczyszczalnia musi jednak funkcjonować na dość duŜym terenie, dlatego
występujemy o bezpłatne przekazanie, gdzie tak naprawdę Agencja powinna tą działkę nam
przekazać. Pracownicy wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska oraz wydziału Funduszy
Zewnętrznych byli z wizytą w Czechach i stwierdzili jednoznacznie, Ŝe oczyszczalnia
przypomina pole uprawne i nie ma zapachów nieprzyjemnych dla „nosa”.
Radny Piotr Nosal zapytał czy była brana pod uwagę moŜliwość wybudowania przepompowni
ścieków w Kopaczowie zasilając oczyszczalnię ścieków w Sieniawce. Radny uwaŜa, Ŝe ma ona
moce przerobowe.
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz stwierdził, iŜ jest to pytanie
zasadne poniewaŜ wszyscy wiemy, Ŝe oczyszczalnia w Sieniawce nie pracuje w 100 procentach
jeŜeli chodzi o jej moŜliwości. Tutaj zdecydowały dwa powody – po pierwsze, Ŝe mógłby
powstać u nas projekt nowatorski, projekt który ma duŜe szanse na pomoc finansową zewnętrzną
i byłby przykładem dla innych gmin. Druga rzecz to podłączenie bezpośrednio Kopaczowa do
oczyszczalni w Sieniawce - to dwa minusy: czas i duŜo większe koszty.
Radny Tadeusz Okorski potwierdził, Ŝe zna teren Kopaczowa i Oldrichova i praktycznie jest to
jedna wioska. Wie równieŜ Ŝe będzie budowa oczyszczalnia ścieków – biologiczna
w Oldrichovie. Zapytuje więc czy jest to moŜliwe, by budować wspólnie tą oczyszczalnię.
Naczelnik Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji Czesław BroŜyna wyjaśnił, Ŝe
w koncepcji gospodarki wodno-ściekowej ten rurociąg jest jako alternatywa – mowa o rurociągu
Kopaczów – Porajów do oczyszczalni.
Wchodzimy w projekt lustrzany budowy oczyszczalni z Czechami bo głównym powodem są
pieniądze, poniewaŜ ze współpracy przygranicznej moŜna wybudować /skanalizować/
kanalizację sanitarną w całej miejscowości plus oczyszczalnię ścieków jako projekt lustrzany
Czechy – Niemcy.
Odpowiadając radnemu Tadeuszowi Okorskiemu wyjaśnił, Ŝe to są dwa państwa. Przewieźć
śmieci czy przepompować ścieki za granicę państwa jest bardzo trudno i to jest główny powód,
a mówi tu o przepisach. Będzie to wspólny projekt polsko - czeski, natomiast osobne będą
systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie biologiczne.
Wobec braku pytań przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”.
Uchwała Nr XLI/269/09 w sprawie nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości
Rolnych Skarbu Państwa na rzecz Gminy Bogatynia została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu sesji.
do punktu 9.4.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych rady
oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok
Projekt nr 338/09 stanowi załącznik nr 23 do protokołu sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, iŜ członkowie komisji:
- ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- ds. Obywatelskich i Praworządności,
- Statutowej,
- ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych,
- ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,
- ds. BudŜetu,
- Rewizyjnej,
na posiedzeniach zatwierdzili swoich plany pracy na 2009 rok.
Wobec braku pytań przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały, gdzie § 1 mówi, iŜ zatwierdza się plany pracy komisji stanowiące załączniki od nr 1 do
nr 6, natomiast § 2 mówi, iŜ zatwierdza się plan pracy /kontroli/ Komisji Rewizyjnej stanowiący
załącznik nr 7 do projektu.
Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”.
Uchwała Nr XLI/270/09 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych
rady oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu sesji.
do punktu 9.5.
w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej wniesienia przez Gminę Bogatynia
nieruchomości w zamian za podwyŜszenie udziałów w Gminnym Przedsiębiorstwie
Oczyszczania sp. z o .o.
Projekt nr 344/09 stanowi załącznik nr 25 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe tym projektem zajęła się Komisja ds. Rozwoju
Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, która to w wyniku
głosowania pozytywnie go zaopiniowała. Komisja ds. Obywatelskich i Praworządności przyjęła
projekt informacyjnie. Komisja ds. BudŜetu na dzisiejszym posiedzeniu wydała pozytywną
opinię do projektu.
Następnie przewodniczący Rady poprosił naczelnik wydziału BH o przybliŜenie tego projektu.
Naczelnik wydziału BH Lucyna Pędrak poinformowała, iŜ wpłynął na wniosek GPO sp. z o.o.
by przekazać grunty na których przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność – o przekazanie
aportem. We wniosku były trzy działki więcej, a w projekcie nie umieszczono je poniewaŜ
naleŜy tam dokonać podziałów geodezyjnych /dot. działek nr 4/1, 5/2 i 6/5/. W trakcie jest
wycena, która ma być zrobiona do 6 marca br. Ze wszystkim chcemy zdąŜyć do końca marca,
poniewaŜ weszła ustawa, która w oparciu o przepisy unijne po 31 marca nałoŜy na Gminę
podatek w wysokości 22% za przekazanie nieruchomości aportem.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Woeltz zapytał czy którakolwiek z tych działek graniczy
z obwodnicą.
Naczelnik wydziału BH Lucyna Pędrak oznajmiła, Ŝe te działki nie graniczą z obwodnicą.
Wobec braku pytań przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, brak głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące”.

Uchwała Nr XLI/271/09 w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej wniesienia przez Gminę
Bogatynia nieruchomości w zamian za podwyŜszenie udziałów w Gminnym
Przedsiębiorstwie Oczyszczania sp. z o .o. została podjęta większością głosów.
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu sesji.
do punktu 9.6.
w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej wniesienia przez Gminę Bogatynia nieruchomości
w zamian za akcje Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A w Bogatyni
Projekt nr 347/09 stanowi załącznik nr 27 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe jedynie Komisja ds. BudŜetu na dzisiejszym
posiedzeniu zdołała się do odnieść do projektu i w wyniku głosowania /1 głos „za”, 4 głosy
„wstrzymujące”/ pozytywnie go zaopiniowała.
Poprosił o przybliŜenie projektu naczelnika wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji
/IPR/ Czesława BroŜynę.
Naczelnik IPR wyjaśnił, iŜ projekt o podniesieniu majątku w spółce BWiO S.A. obejmuje
działkę wraz z budowlami na niej się znajdującymi Stacji Uzdatniania Wody. Jest to działka
41/4, jej wartość zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 152 tys zł. Wartość budynków
i budowli które się na tej działce znajdują to 15 856 tys zł co w sumie daje wartość 16 milionów.
Wartości te wchodzą równieŜ do taryfy, która będzie przedstawiona w następnej uchwale.
Wobec braku pytań przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”.
Uchwała Nr XLI/272/09 w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej wniesienia przez Gminę
Bogatynia nieruchomości w zamian za akcje Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A
w Bogatyni została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu sesji.
do punktu 9.7.
w sprawie przyjęcia zmian do „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. w Bogatyni
na lata 2006 - 2010”.
Projekt nr 350/09 stanowi załącznik nr 29 do protokołu sesji.
Wniosek w sprawie jw. BWiO S.A. – pismo D/08/09 z 16.01.2009 r. stanowi załącznik nr 30 do
protokołu sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ ten projekt opiniowała Komisja ds. Rozwoju
Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, która wydała opinię
pozytywną. Komisja ds. Oświaty, Kultury, Spotu i Rekreacji w wyniku głosowania nie wydała
opinii. Komisja ds. BudŜetu na dzisiejszym posiedzeniu w wyniku głosowania /1 głos „za”,
4 głosy „wstrzymujące”/ pozytywnie go zaopiniowała.
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Ryszard Koziński
wyjaśnił, Ŝe jak co roku przy uchwalaniu taryf zakład który dostarcza wodę i oczyszcza ścieki
według ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę ma obowiązek aktualizować swoje plany
wieloletnie działań inwestycyjnych i remontowych. Na nowy okres obowiązywania taryf od
1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku spółka BWiO S.A. zmodyfikowała swój plan
wieloletni od 2006 do 2010 roku uwzględniając te wszystkie wprowadzone zmiany jakie w tym

roku będą miały miejsce. Wydział IOŚ po przeanalizowaniu tych materiałów pozytywnie je
opiniuje – są zgodne z naszym planem inwestycyjnym.
Wobec braku pytań przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, brak głosów „przeciw”, przy 10 głosach
„wstrzymujących”.
Uchwała Nr XLI/273/09 w sprawie przyjęcia zmian do „Planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Bogatyńskich Wodociągów
i Oczyszczalni S.A. w Bogatyni na lata 2006 - 2010” została podjęta większością głosów.
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu sesji.
do punktu 9.8.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie wodę i zbiorowe odprowadzania
ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia.
Projekt nr 349/09 stanowi załącznik nr 32 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ projekt opiniowała Komisja ds. Rozwoju
Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wydając opinię pozytywną.
Komisja ds. Oświaty, Kultury, Spotu i Rekreacji w wyniku głosowania nie wydała opinii.
Komisja ds. BudŜetu na dzisiejszym posiedzeniu w wyniku głosowania /2 głosy „za”, 3 głosy
„wstrzymujące”/ pozytywnie go zaopiniowała.
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Ryszard Koziński
poinformował, iŜ wydział IOŚ otrzymał od BWiO S.A. wniosek taryfowy w celu zatwierdzenia
obowiązujących stawek za dostawę wody i oczyszczenie ścieków. BWiO realizuje zadanie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i to zadanie powierzone
zostało przez Burmistrza stosownym zezwoleniem. Zgodnie z ustawą i wynikającym z tej
ustawy rozporządzeniem o sporządzaniu taryf /u nas przyjęto roczną taryfę/ za kaŜdym razem
BWiO przedstawia po roku obowiązywania starych taryf nowe taryfy w oparciu o gruntowny
bilans przychodów i rozchodów. Spółka BWiO S.A sporządziła wniosek taryfowy /zgodnie
z rozporządzeniem/ z którego wynika, iŜ w celu uzyskania naleŜytych przychodów
pozwalających funkcjonować spółce i w oparciu o planowane ilości wyprodukowanej
i dostarczonej wody, odebranych i oczyszczonych ścieków proponuje dla gospodarstw
domowych taryfę na dostawę wody w wysokości 4,99 zł netto plus podatek VAT, a dla
pozostałych odbiorców wody 5,35 zł netto plus podatek VAT. Dla oczyszczania ścieków
proponuje stawkę 7,33 zł netto + VAT dla gospodarstw domowych, a dla pozostałych odbiorców
7,86 zł netto + VAT. Wydział IOŚ po przeanalizowaniu wniosku taryfowego zgadza się z jego
wyliczeniem i przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na rok obowiązywania
czyli od 1.04.2009 do 31.03.2010 rok.
Radny Tadeusz Okorski zapytał dlaczego u nas jest stawka 6 zł /podliczył kwotę z VAT/ za
wodę, gdzie w ubiegłym roku np. w Zawidowie /ma rachunek/ za 1m3 wody pitnej stawka
wynosiła 3 zł. Zapytał dlaczego u nas odpowiedzenie ścieków jest półtoraraza większe niŜ na
rachunku. Radny zapewnił, iŜ zgadza się z propozycją zawartą w projekcie pod warunkiem, Ŝe
będzie utrzymana dotacja dla osób fizycznych na poziomie ubiegłego roku.
Prezes BWIO S.A. Jerzy Górski odpowiadając radnemu stwierdził, iŜ wyjaśni to na
przykładzie Zgorzelca, gdzie jest jedna oczyszczalnia ścieków, jedna stacja uzdatniania wody,
parę przepompowni. Obsługa na tych obiektach jest 1/3 tego, co u nas. My mamy oczyszczalnię
ścieków w Sieniawce plus obsługa, mamy stację uzdatniania wody, mamy oczyszczalnię

ścieków w Bogatyni z rozdzieloną gospodarką osadami, czyli dwa obiekty gdzie potrzebna jest
obsługa. Na gospodarce osadami przepisy prawne wymagają dwóch osób. Mamy jeszcze
wymaganą obsługę na przepompowni na ulicy Chopina, czyli rozstrzelenie tych obiektów na
których musi być obsługa powoduje znaczący wzrost kosztów. Gdybyśmy mieli jedną
oczyszczalnię i obok gospodarkę osadami to byłaby jedna obsługa. W firmie zatrudniano teŜ
wiele osób do wykonywania zadań inwestycyjnych i w związku z tym koszty osobowe są
znaczące. To są pewne przyczyny związane z załogą. Staramy się i będziemy w przyszłych
latach utrzymywać koszt płac i pochodnych na podobnym poziomie i na wskaźnikach jakie są w
Polsce stosowane dla sektora budŜetowego, jeŜeli chodzi o podwyŜki. W ubiegłym roku koszty
osobowe były juŜ niŜsze o około 200 tys zł jakie planujemy na ten rok. Prezes przypomniał, iŜ
przez te dwa lata załoga średnio otrzymała około 40% podwyŜki, poniewaŜ poprzednio płace
były bardzo niskie. Mimo znaczących podwyŜek oszczędzając na organizacji pracy /czyli na
dodatkowych premiach, dodatkowych nadgodzinach/ mimo wysokich podwyŜek staramy się
utrzymać fundusz płac na poziomie porównywalnym przez ostatnie dwa lata i równieŜ
planujemy w ten sam sposób na rok bieŜący. MoŜna powiedzieć, Ŝe wzrost kosztów związanych
z pracownikami nie będzie znaczący w najbliŜszych latach – moŜe się utrzymywać na tym
poziomie, a przy lepszej sytuacji na rynku pracy, kiedy będziemy szukali pracowników
będziemy mogli nawet zmniejszyć zatrudnienie i obniŜyć te koszty. Odpowiadając na pytanie co powoduje wzrost kosztów – Prezes wyjaśnił, iŜ przychód kosztów związany jest z tymi
aportami które przed chwilą radni głosowali, który głosowaliście państwo w ubiegłym roku czyli
przejęciem w zasadzie całego majątku, który w tej chwili jest dzierŜawiony. I tutaj wzrost
kosztów amortyzacji sięgnie około 2,5 mln zł. czyli przy przychodach spółki w granicach 13 mln
zł. Przy przyjęciu nowego majątku zwłaszcza tego nowo modernizowanego wzrastają koszty
podatkowe – podatki w roku 2009 wszystkie, czyli podatki za pobór wody, ochronę środowiska,
wypuszczania ścieków plus podatek od nieruchomości spowoduje wzrost od około 1,5 mln zł do
2 mln zł. I tutaj teŜ jest znaczący przyrost. Wzrost energii jest teŜ pozycją znacząca w kosztach
firmy bo sięgającą prawie 10%. Czynimy wszelakie działania, aby ten koszt zminimalizować.
I inne koszty związane z prowadzeniem obsługi, zwiększone ceny materiałów, środków
chemicznych jak i równieŜ zwiększone zuŜycie na stacji uzdatniania wody powoduje teŜ
przyrost pewnych kosztów. JeŜeli przedstawimy to w zaproponowanej podwyŜce cen wody
i ścieków to jak wzrosną przychody wodociągów - otóŜ wzrosną o około 3 % . 16 % podwyŜki
a wzrost przychodów tylko 3%. – pytanie skąd to się bierze? Po pierwsze – taryfa obowiązuje od
1 kwietnia i trzy pierwsze miesiące będą po starych cenach, po drugie - niestety cały czas jest
spadek sprzedaŜy wody i ścieków. RównieŜ przewidujemy niewielki spadek sprzedaŜy
ilościowej i w związku z tym przychody finansowe niestety będą zmniejszone po starej taryfie
porównywalne troszeczkę zwiększone po nowej taryfie. Niemniej całe przychody tj. 5% na
wodzie i ponad 1% na ściekach czyli około 3% przyrost dochodów ze sprzedaŜy wody
i ścieków. My decydujemy się na przyjęcie na wzrost kosztów rzędu w taryfie proponowanej
około 16%, natomiast faktycznie jeŜeli uda nam się przejąć cały majątek – rzędu 37%.
Radny Piotr Nosal zapytał czy roczne nagrody dla Zarządu spółki teŜ były brane pod uwagę
przy podnoszeniu cen za wodę i ścieki.
Prezes BWiO S.A. Jerzy Górski wyjaśnił, iŜ roczne nagrody dla Zarządu określają przepisy
prawa i naleŜą się ale pod pewnymi warunkami, a decyzje w tej sprawie podejmuje Walne
Zgromadzenie po wniosku Rady Nadzorczej. W tych planach tego nie ma, są tylko zaplanowane
płace pracowników plus pochodne.
Radny Tadeusz Okorski zwrócił się z pytaniem – jak się ustosunkujemy do płatności osób
fizycznych za wodę do spoŜycia i tu radny ma na myśli dotacje. Czy będziemy dotowali dla osób
fizycznych na poziomie roku ubiegłego. Tą informację chce usłyszeć przed głosowaniem.

Przewodniczący Rady przypomniał radnemu, Ŝe w roku ubiegłym 3 marca Rada głosowała
taryfy za wodę i ścieki, a 20 marca podejmowała uchwałę o dopłatach do wody. Przewodniczący
na nadzieję, Ŝe w tym roku będzie podobnie. Dopłat dziś w porządku obrad nie było i nie mogło
być, poniewaŜ będziemy głosować w późniejszym terminie.
Andrzej Grzmielewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia wyjaśnił, Ŝe właściwie pan
Przewodniczący powiedział jak wygląda cała procedura. Dziś radni głosują tylko i wyłącznie
wysokość taryf, które wynikają z rachunku ekonomicznego przedsiębiorstwa. Kwesta dopłat to
kwestia kolejna, która będzie podejmowana chociaŜby pod postacią przyjęcia uchwały
budŜetowej. Burmistrz nie wie, czy Rada jest w tym względzie jednomyślna. Czy będą dopłaty
czy nie i w jakiej wysokości - to jest kompetencja Rady. Z wypowiedzi radnego zrozumiał, iŜ
chodziło o to czy Gmina będzie rekompensować i partycypować w kosztach jeŜeli chodzi
o mieszkańców indywidualnych. Burmistrz ma nadzieje Ŝe tak i będzie do tego przekonywał
radnych.
Wobec braku pytań przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
Za podjęciem uchwały głosował 1 radny, brak głosów „przeciw”, 18 głosów „wstrzymujących”.
Uchwała Nr XLI/274/09 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia została podjęta
większością głosów.
Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu sesji.
do punktu 10
Interpelacje i zapytania
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka oddał głos radnemu Patrykowi Stefaniakowi który
zapytał - czy są dostępne jakieś narzędzia do kontroli wpływających opłat za wywóz
nieczystości, poniewaŜ GPO nie informuje mieszkańców o zaległościach w opłatach, to czy jest
to kontrolowane. A jeśli nie, to czy jest moŜliwe, aby wpłynąć na to, Ŝeby te pieniądze były
ściągalne.
Kolejna sprawa to sprzedaŜ telewizji kablowej. Zapytał czy Urząd będzie interweniował w tej
sprawie.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz który
stwierdził, iŜ widział bardzo dokładny szacunek, w którym Zarząd Spółki GPO określił
wysokość ściągalności oraz procent tego, co nie udaje się na bieŜąco ściągać. Jeśli chodzi
o instrumenty, które mogłyby pomóc zmniejszyć liczbę nieściągalnych opłat, to jest kilka
sposobów, ale tą kwestię pozostawia Zarządowi Spółki.
W sprawie telewizji kablowej przewidują kilka działań. Będą rozmawiać z nowym właścicielem
i wyjaśniać zaistniałą sytuację. Planują teŜ spotkać się z załogą we wtorek 2 marca br.
Przewodniczący Rady oddał głos Zastępcy Burmistrza ds. Polityki Regionalnej Jerzemu
Stachyrze który poinformował, Ŝe równieŜ dowiedział się o sprzedaŜy telewizji z mediów dwa
dni temu. Powiedział, Ŝe właściciel miał prawo zbyć udziały telewizji. Dodał, Ŝe wcześniej
Burmistrz Miasta i Gminy wystosował pismo do właściciela spółki – firmy Marton. Zastępca
Burmistrza odczytał treści pisma „W nawiązaniu do opisu proponowanej współpracy
z samorządem lokalnym na terenie zbywającego będącego załącznikiem do oferty złoŜonej
w przetargu na zbycie udziałów telewizji kablowej sp. z o.o. uprzejmie proszę o złoŜenie
sprawozdania z realizacji deklaracji zawartych w wyŜej wymienionym dokumencie.

W szczególności prosimy o informacje dotyczące realizacji punktów 4 oraz 5 dotyczących
utrzymania zatrudnienia w spółce oraz rozwoju lokalnej oferty programowej.”
W odpowiedzi spółka Marton poinformowała m.in., Ŝe „spółka w 2008 roku realizowała złoŜone
deklaracje dotyczące utrzymania zatrudnienia w spółce. W 2008 roku zatrudnienie w TVK
przedstawiało się następująco: styczeń – 18 osób, luty – 17 osób, marzec - 17 osób, kwiecień –
18 osób, maj – 16 osób, czerwiec – 16 osób, lipiec – 17 osób, sierpień – 17 osób, wrzesień – 22
osoby, październik - 21 osób, listopad - 21 osób, grudzień 22 osoby. Przez cały 2008 rok
realizowany był program inwestycyjny mający na celu wprowadzenie nowych usług oraz
poszerzenie starej oferty. Program inwestycyjny wykonywany był za pomocą pracowników
zatrudnionych w telewizji kablowej Bogatynia oraz firm zewnętrznych z powodu braku
odpowiednich kwalifikacji osób zatrudnionych w spółce.”
Zastępca Burmistrza dodał, Ŝe z uzyskanych informacji wynika, iŜ właśnie program
inwestycyjny spowodował to, Ŝe poprzedni właściciel był zmuszony zbyć te udziały ze względu
na trudną sytuację na rynkach finansowych. Wygląda na to, Ŝe pierwszą ofiarą kryzysu na tym
terenie jest właśnie telewizja kablowa, poniewaŜ poprzedni właściciel miał kredyty w obcej
walucie, a kursy walut niekorzystnie się zmieniły. Tak więc Burmistrz zwracał się do
poprzedniego właściciela z prośbą o przekazanie informacji czy deklaracje złoŜone na etapie
postępowania przetargowego zostały dotrzymane. Wygląda na to, Ŝe tych deklaracji poprzedni
właściciel starał się dotrzymywać.
Zastępca Burmistrza stwierdził, Ŝe właściciel miał prawo zbyć udziały i Gmina nie moŜe
wpływać na tą decyzję. Zadeklarował, Ŝe będą starali się rozmawiać z nowym właścicielem na
temat zatrudnienia i przyszłości programu lokalnego. Jednak trzeba zdawać sobie sprawę takŜe
z tego, iŜ telewizja jest spółką prawa handlowego i Gmina nie ma w niej udziałów. Będą
natomiast starali się przekonać właściciela, Ŝe program lokalny jest wartością i być moŜe uda się
utrzymać pracowników na dotychczasowym poziomie.
Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Jackowi Kucińskiemu który powiedział, Ŝe nie
zgadza się z wypowiedzią Burmistrza, gdyŜ kryzys nie ma z tym nic wspólnego. Stwierdził, Ŝe
wina za to co wydarzyło się w kablówce leŜy po stronie Burmistrza. Nie byłoby mowy
o zwolnieniach w kablówce czy ponownej sprzedaŜy kablówki, gdyby Burmistrz wywiązał się
ze zobowiązań, które złoŜył, czyli Ŝe w kablówce podpisany będzie pakiet pracowniczy, Ŝe będą
gwarancje zatrudnienia. Przypomniał, Ŝe po sprzedaŜy kablówki w dniu 3 marca ub. roku zapytał
czy trwają takie rozmowy wiedząc, Ŝe nie mogą trwać, poniewaŜ ktoś kto ma coś prywatnie nie
musi z nikim rozmawiać. Po czterech miesiącach otrzymał odpowiedź, Ŝe prace trwają. Czekał
więc kiedy te prace się zakończą i to właśnie nastąpiło. Radnemu szkoda jest pracowników
„kablówki”, bo nie chciałby się w takiej sytuacji znaleźć.
A druga sprawa to jest taki apel do mieszkańców Bogatyni, Ŝeby wiedzieli czemu miało słuŜyć
„wycięcie” z tegorocznego budŜetu prywatyzacji PEC - Ŝeby Ci ludzie za rok nie przyszli tak jak
„kablówka” z problemem. Dodał, Ŝe to jest wynikiem niekonsekwencji, moŜna było to załatwić
przed sprzedaŜą tym bardziej, Ŝe takie dokumenty były przez prawników przygotowane – radny
miał je w ręku. Porozumienie było gotowe na dzień sprzedaŜy kablówki, nie zostało tylko
podpisane.
Przewodniczący oddał głos Zastępcy Burmistrza ds. Polityki Regionalnej Jerzemu
Stachyrze który powiedział, Ŝe nie moŜna obwiniać Burmistrza za to, co dzieje się z spółce
prawa handlowego, w której Burmistrz nie ma ani jednego udziału. Na etapie zbywania telewizji
kablowej oferenci deklarowali pewne działania. Burmistrz prosił właściciela telewizji kablowej,
Ŝeby złoŜył sprawozdanie w jakim stopniu te deklaracje zostały zrealizowane. Deklaracje
dotyczyły głównie utrzymania poziomu zatrudnienia i programu inwestycyjnego. Właściciel,
który wygrał postępowanie wywiązywał się w większości z tych deklaracji. Wiadomo teŜ, Ŝe
spółka Marton miała prawo zbyć te udziały. WaŜne jest to, Ŝeby uciąć wszelkiego rodzaju
spekulacje i powiedzieć, Ŝe spółka Marton nie sprzedała tylko telewizji kablowej. Spółka Marton

była właścicielem całego pakietu telewizji kablowych i równieŜ teraz zbyła cały pakiet telewizji
kablowych. Czyli to nie dotyczyło tylko telewizji w Bogatyni.
Radny Piotr Nosal zapytał z sali jak było datowane pismo Burmistrza do spółki Marton.
Zastępca Burmistrza Jerzy Stachyra odpowiedział, Ŝe pismo do spółki Marton jest z 23
stycznia br. Pismo z odpowiedzią datowane jest z 16 lutego br. Dodał, Ŝe o sprzedaŜy telewizji
dowiedział się z mediów dwa dni temu.
Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Jackowi Kucińskiemu który powiedział, Ŝe jako
jedyni podjęli się próby zabezpieczenia pakietu pracowniczego w momencie pojawienia się
projektu uchwały dot. umowy dzierŜawy nowemu właścicielowi na niezwykle preferencyjnych
warunkach na okres aŜ 10 lat pomieszczeń po byłej TVK. Stwierdził, Ŝe uzaleŜniali głosowanie
za tym projektem od powrotu do rozmów w sprawie pakietu dla pracowników. Nikt wtedy nie
podzielił ich zdania i praktycznie z dnia na dzień przypieczętowano los kablówki i ludzi tam
pracujących. A jeszcze była szansa negocjować z nowym właścicielem pakiet pracowniczy i nie
byłoby tej sytuacji.
Zastępca Burmistrza poinformował, Ŝe nawet gdyby ten pakiet był podpisany, to i tak nowy
właściciel mógł zbyć udziały i ten pakiet przestałby obowiązywać.
Wiceprzewodnicząca Rady ElŜbieta Niczyporuk stwierdziła, Ŝe pakiet socjalny mógł być
zawarty na określony czas np. 5 – 10 lat. Jeśli jest czasokres określony to rodzi pewne skutki
prawne i moŜna tego wymagać i egzekwować od nowego właściciela. Natomiast jeśli nie jest
określony czasokres to rzeczywiście tematu juŜ nie ma.
Zastępca Burmistrza powiedział, Ŝe pakiet socjalny jeśli byłby podpisany przez spółkę
Telewizja Kablowa to uczestnikiem tego nie byłaby juŜ Gmina Bogatynia, bo juŜ nie była
wówczas właścicielem spółki. Dodał, Ŝe równieŜ nie mieszałby TVK ze spółką PEC, poniewaŜ
PEC podlega ustaleniom Urzędu Regulacji Energetyki i to nie są te same historie.
Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Jackowi Kucińskiemu który zapytał - kto w takim
razie udzielił mu tej wypowiedzi: „W związku z zapytaniem Pana radnego o gwarancje
pracownicze uprzejmie informujemy, Ŝe na chwilę obecną jesteśmy na etapie dopracowywania
ostatecznych ustaleń z nowym właścicielem Telewizji Kablowej dotyczących zakresu oraz form
współpracy w tym gwarancji pracowniczych.” To po co negocjować z kimś - jak wiadomo
z góry, Ŝe nic z tego nie będzie.
Przewodniczący Rady oddał głos Burmistrzowi Miasta i Gminy Andrzejowi
Grzmielewiczowi który poinformował, Ŝe jeśli radni sobie Ŝyczą to na kolejnej sesji pojawi się
sprawozdanie z podjętych przez niego czynności w tej sprawie. Jednocześnie zwrócił się do
radnych o powstrzymanie emocji do wtorku.
Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Andrzejowi Lipko który powiedział, Ŝe został
popełniony błąd i teraz trzeba podjąć kroki, Ŝeby zniwelować skutki. Być moŜe, gdyby Gmina
przeznaczyła pewna kwotę pieniędzy, Ŝeby telewizja kablowa mogła pracować na umowę
zlecenie na rzecz Gminy do czasu wyjaśnienia tej sprawy i Ŝeby pracownicy np. do końca roku
mogli pracować. A w tym czasie moŜna podjąć kroki, aby tych ludzi nie skrzywdzić.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w tym temacie i zwrócił się do Burmistrza
o przedstawienie informacji dot. telewizji kablowej na najbliŜszej sesji budŜetowej zwołanej
w trybie nadzwyczajnym, w przyszłym tygodniu.

Następnie Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Tadeuszowi Okorskiemu który zapytał
- czy moŜna ustalić datę uchwalenia budŜetu, poniewaŜ te przepychanki z budŜetem niektórzy
potraktowali jako pewną grę polityczną, a niektóre grupy społeczne np. lokatorzy mieszkań
komunalnych czekają na remonty, a MZGK nie moŜe podjąć tych remontów na szerszą skalę,
poniewaŜ obowiązuje prowizorium budŜetowe.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe Burmistrz na zapytanie przez sołtysa Działoszyna
pytanie wyjaśniał co to jest prowizorium i co na podstawie prowizorium moŜna robić. Dodał, Ŝe
debata nad budŜetem odbędzie się w środę 4 marca br. o godz. 15.00.
Następnie Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Piotrowi Woeltz, który złoŜył
interpelację w sprawie zabezpieczenia lub spowodowanie rozbiórki obiektu przy ul. Głównej
w Bogatyni / w załączeniu zdjęcie/. Stwarza to zagroŜenie dla mieszkańców.
do punktu 11
Wolne wnioski, sprawy róŜne
Nie zgłoszono.
do punktu 12
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ powstał kolejny Klub Radnych o nazwie
„Porozumienie” w skład którego weszli radni - Bogusława Witkowska i Andrzej Lipko.
Przewodniczącym Klubu został radny Patryk Stafaniak.
Jeśli chodzi o informację nt. terminowości realizacji zgłoszonych przez radnych interpelacji,
zapytań i wniosków oraz terminowości udzielanych odpowiedzi ze spotkań radnych
z wyborcami w ramach dyŜuru radnego to zapewnił, iŜ przedstawi ją w późniejszym terminie.
do punktu 13
Zamknięcie obrad
Wobec wyczerpania tematyki przewodniczący zamknął sesję dziękując wszystkim za
przybycie.
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