Protokół nr XLII/09
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 4 marca 2009 roku
Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji.
Nieobecny radny Krzysztof Gnacy.
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 17.30.
W sesji uczestniczyli:
 Andrzej Grzmielewicz
- Burmistrz,
 Jerzy Stachyra
- Zastępca Burmistrza,
 Dominik Matelski
- Zastępca Burmistrza,
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 20
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. Podjęcie uchwał:
4.1. w sprawie budŜetu Gminy na 2009 rok
a/ przedstawienie projektu uchwały budŜetowej z uzasadnieniem /projekt nr 310/08/
i autopoprawki /projekt nr 351/09/,
b/ przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
uchwały budŜetowej na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wraz
z objaśnieniami, a takŜe o moŜliwości sfinansowania deficytu budŜetu na 2009 rok oraz
prawidłowości prognozy łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Bogatynia,
c/ przedstawienie opinii i wniosków komisji problemowych oraz radnych,
d/ odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków komisji,
e/ dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
f/ głosowanie nad autopoprawką i projektem uchwały budŜetowej na 2009 rok.
4.2. w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy – projekt nr 345/09
5. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
6. Zamknięcie obrad.
Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku obrad.
do punktu 3
Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych

Przewodniczący Rady zapytał czy przedstawiciele Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych pragną
zabrać głos w tym punkcie.
Nie zgłoszono.
do punktu 4
Podjęcie uchwał:
4.1. w sprawie budŜetu Gminy na 2009 rok
a/ przedstawienie projektu uchwały budŜetowej z uzasadnieniem /projekt nr 310/08/
i autopoprawki /projekt nr 351/09/
Przewodniczący Rady stwierdził, iŜ projekt uchwały budŜetowej był wielokrotnie omawiany.
RównieŜ autopoprawka była analizowana przez członków komisji problemowych. W dniu
dzisiejszym radni otrzymali projekt uchwały w sprawie budŜetu na 2009 roku w wersji
ostatecznej.
Przewodniczący poprosił Burmistrza o przedstawienie ww. projektu.
Projekt uchwały budŜetowej z uzasadnieniem - projekt nr 310/08 stanowi załącznik nr 4 do
protokołu sesji.
Projekt uchwały budŜetowej projekt 310 a stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji.
Autopoprawka - projekt nr 351/09 stanowi załącznik nr 6 do protokołu sesji.
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz przyznał, iŜ prace nad budŜetem
były bardzo długie, wielokrotnie pojawiały się róŜnorodne propozycje zmian. Dziś pokazujemy
projekt uchwały, który jest kwintesencją wszystkich prac i porozumień które w międzyczasie
udało się zawrzeć.
Burmistrz omówił autopoprawkę /wersje ostateczną/, która w sposób znaczący zmienia w sposób
szczególny zapisy jak i kwoty budŜetowe.
Zwiększa się dochody budŜetowe ogółem o kwotę 14.889.477,00 zł:

dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie’” o kwotę 8.110.000,00 zł, rozdział 40002
„Dostarczanie wody” o kwotę 8.110.000,00 zł dochody majątkowe: dochody z Unii
Europejskiej na zadanie inwestycyjne zakończone „Budowa rurociągu przesyłowego wody
zimnej SUW Bogatynia - Sieniawka kwota 3.000.000,00 zł, dochody z Unii Europejskiej na
zadanie inwestycyjne zakończone „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni etap II
kwota 5.110.000,00 zł

dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 6.197.864,00 zł „Gospodarka gruntami
i nieruchomościami” o kwotę 3.700.000,00 zł, dochody majątkowe: wpływy ze sprzedaŜy
działek na cele handlowo - usługowe: ulica Pocztowa, Chopina - Matejki oraz Porajów,
sprzedaŜy budynków: były budynek po Gimnazjum Nr 2 przy ul. Polnej w Bogatyni oraz
sprzedaŜy działek pod budownictwo mieszkaniowe: ulica Pocztowa i Szpitalna kwota
3.700.000,00 zł. „Pozostała działalność” o kwotę 2.497.864,00 zł dochody bieŜące: dochody
z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na budynki przejęte po byłym
szpitalu w Sieniawce kwota 2.497.864,00 zł.

dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa” kwota 150.000,00 zł
z tego „Ochotnicze straŜe poŜarne” o kwotę 150.000,00 zł, dochody majątkowe: dotacja na
zakup samochodów bojowych dla OSP kwota 150.000,00 zł.

dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę
18.030,00 zł.

dział 801 „Oświata i wychowanie” kwota 413.583,00 zł z tego „Szkoły podstawowe”
o kwotę 13.304,00 zł, „Pozostała działalność” o kwotę 279,00 zł, „Szkoły zawodowe”
o kwotę 400.000,00 zł.

Zmniejsza się dochody budŜetowe ogółem o kwotę 865.289,00 zł z tego:
 dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 500.000,00 zł - dotacja na realizację zdania
„Poprawa drogi dostępności między miastem Hradek n/Nysą (Cz) a Bogatynią (PL)
Hermanice (Cz).






dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 18.030,00 zł
dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa” o kwotę 150.000,00 zł
„Ochotnicze straŜe poŜarne” - dotacja na realizację zadania pn. „Platforma wzmocnionych
sił do reagowania przeciwpoŜarowego na pograniczu Bogatynia - Zittau”.
dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę
585,00 zł.
dział 758 „RóŜne rozliczenia” „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego o kwotę 102.674,00 zł. /wynik korespondencji wymienianej
pomiędzy Urzędem a nadzorem w kwestii edukacji/.
dział 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 94.000,00 zł

Zwiększa się wydatki budŜetowe ogółem o kwotę 9.255.686,00 zł.
 dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu pn. usuwanie
awarii na sieciach przesyłowych na osiedlu mieszkaniowym w Sieniawce w budynkach
przejętych po szpitalu.
 dział 758 „RóŜne rozliczenia” o kwotę 550.000,00 zł „Rezerwy ogólne i celowe” o kwotę
550.000,00 zł, rezerwa celowa – awanse zawodowe nauczycieli i wzrost wynagrodzeń
o kwotę 500.000,00 zł, oraz wprowadza się nowe zadanie pn. rezerwa celowa na realizację
zadań Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich zgodnie z ustawą, kwota 50.000,00 zł.
 dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 80.581,00 zł
- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 19.302,00 zł
§ 4217 „ Zakup materiałów i wyposaŜenia” o kwotę 14.900,00 zł
§ 4247 „ Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek” o kwotę 500,00 zł
§ 4307 „ Zakup usług pozostałych” o kwotę 3.500,00 zł
wprowadza się nowe zadanie - Projekt COMENIUS.
- rozdział 80104 „ Przedszkola” o kwotę 61.000,00 zł wprowadza się nowe zadania:
• remont w Publicznym Przedszkolu Nr 3 - wymiana stolarki okiennej 11.000,00 zł,
• w Publicznym Przedszkolu Nr 4 - cząstkowy remont pomieszczeń - 50.000,00 zł
- rozdział 80195 „Pozostała działalność”, dofinansowania kosztów nauki ucznia
niepełnosprawnego Krzysztofa Bednarskiego ze środków PFRON kwot 279,00 zł.
 dział 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 255.000,00 zł na programy polityki zdrowotnej realizacja programów zdrowotnych (szczepienia ochronne)
 dział 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 27.000,00 zł „Pozostała działalność” - doposaŜenie
punktów wydawania posiłków
 dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 92.103,00 zł z tego
- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 61.000,00 zł na usunięcie
awarii sieci wodno - kanalizacyjnej na Osiedlu Trzciniec w Bogatyni
- rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” o kwotę 11.103,00 zł na składki do Związku
Gmin Ziemi Zgorzeleckiej celem utrzymania schroniska dla zwierząt w DłuŜynie Dolnej
- rozdział 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 20.000,00 zł - są to wpłaty do Urzędu
Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.
 dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wprowadza się nowe zadanie świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 7.000,00 zł
Wydatki majątkowe ogółem o kwotę 7.944.002,00 zł z tego:

 dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” o kwotę
25.180,00 zł
- rozdział 40001 „Dostarczanie ciepła” o kwotę 2.000,00 zł na dokończenie zadania
wykonanie rozbudowy sieci cieplnej w obrębie ulicy Armii Czerwonej
- rozdział 40002 „Dostarczanie wody” o kwotę 23.180,00 zł zwiększa się środki na
zadaniach: - magistrala przesyłowa wody zimnej Zatonie - Sieniawka /kwota 10.000,00 zł/
oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni – Etap II /kwota 13.180,00 zł/.
 dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 2.954.180,00 zł zwiększa się środki na zadaniach:
- obwodnica Bogatynia - budowa drogi klasy G w Bogatyni - etap I kwota 840.000,00 zł
- obwodnica Bogatynia - budowa drogi klasy G w Bogatyni - etap II kwota 550.000,00 zł
- obwodnica Bogatynia - budowa drogi klasy G1/2 w Bogatyni - etap I poprawa komunikacji
drogowej między miastami Bogatynia – Frydlant, kwota 11.680,00 zł
Wprowadza się nowe zadania:
- budowa ciągów pieszo - jezdnych i kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Boznańskiej, Fałata
– etap II kwota 462.500,00 zł,
- wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Puszkina kwota 50.000,00 zł,
- dokumentacja i realizacja modernizacji odcinka ulicy Szpitalnej wraz z dojazdami do garaŜy
kwota 654.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Biskupiej wraz z uporządkowaniem uzbrojenia
podziemnego i oświetlenia oraz ulicy Zamkniętej od ulicy Waryńskiego kwota 30.000,00 zł,
- przebudowa wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego ulic: Daszyńskiego,
Zygmuntowskiej, Pastwiskowej i 3-go Maja kwota 220.000,00 zł,
W/w zadanie wprowadza się do Załącznika Nr 8a z ogólną kwotą nakładów 1.220.000,00 zł.
Nakłady w 2009 roku to kwota 220.000,00 zł, natomiast nakłady w 2010 roku to kwota
1.000.000,00 zł.
- odsetki od kredytu zaciągniętego na zadanie; „Obwodnica Bogatynia - budowa drogi klasy G
w Bogatyni – I etap kwota 136.000,00 zł
 dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 1.050.242,00 zł na przebudowę uzbrojenia
podziemnego oraz modernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych
w Sieniawce – I etap.
 dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 58.000,00 zł z tego
- rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” kwota 58.000,00 zł na
wykonanie zasilania energetycznego /dokumentacja + wykonanie/ budynku przy ul.
Daszyńskiego 1, kwota 23.000,00 zł oraz na zadanie pn. integracja systemu elektronicznych
usług publicznych w Bogatyni /studium wykonalności/ e – urząd - kwota 35.000,00 zł
 dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa” „Ochotnicze straŜe
poŜarne” o kwotę 550.000,00 zł na zakup samochodów bojowych dla OSP /kwota
przeniesiona z roku poprzedniego/. Źródło finansowania to środki własne gminy - kwota
400.000,00 zł oraz dotacja - kwota 150.000,00 zł.
 dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 1.030.000,00 zł „Szkoły podstawowe” na
zakup i montaŜ nagłośnienia w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
kwota 30.000,00 zł ora na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 kwota 1.000.000,00 zł
 dział 851 „Ochrona zdrowia” na zakup aparatu rentgenowskiego do szpitala, kwota
600.000,00 zł. W ramach tych środków dyrektor szpitala zwróci się z prośbą o wyraŜenie
zgody na zakup mammografu
 dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 92.000,00 zł.
Na oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 42.000,00 zł, oraz na przebudowę chodników
i parkingów w ciągu ulicy Słowiańskiej - Styki kwota 50.000,00 zł
 dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wprowadza się nowe zadanie pn.
termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Posadzie kwota 60.000,00 zł



dział 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 1.524.400,00 zł. Na zdanie pn. wykonanie
zasilania szatni LZS w Jasnej Górze kwota 24.400,00 zł oraz na odbudowę kompleksu
rekreacyjno - sportowego „ZALEW” wraz z kąpieliskiem kwota 1.500.000,00 zł

W wyniku cięć budŜetowych zwalniają się środki o kwotę 14.559.703,01 zł z tego wydatki
bieŜące na kwotę 3.794.703,01 zł
 dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 154.259,00 zł z tego „Pozostałe wydatki”
o kwotę 154.259,00 zł. Zmniejsza się środki na zadaniach: pozostałe wydatki kwota
4.259,00 zł, zabezpieczenie wiaduktów kolejowych w Krzewinie i Zatoniu przed
obsuwaniem kwota 50.000,00 zł, na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno konstrukcyjnej, określenie nośności i załoŜenie ewidencji dla mostów i kładek w mieście
Bogatynia kwota 100.000,00 zł.
 dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 646.000,00 zł „Pozostała działalność”
zmniejsza się środki na zadaniach: remonty budynków /100% własność gminy/ kwota
350.000,00 zł, remonty - naprawy szkód oraz wykonanie profilaktyki budowlanej
zabezpieczającej konstrukcję budynków powstałych na skutek szkód górniczych kwota
50.000,00 zł, wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we
wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy kwota 100.000,00 zł, kary
i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym kwota 45.000,00 zł, usługi transportowe
oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof kwota 1.000,00 zł,
oraz umorzenia zaległości czynszowych /umorzenia komornicze/ kwota 100.000,00 zł.
 dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 1.059.487,00 zł - „Rady gmin (miast i miast
na prawach powiatu)” o kwotę 35.000,00 zł na zadaniu wydatki bieŜące w tym szkolenia
radnych o kwotę 25.000,00 zł, „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę
577.700,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 3.000,00 zł, wydatki
bezosobowe kwota 50.000,00 zł, wydatki bieŜące rzeczowe o kwotę 324.700,00 zł,
elewacja budynku przy ul. Daszyńskiego 1 kwota 200.000,00 zł. „Promocja jednostek
samorządu terytorialnego” o kwotę 249.453,00 zł wydatki bezosobowe kwota 12.000,00 zł,
promocja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kwota 100.000,00 zł, promocja (wydatki
okolicznościowe) kwota 72.453,00 zł, promocja gminy kwota 65.000,00 zł. „Pozostała
działalność” o kwotę 197.334,00 zł zmniejsza się środki na zadaniach: współpraca
przygraniczna - zadania realizowane przez urząd kwota 70.540,00 zł, współpraca
przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe kwota 2.000,00 zł,
wydatki okolicznościowe kwota 124.720,00 zł, składki członkowskie do Związku Gmin
Ziemi Zgorzeleckiej kwota 74,00 zł.

dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa ” o kwotę 40.000,00 zł
z tego „Ochotnicze straŜe poŜarne” OSP kwota 10.000,00 zł oraz „StraŜ Miejska” o kwotę
30.000,00 zł wydatki bieŜące rzeczowe.
 dział 757 „Obsługa długu publicznego” - obsługa papierów wartościowych, kredytów
i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 136.000,00 zł.
 dział 758 „RóŜne rozliczenia” o kwotę 145.995,01 zł z tego rezerwa ogólna na kwotę
110.166,01 zł, rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe kwota 35.829,00 zł
 dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 535.430,00 zł w tym „Szkoły podstawowe”
o kwotę 280.205,00 zł, „Przedszkola” o kwotę 86.716,00 zł, „Gimnazja” o kwotę
100.002,00 zł, „Szkoły zawodowe” o kwotę 38.507,00 zł i „DowoŜenie uczniów do szkół”
o kwotę 30.000,00 zł.
 dział 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 200.000,00 zł
 dział 852 „ Pomoc społeczna” o kwotę 175.130,00 zł
 dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 30.000,00 zł wydatki
Gminnego Centrum Informacji.
 dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” „Świetlice szkolne” o kwotę 402,00 zł.

 dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 265.000,00 zł na
zadaniach - bieŜące remonty mostów i kładek na rzece Miedziance kwota 150.000,00 zł,
demontaŜ i montaŜ we wskazanych miejscach kontenerów do odpraw celnych z przejścia
granicznego Bogatynia - Kunratice wraz z uporządkowaniem terenu - 65.000,00 zł,
demontaŜ, przewiezienie i montaŜ wiat osłonowych z przejścia granicznego Bogatynia Kunratice wraz z uporządkowaniem terenu kwota 50.000,00 zł.

dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 207.000,00 zł z tego
„Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby” o kwotę 50.000,00 zł, „Biblioteki” o kwotę
100.000,00 zł, „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” o kwotę 50.000,00 zł, „Pozostała
działalność” o kwotę 7.000,00 zł

dział 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 200.000,00 zł z tego „Obiekty sportowe”
o kwotę 100.000,00 zł oraz „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” o kwotę
100.000,00 zł.
Wydatki majątkowe ogółem o kwotę 10.765.000,00 zł z tego „Transport i łączność”- Drogi
publiczne gminne o kwotę 1.300.000,00 zł /przebudowa nawierzchni ulicy Biskupiej od ulicy
Bojowników do ulicy Zamkniętej kwota 100.000,00 zł, poprawa drogi dostępności między
miastem Hradek n/Nysą (Cz) a Bogatynią (PL) – Hermanice (Cz ) na pograniczu czesko-polskim
kwota 500.000,00 zł, dotacja (zmniejszenie dochodów) - przebudowa ulicy 3-go Maja wraz
z chodnikami i odwodnieniem kwota 700.000,00 zł

dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” „Pozostała działalność” budowa mieszkań
socjalnych – infrastruktura i budownictwo mieszkaniowe w Bogatyni kwota 120.000,00 zł.
Zadanie to pozostało pod nazwą budownictwo komunalne i kwota została w całości
zabezpieczona.

dział 750 „Administracja publiczna” „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
szerokopasmowy dostęp do Internetu na terenie Gminy Bogatynia – Bogatynia on-line

dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa” o kwotę 800.000,00
zł z tego rozdział 75412 „Ochotnicze straŜe poŜarne” o kwotę 800.000,00 zł zmniejsza się
środki na zadaniu - dotacja na realizację zadania „Platforma wzmocnionych sił do reagowania
przeciwpoŜarowego na pograniczu łuŜyckim: Bogatynia – Zittau” kwota 800.000,00 zł źródło
finansowania środki własne gminy kwota 650.000,00 zł, dotacja kwota 150.000,00 zł
 dział 758 „RóŜne rozliczenia” „Rezerwy ogólne i celowe” - rezerwa na inwestycyjne
i zakupy inwestycyjne kwota 250.000,00 zł
 dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 7.185.000,00 zł z tego:
Rozdział 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” kwotę 1.210.000,00 zł - zmniejsza się
środki na zadaniu budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przebudową dróg i chodników dla
Osiedla Zatonie i Trzciniec w Bogatyni. Zadanie przenosi się do realizacji w GFOŚiGW.
W „Pozostałej działalności” o kwotę 5.975.000,00 zł zmniejsza się środki na zadaniu budowa
dworca PKS w Bogatyni .

dział 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 1.020.000,00 budowa zespołu boisk
sportowych „ORLIK” przy Domu Kultury w Zatoniu 1.000.000,00 zł. Zadanie to proponujemy
przenieść na rok 2010.
Zmniejsza się przychody o kwotę 18.000.000,00 zł tj. prywatyzacja PEC Spółka Akcyjna
w Bogatyni .
Ustala się środki na pokrycie deficytu budŜetowego za 2008 rok w wysokości 1.328.205,01 zł
Zmienia się źródła finansowania na n/w zadaniach: Dział 801, rozdział 80101- budowa sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 wprowadza się kredyt w wysokości 500.000,00 zł
i zmniejsza się środki własne gminy o kwotę 500.000,00 zł
 w dziale 801 modernizacja sali sportowej przy ZSzEiE w Bogatyni z kwotą 650.000,00 zł
wprowadza się kredyt w wysokości 500.000,00 zł, zmniejsza się środki własne gminy
o kwotę 500.000,00 zł



w dziale 010 rozdział 01010 § 6050 – zadanie o nazwie „Budowa infrastruktury
technicznej i zagospodarowanie terenu w Porajowie – etap I” z kwotą 175.000,00 zł,
otrzymuje brzmienie „Przebudowa infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu
w Porajowie – etap I Osiedle Piastowskie” z kwotą 175.000,00 zł. Jednocześnie uzupełnia
się zakres rzeczowy zadania o przebudowę dróg i oświetlenia” z tego: dokumentacja
150.000,00 zł – 2009 rok, studium wykonalności i promocja projektu kwota 25.000,00 zł –
2009 rok, realizacja 3.000.000,00 zł w 2010 roku.
Burmistrz stwierdził, iŜ pozostałe zapisy /jeŜeli chodzi od dyskusje radnych na poszczególnych
spotkaniach/ nie budziły kontrowersji. Chciałby w dniu dzisiejszym zrezygnować z wyraŜania
swojego stanowiska jeŜeli chodzi o budŜet, autopoprawkę i wszelkie dokonane zmiany.
Autopoprawka wprowadza dość powaŜne zmiany w budŜecie, które na dziś cięŜko ocenić
i oszacować na ile realne i na ile moŜliwe do realizacji. Myśli, Ŝe trzeba głęboko wierzyć, Ŝe uda
się wszystkie te zadania które tutaj stawia przed nami społeczeństwo, ale takŜe stawiają przed
nami pewne wymogi – Ŝe uda się je zrealizować. Ze swojej strony deklaruje, Ŝe będzie się starał
aby wszystko co zapisane doczekało się realizacji. Ma głęboką świadomość tego, Ŝe w Gminie
Bogatynia jest bardzo wiele potrzeb inwestycyjnych jak i potrzeb które wiąŜą się z codziennym
Ŝyciem mieszkańców. Tak jak kaŜdy budŜet, tak zapewne i ten będzie w ciągu roku podlegał
wielokrotnym zmianom i poprawkom bo takie jest Ŝycie. Ta propozycja na dzisiejszy dzień i te
zapisy mają charakter bardzo kompromisowy. Burmistrz stwierdził, iŜ nie traktuje tego budŜetu
jako wersję ostateczną, ale jako drogowskaz do tego, jaką politykę w zakresie realizacji budŜetu
prowadzić w roku 2009. Dodał, iŜ to niezwykle waŜne abyśmy potrafili między sobą znaleźć nić
porozumienia która pozwoli na to, Ŝeby w sytuacjach wymagających interesu publicznego, czy
teŜ są waŜnym powodem dla Gminy reagować szybko pod postacią zmian czy poprawek. W tym
budŜecie nie ma zadań niepotrzebnych, nie ma zadań takich, które nie naleŜałoby robić. Ma
wielką nadzieję, Ŝe tych kilka zapisów których w tym budŜecie nie ma, Ŝe naleŜy zrobić
wszystko, aby te zaległości nadrobić. JeŜeli chodzi o poczynione oszczędności to ma nadzieję, Ŝe
radni zauwaŜyli iŜ te oszczędności są duŜe, a dotyczą niemalŜe wszystkich naszych jednostek,
dotyczą w przewaŜającej mierze Urzędu, dotyczą teŜ radnych, a więc są cięciami które na dzisiaj
wiemy, Ŝe są potrzebne.
Burmistrz oznajmił, iŜ to wystąpienie to takŜe realizacja punktu „d” dzisiejszego porządku.
Kończąc swą wypowiedź Burmistrz poprosił radnych /jeśli to jest moŜliwe/ aby dzisiejsza sesja
zakończyła się sukcesem Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
b/ przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
uchwały budŜetowej na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wraz
z objaśnieniami, a takŜe o moŜliwości sfinansowania deficytu budŜetu na 2009 rok oraz
prawidłowości prognozy łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Bogatynia,
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ projekt budŜetu nie zmienił się, zmieniła się tylko
autopoprawka, tak więc nie będzie przywoływał zapisów dot. opinii Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budŜetowej na 2009 rok. Radni są
w posiadaniu tej opinii, gdyŜ była ona juŜ odczytywana.
c/ przedstawienie opinii i wniosków komisji problemowych oraz radnych,
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ samą autopoprawką zajęły się dwie komisje:

Komisja ds. Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji na posiedzeniu w dniu 26 lutego br.
w wyniku głosowania /2 głosy „za”, 1 głos „przeciw”, przy 1 głosie „wstrzymującym”
pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę w wersji ostatecznej do projektu budŜetu na 2009 rok.

Komisja ds. BudŜetu na posiedzeniu w dniu 27 lutego br. w wyniku głosowania /3 „za”,
1 głos „wstrzymujący”/ bez uwag pozytywnie zaopiniowała ww. autopoprawkę.
Komisje równieŜ opiniowały projekt uchwały budŜetowej wraz z autopoprawką:


Komisja ds. Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji w wyniku głosowania /3 głosy „za”,
1 głos „przeciw”, przy 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt budŜetu na
2009 rok wraz z autopoprawką w wersji ostatecznej.

Komisja ds. BudŜetu na posiedzeniu w dniu 27 lutego br. w wyniku głosowania /3 „za”,
1 głos „wstrzymujący”/ bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt budŜetu na 2009 rok wraz
z autopoprawką.
Przewodniczący dodał, iŜ opinie i wnioski komisji problemowych do projektu budŜetu były
przedstawiane na poprzedniej sesji poświeconej projektowi budŜetu tak więc dziś tych opinii
i wniosków nie będzie odczytywał gdyŜ zostały one w części uwzględnione w autopoprawce.
Stwierdził, iŜ Burmistrz swoje stanowisko juŜ wyraził więc proponuje przejść do podpunktu „e”.
d/ odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków komisji,
Zrealizowano w punkcie „4.1. „a””
e/ dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
Przewodniczący Rady otworzył dyskusje udzielając głosu radnemu Andrzejowi Lipko.
Radny Andrzej Lipko odnosząc się do dwóch punktów autopoprawki poprosił by nie
zapominać o powstaniu w Bogatyni Wielofunkcyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a chodzi tu
o odbudowę zdegradowanego obszaru centrum w Bogatyni. Jest to Bogatyni potrzebne,
a zadanie to z 2008 roku przełoŜyliśmy juŜ na 2009, a z 2009 przekładamy na 2010 rok. Drugi
temat dotyczy działu 926 i sprawy boiska sportowego Orlik. Poinformował iŜ zostaliśmy
zakwalifikowani na ten rok, Ŝe to boisko będzie budowane. Teraz wiemy, Ŝe boisko nie będzie
budowane i jeŜeli pójdziemy takim tokiem to istnieje szansa, Ŝe w ogóle nie będzie budowane.
Dlatego zwrócił się do radnych o przychylność i pamięć. Zatonie to miejscowość w której
młodzieŜ potrzebuje takiego boiska.
Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Grzmielewicz odnosząc się do wypowiedzi radnego
uwaŜa, Ŝe to ból i stres kiedy wykreśla się zadanie w momencie kiedy jest przewidziana pomoc.
Bardzo wiele gmin wycofuje się z tego programu i coraz mnie gmin jest zainteresowanych
tworzeniem tego typu boiska. Podział środków jest oczywisty bez względu na koszty inwestycji
czyli 333 tysiące razy dwa = 666 tys zł czyli teoretycznie 333 tys zł po stronie gminy. Z opinii
fachowców wynika, Ŝe koszt wybudowania Orlika będzie większy. Burmistrz ma nadzieję, Ŝe
z tego zadania nie zrezygnujemy i popiera w 100% pogląd radnego, który stwierdził, iŜ właśnie
w Zatoniu i w Trzcińcu takie inwestycje są potrzebne. Ma nadzieję Ŝe radni z tego terenu
dostrzegają, Ŝe tam równieŜ pewne inwestycje zaczynają ruszać. Dla nas najwaŜniejszą jest ta,
która dotyczy wszystkich instalacji na terenie Zatonia i Trzcińca, bo jest to jakby pierwszy krok
ku temu, Ŝeby dokonać całkowitej rewitalizacji tego terenu o którym moŜna mówić – teren
zdegradowany, zniszczony, zaniedbany przez wiele lat. Burmistrz zwrócił uwagę, iŜ w naszym
budŜecie mamy kilka zadań, które tego rejonu dotyczą – mówimy tu o hali sportowej, kolejne
modernizacje ciągów pieszych. W ramach remontów cząstkowych wykonamy dość duŜo prac
w tamtym obszarze. W tej chwili przygotowane są juŜ dwa place zabaw, a więc w miarę
moŜliwości i środków nie zapominamy o tej części. Dodał, iŜ tam jest takŜe potrzebny kapitalny
remont domu kultury, naleŜy teŜ wykonać pewne prace w przedszkolu. Zadanie pn. Orlik nie
skreślamy. Wykonujemy te wszystkie czynności które są niezbędne, aby zadanie realizować
i postaramy się je zrealizować w 2010 roku.
Przewodniczący Rady oddał głos dyrektorowi szkoły podstawowej nr 5.
Dyrektor SP Nr 5 Julian Koziobrodzki powiedział, iŜ od 12 lat pracuje w Zatoniu w szkole
i ma wraŜenie Ŝe zapomniano o tej dzielnicy: o Zatoniu i Trzcińcu. Wydawałoby się rzeczą
naturalną, Ŝe dla mieszkańców tego terenu – pod kominami elektrowni - będą szły środki

największe, a jednak Ci ludzie „oglądają” ogrzewanie i jeŜdŜą do Zatonia wsi drogą – jaką droga
wszyscy wiemy. Jako dyrektor od 12 lat walczy o godne i porównywalne warunki do pracy
i nauki dla uczniów z tego rejonu. Do centrum Bogatyni mieszkańcy mają 12 km, a gdyby to
była oddzielna wioska to wiele spraw łatwiej by się dało rozwiązać. Budynek szkoły istnieje od
1926 roku i w owych czasach była to najlepsza szkoła w Niemczech. Była teŜ wówczas tam sala.
Nasza szkoła została uruchomiona w styczniu 1947 roku i 20 lat później w tym miejscu
uruchomiono szkołę energetyczną – dzisiaj zespół szkół energetycznych i ekonomicznych. Ta
szkoła miała większe „przebicie” i przejmowała kolejne pomieszczenia „wypychając” dzieci
młodsze do coraz ciaśniejszych klas. Po rozpoczęciu pracy w szkole podstawowej dzieci juŜ
wtedy nie mogły korzystać z sali i do tej pory z niej nie korzystają. Nasze zajęcia wychowania
fizycznego odbywają się na holu o wymiarach 6 na 14 metrów, a na środku stoi filar. Jest to
niezgodne z przepisami. Dyrektor przypomniał, iŜ zarówno dyrektor szkoły jak i Burmistrz
ponoszą odpowiedzialność za taki stan, za niezgodne z przepisami prowadzenie zajęć. Boisko
szkolne ma nierówną nawierzchnię, a mimo to prowadzone sa tam zajęcia. W 1996 roku
wystąpił do ówczesnych władz oraz do okolicznych zakładów z zapytaniem - jakie są
perspektywy rozwoju tych dwóch miejscowości i wszyscy zapewniali, Ŝe jak najbardziej naleŜy
(….) tam mieszka 2500 osób, szkoła ta była jest i będzie, w tej szkole uczy się obecnie 157
uczniów, uczy ich 23 nauczycieli. Dyrektor dodał, iŜ w 1998 roku na projekt sali wydano 320 tys
zł. Projekt się zestarzał i nic nie zrobiono. Kolejna władza wydała 80 tys zł na aktualizację
projektu, który teŜ się zestarzał. W grudniu ubiegłego roku za państwa radnych przyczyną
wydano 220 tys zł na kolejny projekt – juŜ zupełnie nowy projekt i nowe pozwolenie. Dyrektor
zaapelował do radnych o wyraŜenie zgody na budowę tej sali dla dzieci i 2500 mieszkańców bo
/zdaniem dyrektora/ im się ta sala naleŜy. Szkoła nr 5 moŜe się pochwalić certyfikatem
wspierania uzdolnień, certyfikatem szkoły z klasą, szkoły bezpiecznej. Poinformował takŜe, Ŝe
szkoła niebawem otrzyma duŜe pieniądze na projekt e - szkoła, otrzyma teŜ sprzęt na kwotę
około 200 tys zł i równieŜ będą tam pieniądze na zajęcia pozalekcyjne. Na poparcie celowości
tej inwestycji /sali/ byłoby tworzenie zespołu szkół na bazie tego obwodu Zatonia i Trzcińca.
Kolejnym argumentem przemawiającym za prowadzeniem tej inwestycji jest moŜliwość
pozyskania środków z Unii.
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ z końcem marca br. planowana jest sesja dot. oświaty
w mieście i gminie Bogatynia, gdzie te tematy będą poruszane po raz kolejny.
Rady Stanisław Goszczycki, przewodniczący Komisji ds. BudŜetu stwierdził, iŜ ma nadzieję,
Ŝe dziś uda się zakończyć prace nad budŜetem i podjąć uchwałę. Od czasu poprzedniej sesji
z 13 lutego br. na której Rada nie przyjęła budŜetu na 2009 roku otrzymywał wiele telefonów
i pytań i jako przewodniczący Komisji ds. BudŜetu musiał się „tłumaczyć” dlaczego budŜetu nie
uchwalono i odpowiadać na pytania – czy Gmina jest w paraliŜu finansowym. Czy te działania
były działaniami politycznymi, czy my radni zrobiliśmy to specjalnie na złość Burmistrzowi.
Dzisiejsza sesji dowodzi Ŝe nieuchwalenie w dniu 13 lutego br. budŜetu nie miało kontekstu
politycznego Ono zmusiło poniekąd do ponownego rozpatrzenia i pojawienia się kolejnej
zupełnie odmienionej autopoprawki. To prawda co powiedział Burmistrz, Ŝe nie da się
wszystkich zadań wprowadzić i nie da się wszystkiego w jednym budŜecie umieścić. Ten budŜet
jest kompromisem i nie zadawala na pewno Pana Burmistrza, ani nie zadawala nas, dlatego Ŝe
wprowadzone zmiany nie wszystkie nas cieszą. Najwięcej kontrowersji w tej autopoprawce
zawierają cięcia dotyczące oświaty. Rozumie, Ŝe Burmistrz szukając oszczędności znalazł
oszczędności i w tej dziedzinie. radny wie, Ŝe odbyła się narada z dyrektorami szkół, gdzie
wspólnie uzgodniono i takie stanowisko dyrektorzy wyrazili – zrozumienie dla obecnego
kryzysu i zgodzili się na dokonanie pewnych cięć dotyczących wydatków bieŜących. Przyjmuje
to co powiedział Burmistrz, Ŝe ten budŜet jest pewnym planem wydatków i rozchodów jak
równieŜ przychodów i dochodów i w ciągu roku będzie zapewne ulegał wielokrotnym zmianom.
W przyszłości będziemy rozmawiali o kaŜdej autopoprawce, na co przeznaczyć kolejne

wpływające dodatkowe środki. Pieniądze na pewno będziemy się starali przeznaczać na te
zdania i na te potrzeby, które będą być moŜe pilnymi, a które w dniu dzisiejszym rzeczywiście
nie są zapisane w tym budŜecie. Oznajmił, iŜ udało się z tego pierwotnego projektu budŜetu
wycofać zapis o prywatyzacji PEC-u. Mając na względzie obecną sytuację telewizji kablowej
usunięcie prywatyzacji PEC-u potwierdza zasadność zastopowania takiego projektu z takim
zapisem. Sytuacja osób pracujących obecnie w telewizji kablowej jest „niewesoła” i dlatego nie
bardzo godziliśmy się na to, aby lekką ręką przegłosować budŜet z zapisem o prywatyzacji
PEC-u bez szczegółowego rozpoznania tematu. Udało się natomiast wprowadzić zapis, który
Burmistrz moŜe przez przeoczenie nie przedstawił czytając o odbudowie kompleksu rekreacyjno
- sportowego zalewu, zapomniał dodać, Ŝe dopisaliśmy – „wraz z kąpieliskiem”. UwaŜamy, Ŝe
wykonywanie samej inwestycji bez kąpieliska, wydawanie ogromnych środków finansowych nie
znalazło naszej wcześniejszej aprobaty. Radny sprostował teŜ wypowiedź Burmistrza, iŜ
w administracji publicznej wydatki zmniejsza się o 1 059 487,00 zł, a nie jak powiedział
Burmistrz o 1 500 tys zł. Radny myśli, Ŝe to przejęzyczenie. BudŜet przyjmiemy jako
kompromis i wynik długiej tegorocznej pracy nad poszczególnymi zapisami. Zawiera on w sobie
część naszych pomysłów i pomysłów Burmistrza. To Komisja ds. BudŜetu zgłaszała róŜne
zmiany które miały sięgać kwoty 5 mln zł. Burmistrz po konsultacjach zaproponował duŜo
większe zmiany. Kończąc swą wypowiedź radny potwierdził, iŜ dzisiejsza sesja dowodzi Ŝe nie
było działań politycznych, nie było działań radnych, które miałyby sparaliŜować działalność
Gminy. UwaŜa, Ŝe nieuchwalenie tego budŜetu przyczyniło się do naprawdę merytorycznej
i kompromisowej współpracy z Burmistrzem. Przyjęcie dzisiaj budŜetu nie zwalnia nas jako
radnych od bieŜącej analizy i od tego co się będzie działo w ciągu roku. Nie zwalnia radnych od
tego abyśmy reagowali na kaŜde procesy, które dzieją się w kraju, bo te cięcia i te wszystkie
oszczędności są spowodowane kryzysem, który w pewnym sensie dotyka kaŜdego z nas.
Radny Jacek Kuciński w imieniu radnych Klubu PO chciałby odnieść się do projektu budŜetu
na 2009 rok wraz z autopoprawką. Radni z ww. klubu od pierwszego dnia uwaŜali i nadal
uwaŜają, iŜ projekt budŜetu w przedstawionym kształcie jest nie do przyjęcia. W wyniku takiego
stanowiska 12 radnych postanowiło zaproponować pewne zmiany, które pozwoliłyby na
zmodyfikowanie tego projektu tak, aby był on akceptowany przez większość Rady. W tym celu
poproszono słuŜby pana Burmistrza o przedstawienie dokumentów świadczących o zawartych
juŜ umowach na planowane inwestycje. Radni przez kilka dni pracowali nad zmianami
w budŜecie opierając się na otrzymanej jak się później okazało niekompletnej dokumentacji.
Wypracowano i przekazano panu Burmistrzowi 16 propozycji do zmian w projekcie. Dotyczyły
one zmniejszenia kwot na zadania na łączną kwotę 5 mln zł. – głównie inwestycje. Po kilku
dniach radni otrzymali odpowiedź w postaci projektu autopoprawki w których uwzględniono ich
propozycje, lecz w bardzo okrojonej postaci. Pojawiły się za to zapisy duŜo dalej idące,
a zakładające cięcia w pozycjach, które zdaniem radnych PO powinny zostać nietknięte –
oświata, sport, lecznictwo, kultura. Na koniec radni PO podkreślili, iŜ w tegorocznym projekcie
budŜetu nadal zakłada się zaciągnięcie kredytów na łączną kwotę 19 mln zł. W tej sytuacji stwierdził radny - nie moŜe być mowy o poparciu tego projektu budŜetu.
Radny Ryszard Morawski zgłosił wniosek o przerwę.
Za wnioskiem głosowało 8 radnych, 7 głosów „przeciw”, 3 radnych wstrzymało się od
głosowania.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie przewodniczący Rady wznowił obrady, na sali znajdowało się 20 radnych.
Oddał głos radnemu Markowi Marczakowi, który przypomniał, iŜ w roku ubiegłym pojawił
się zapis dot. dokumentacji i remontu drogi Wiejskiej. Radny zapytał kiedy skończy się
dokumentacja, a zacznie się remont.

Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji Dominik Matelski wyjaśnił, Ŝe to zadanie rozpoczęliśmy
w zeszłym roku, a w dniu dzisiejszym podpisał pozwolenie na budowę. Dokumentacja została
zakończona i w tej chwili wystąpiliśmy z procedurą o pozwolenie na budowę. Burmistrz na
nadzieję, Ŝe w ciągu dwóch – trzech tygodni powinniśmy mieć komplet dokumentów do
rozpoczęcia inwestycji.
f/

głosowanie nad autopoprawką i projektem uchwały budŜetowej na 2009 rok.

Wobec brak pytań ze strony radnych przewodniczący Rady podał pod głosowanie przyjęcie
autopoprawki.
Za przyjęciem autopoprawki w wersji ostatecznej głosowało 15 radnych, brak głosów „przeciw”,
5 głosów „wstrzymujących”
Rada Gminy i Miasta przyjęła autopoprawkę w wersji ostatecznej do projektu budŜetu na
2009 rok.
Następnie poddał pod głosowanie projekt budŜetu na 2009 rok wraz z autopoprawką.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 1 głos „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące”.
Uchwała Nr XLII/275/09 w sprawie budŜetu gminy na rok 2009 została podjęta większością
głosów.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu sesji.
Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Grzmielewicz podziękował wszystkim radnym
niezaleŜnie od głosowania i od przekonań za cięŜką pracę, bo tak było przy naszym budŜecie, Ŝe
tej pracy kaŜdy z nas wykonał bardzo duŜo. Docenia to, gdyŜ radni wykazali olbrzymią
determinacje i wolę tego, aby ten budŜet był bardzo kompromisowy, aby kryzys gospodarczy
który dotyka nie tylko Europę, Polskę ale takŜe i naszą Gminę w jakiś sposób minimalizować.
UwaŜa, Ŝe była to dobra wola wspólnego działania na rzecz Gminy. Rozumie Ŝe tak jak Rada
liczy 21 osób, tak jest 21 koncepcji, przemyśleń, sugestii czy teŜ opinii w tych niezwykle
istotnych sprawach. Jako Burmistrz będzie realizował ten budŜet i nie ocenia go aŜ tak bardzo
krytycznie. Nie moŜe teŜ powiedzieć, Ŝe nie jest z niego tak do końca zadowolony, aczkolwiek
trzeba się pochylić nad zadaniami, które w tym budŜecie na dziś nie zostały zapisane. Kończąc
swą wypowiedź prosi by nie odbierać tego jako jakikolwiek atak z jego strony, ale bodajŜe we
wczorajszych wiadomościach pojawiła się informacja, Ŝe Prezes Rady Ministrów wraca ze
spotkania z tarczą poniewaŜ przywozi do Polski 4 miliardy złotych kredytu. Dodał, iŜ czasami to
jest tak, Ŝe jednemu poczytuje się to jako winę, jako powód Ŝeby atakować, natomiast chyba
jednym być moŜe z wielu ostatecznym sposobem przeciwstawiania się kryzysowi jest fakt
przede wszystkim /zdaniem Burmistrza/ powiększania zakresu inwestycji. To jest w pewnym
sensie obrona i takie osobiste stanowisko w tej materii prezentuje. Burmistrz podziękował
i wyraził głębokie uznanie dla pracy wszystkich radnych i zapewnił, iŜ będzie się starał aby
wzorowo ten budŜet realizować z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Gminy i Miasta
Bogatynia.
Radny Jerzy Wojciechowski przyznał, iŜ faktycznie miał dzisiaj miejsce kompromis i dlatego
pozwolił sobie na symboliczny gest i zagłosował „przeciw”, co nie znaczy absolutnie, Ŝe był
przeciw uchwaleniu budŜetu w naszej Gminie. UwaŜa, Ŝe opinia publiczna niepotrzebnie była
alarmowana o tym, Ŝe znajdujemy się w stanie jakiegoś zagroŜenia, gdyŜ /i tu zgodził się
z panem Burmistrzem choć rzadko to czyni/ Rada wykazała się odpowiedzialnością. Natomiast
nie wie czy do końca wykazał się odpowiedzialnością Burmistrz przez ostatnie dwa lata.
Pozwoli sobie zatem na uzasadnienie - dlaczego uwaŜa, Ŝe ten budŜet, który dzisiaj został
przyjęty jest w dalszym ciągu niedobrym budŜetem. OtóŜ jest budŜetem niedobrym z tego
powodu, Ŝe utrwalamy złą strukturę wydatków. Zły charakter tej struktury narasta od wielu lat,

a przez ostatnie dwa lata /o czym wielokrotnie mówił /pewne niekorzystne zjawiska zostały
pogłębione. To co zostało zmienione w autopoprawce ma w duŜej mierze charakter
kosmetyczny. I tu radny posłuŜył się jednym przykładem – dziś mówiono na temat oszczędności
poczynionych w oświacie. Radny uwaŜa, Ŝe te oszczędności poczynione w tej chwili
w autopoprawce są fikcyjne, gdyŜ prędzej czy później powrócimy do tematu i będziemy musieli
oddać czy przyznać pewne pieniądze, które w tej chwili oświacie odbieramy. Radny uwaŜa, Ŝe
źle się stało, Ŝe przyjęto zasadę równego cięcia wydatków. Dobrze się stało, Ŝe zrezygnowano
z prywatyzacji PEC - u przynajmniej na razie, poniewaŜ temat był kompletnie nieprzygotowany
i staliśmy w obliczu pewnej fikcji, która i tak skończyłaby się prawdopodobnie koniecznością
wzięcia potęŜnego kredytu. W tej chwili planuje się potęŜny kredyt o czym juŜ była mowa przy
duŜym zadłuŜeniu Gminy. Planujemy w dochodach teŜ pewne zyski z tytułu dochodów
majątkowych. Być moŜe radni się juŜ orientują, ale w wielu gminach i to bardzo atrakcyjnych są
coraz większe kłopoty ze sprzedaŜą gruntów i moŜna podejrzewać, Ŝe nawet tutaj moŜemy mieć
pewne problemy z osiągnięciem tych dochodów. O dochodach unijnych juŜ nie wspomina bo
doświadczenia mamy bardzo róŜne i radny obawia się, Ŝe w dalszym ciągu moŜe nam grozić
sięganie po coraz większe kredyty. Kończąc swą wypowiedź zwrócił uwagę, Ŝe oszczędzać
naleŜy w latach tłustych, a w tej chwili mamy lata chude a ten kryzys wziął się w duŜej mierze
stąd, Ŝe i ludzie i samorządy i nawet państwo Ŝyło na kredyt i w dalszym ciągu my w tą koleinę
wchodzimy.
4.2. w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy.
Projekt nr 345/09 stanowi załącznik nr 8 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ zdecydował się wprowadzić ten projekt uchwały pod
obrady ze względu na to, Ŝe z informacji uzyskanych od naczelnika wydziału wynika, iŜ
dzierŜawa ta wygasa lada dzień. Do tej pory Komisja ds. Rozwoju zapoznała się z tematem
jednak nie wydała opinii. Przewodniczący poprosił naczelnika wydziału BH o przybliŜenie tego
tematu.
Naczelnik BH Lucyna Pędrak poinformowała, iŜ chodzi tu o wydzierŜawienie części działki
połoŜonej w Zatoniu dla przedsiębiorstwa RUCH S.A w Warszawie Oddział Dolnośląski we
Wrocławiu. Przedsiębiorstwo to od 1999 roku dzierŜawi ten grunt o powierzchni 30 m2 na
którym stoi postawiony kiosk Ruchu. DzierŜawa juŜ się skończyła i dlatego Ruch wystąpił
o przedłuŜenie. Jest propozycja przedłuŜenia na 3 lata. Naczelnik dodała, iŜ w ostatnim czasie
zmieniła się interpretacja art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gdzie do tej pory
podejmowaliśmy uchwały – Ŝe Burmistrz moŜe w trybie bezprzetargowym udzielił dzierŜawy na
okres do 3 lal. PowyŜej 3 lat kompetencje te przejmuje Rada. W tej chwili interpretacja zapisu
idzie w kierunku takim, iŜ nadzór moŜe nam tą uchwałę uchylić. W tym projekcie nie
powołujemy się na ustawę o gospodarce nieruchomościami, tylko na ustawę o samorządzie
gminnym art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i tym samym kierujemy sobie drogę dla przyszłych dzierŜaw
z dotychczasowymi dzierŜawcami, którym kończą się umowy.
Radny Andrzej Lipko prosi o wyjaśnienie zapisu „WydzierŜawiający wyraŜa zgodę na oddanie
przez dzierŜawcę gruntu będącego przedmiotem dzierŜawy w bezpłatne uŜytkowanie osobom
prowadzącym działalność gospodarczą w kioskach będących własnością dzierŜawcy
a posadowionych na dzierŜawionym gruncie”. Radny zapytał dlaczego my w dzierŜawę dajemy
nie pobierając Ŝadnych opłat za dzierŜawiony grunt bo nieoficjalnie wie, Ŝe kiosk Ruchu S.A
pobiera od wynajmujących i sprzedających tam gazety jakąś kwotę pieniędzy.
Naczelnik BH Lucyna Pędrak zapytała – gdzie jest powiedziane Ŝe w nieodpłatny – to jest
dzierŜawa i Ruch płaci za to. Miesięczna stawka czynszu wynosi 413,95 zł – jest to zawarte
w załączniku do projektu.

Wobec braku pytań ze strony radnych przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących”.
Uchwała Nr XLII/276/09 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierŜawy została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu sesji.
do punktu 5
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego
Brak informacji i komunikatów.
do punktu 6
Zamknięcie obrad
W wyniku wyczerpania tematyki obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję Rady Gminy
i Miasta Bogatynia dziękując wszystkim za przybycie.
Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
Paweł Szczotka
Protokołowała:
Elżbieta Gołaczyńska insp. Biura Rady
Bogatynia dnia 23.03.2009 r.

