Protokół nr XLV/09
z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 kwietnia 2009 roku
Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji.
Nieobecni radni – Jacek Kuciński, Andrzej Litwin, Piotr Nosal, Andrzej Walczak.
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 15.00.
W sesji uczestniczyli:
 Andrzej Grzmielewicz
- Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni
 Jerzy Stachyra
- Zastępca Burmistrza,
 Dominik Matelski
- Zastępca Burmistrza,
 Daniel Fryc
- Sekretarz Gminy,
 Skarbnik Gminy
- Bogumiła Wysocka
/lista obecności stanowi załącznik nr 2/
oraz naczelnicy wydziałów Urzędu, przedstawiciele spółek oraz gminnych jednostek
pomocniczych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu sesji.
do punktu 1
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka otworzył sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził
quorum /w chwili otwarcia na sali obecnych było 17 radnych/, przy którym Rada moŜe
obradować i podejmować prawomocne uchwały.
.
do punktu 2
Przedstawienie porządku obrad
Porządek stanowi załącznik nr 4 do protokołu sesji.
Przewodniczący przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XXXIX/09 z sesji Rady w dniu 13 lutego 2009 roku.
4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
5. Przedstawienie informacji nt. stanu bezrobocia na terenie miasta i gminy oraz pomocy
osobom bezrobotnym.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy i miasta Bogatynia za 2008 rok
6.1. przedstawienie opinii komisji problemowych w sprawie sprawozdania z wykonania
budŜetu gminy i miasta Bogatynia za 2008 rok,
6.2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i wniosku w sprawie absolutorium dla
Burmistrza,
6.3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłoŜonym sprawozdaniu
z wykonania budŜetu gminy i miasta Bogatynia za 2008 rok oraz o wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia,
6.4. dyskusja,
6.5. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
/projekt nr 368/09/.

7. Podjęcie uchwał:
7.1. w sprawie wprowadzenia zmian budŜetu Gminy na 2009 rok /projekt nr 366/09/,
7.2. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a takŜe wysokość i szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego /projekt nr 362/09/,
7.3. w sprawie nadania nazwy ulicy /projekt nr 364/09/,
7.4. w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy /projekt nr 363/09/,
7.5. w sprawie podjęcia działań mających na celu nawiązanie partnerskiej współpracy
pomiędzy Bogatynią a rumuńskim miastem Turceni /projekt nr 365/09/,
7.6. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia obwodów w głosowaniu
w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce i w Szpitalu
Gminnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni dla
przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 7 czerwca 2009r. /projekt nr 367/09/,
8. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
9. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 7.7. projekt
uchwały w sprawie załatwienia skargi Pana Kazimierza Winowlaskiego na działalność
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia. Skarga ta została rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną.
Radni nie zaproponowali innych zmian uwag do przedstawionego porządku obrad.
Rada Gminy i Miasta Bogatynia w wyniku głosowania – 17 głosów „za” – jednogłośnie
wprowadził ww. projekt do porządku w punkcie 7.7.
Porządek po zmianach:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XXXIX/09 z sesji Rady w dniu 13 lutego 2009 roku.
4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
5. Przedstawienie informacji nt. stanu bezrobocia na terenie miasta i gminy oraz pomocy
osobom bezrobotnym.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy i miasta Bogatynia za 2008 rok
6.1. przedstawienie opinii komisji problemowych w sprawie sprawozdania z wykonania
budŜetu gminy i miasta Bogatynia za 2008 rok,
6.2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i wniosku w sprawie absolutorium dla
Burmistrza,
6.3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłoŜonym sprawozdaniu
z wykonania budŜetu gminy i miasta Bogatynia za 2008 rok oraz o wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia,
6.4. dyskusja,
6.5. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
/projekt nr 368/09/.
7. Podjęcie uchwał:
7.1. w sprawie wprowadzenia zmian budŜetu Gminy na 2009 rok /projekt nr 366/09/,
7.2. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a takŜe wysokość i szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego /projekt nr 362/09/,

7.3.w sprawie nadania nazwy ulicy /projekt nr 364/09/,
7.4. w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy /projekt nr 363/09/,
7.5. w sprawie podjęcia działań mających na celu nawiązanie partnerskiej współpracy
pomiędzy Bogatynią a rumuńskim miastem Turceni /projekt nr 365/09/,
7.6. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia obwodów w głosowaniu
w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce i w Szpitalu
Gminnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni dla
przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na
dzień 7 czerwca 2009r. /projekt nr 367/09/,
7.7. w sprawie załatwienia skargi Pana Kazimierza Winowlaskiego na działalność
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 369/09/.
8. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
9. Zamknięcie obrad.
do punktu 3
Przyjęcie protokołu nr XXXIX/09 z sesji Rady w dniu 13 lutego 2009 roku.
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ protokół był udostępniony w Biurze Rady.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /głosów „za” – 17/ jednogłośnie zatwierdziła
protokół z sesji nr XXXIX/09 z 13 lutego 2009 roku.
do punktu 4
Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
Przewodniczący Rady zapytał czy przedstawiciele Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych chcą
zabrać głos w tym punkcie.
Przewodniczący Rady Osiedla Nr 2 Józef Banasiewicz stwierdził, iŜ w planach finansoworzeczowych na 2009 rok mają zwiększone środki finansowe. Środki póki co są zamroŜone ze
względu na prawdopodobnie jakieś działania legislacyjne, a ich wątpliwości a mówi tu
w imieniu wszystkich przewodniczących jednostek pomocniczych budzi fakt, Ŝe mają być te
środki przeznaczone na działalność kulturalną. Jeśli chodzi o działalność sołectw to zgodnie z
nową ustawą to dotyczy to działalności inwestycyjnej. Przewodniczący uwaŜa, Ŝe naleŜy to w
jakiś sposób rozgraniczyć i te środki uruchomić. ZbliŜa się okres letni i jest coraz to więcej
imprez /dzień dziecka i inne imprezy sportowe/ i jak przewodniczący mają trochę „zburzoną”
działalność w zakresie finansowym.
Uwagę wnosi teŜ do spraw związanych z zakupami, gdyŜ wytypowane zostały dwa sklepy, a
zakupy typu – przemysłowe i zabawkarskie robione są w ciemno. Wszyscy przewodniczący
uwaŜają, Ŝe byłoby lepiej powrócić do robienia tego typu zakupów w sklepach typowo
zabawkarskich, gdzie towar moŜna obejrzeć, dotknąć i zapytać w kaŜdej chwili o cenę i po
prostu kupić.
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz uwaŜa Ŝe wątpliwości
zgłoszone przez przewodniczącego Rady Osiedla Nr 2 są zasadne. W tej chwili jest sytuacja nie
do końca jasna z uwagi na fakt, Ŝe przygotowywane są prace i będą zmiany legislacyjne które w
sposób jednoznaczny będą regulować kwestie moŜliwości wydatkowania środków. Na tą chwilę
naleŜy postępować według starych zasad – te, które określały Wasze działania dotychczas. Na
chwilę obecną nic się nie zmienia, a jeśli chodzi o wydatkowanie tych środków to idą one w

kierunku wydatków inwestycyjnych /zakup krzewów, dofinansowanie do inwestycji,
zagospodarowanie terenu./ Wydatki konsumpcyjne będą prawnie w sposób nadrzędny
ograniczone. Zmiany te mogą nastąpić w połowie roku. Burmistrz zobowiązał się do
przygotowania pisma dla wszystkich przewodniczących jednostek pomocniczych w którym
określi szczegółowo zasady dokonywania zakupów zgodnie z procedurą.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Woeltz potwierdził, iŜ jest juŜ ustawa o funduszach sołeckich
z 20 lutego i w tej ustawie nic się nie wspomina o Radach Osiedlowych. Wiemy, Ŝe w budŜecie
mamy zapisane 53 tys zł i dlatego radny zapytał - jak uruchomić środki z przeznaczeniem dla
Rad Osiedlowych.
Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Grzmielewicz wyjaśnił, iŜ jest rzeczywiście tekst
jednolity, lecz nie jest to juŜ obowiązujące prawo, które to będzie w połowie roku. Przypomniał,
iŜ przynajmniej raz w miesiącu spotyka się z przewodniczącymi Rad Sołeckich i Osiedlowych
i zdaje sobie sprawę, Ŝe jest to pewne nowum i dlatego temat ten będzie nie raz poruszany na
tych spotkaniach.
Przewodniczący Rady oznajmił, iŜ w tej sprawie odbyły się spotkania z przedstawicielami
Urzędu którzy przygotowywali te zmiany w formie zarządzenia. JeŜeli jednak powstają
kontrowersje związane z wydatkowanie środków finansowych na zakupy i z funduszem
sołeckim to padła propozycja w kuluarach, aby zorganizować szkolenie w ramach środków,
jakie posiada Rada Gminy dotyczące funduszu sołeckiego i ustawy o samorządzie gminnym
w tym zakresie /dotyczy rad sołeckich i osiedlowych/. Przewodniczący zobowiązał się, iŜ po
ustaleniu terminu szkolenia nt. funkcjonowania funduszu sołeckiego /jeszcze przed wejściem w
Ŝycie/ poinformuje wszystkich zainteresowanych.
do punktu 5
Przedstawienie informacji nt. stanu bezrobocia na terenie miasta
i gminy oraz pomocy osobom bezrobotnym.
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ gościmy dziś na sesji Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Zgorzelcu Panią Teresę Piotrowską.
Dyrektor PUP Teresa Piotrowska podziękowała za zaproszenie, za moŜliwość
zaprezentowania informacji o sytuacji na rynku pracy.
Informacja nt. stanu bezrobocia w powiecie zgorzeleckim i aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych /pismo PUP-DP-932/1/IB/2009 z 22.04.2009r./ stanowi załącznik nr 5 do
protokołu sesji /takŜe w wersji elektronicznej/.
Rady Andrzej Lipko stwierdził, iŜ na terenie Bogatyni w niedalekiej przeszłości bardzo dobrze
funkcjonowała filia Urzędu Pracy. UwaŜa, Ŝe źle się stało, Ŝe pewne ustawy zmusiły Urząd
Pracy do reorganizacji struktur w wyniku których filia w Bogatyni została zlikwidowana. Dodał,
iŜ dziś bezrobotny z Bogatyni do Zgorzelca musi dojechać niejednokrotnie dwa razy w miesiącu,
a ogólnie rzecz biorąc jego na to nie stać. W związku z powyŜszym zwrócił się z zapytaniem do
Pani Dyrektor - czy istnieje moŜliwość ponownego otwarcia filii na naszym terenie.
Dyrektor PUP Teresa Piotrowska wyjaśniła, Ŝe punkt obsługi osób bezrobotnych na pewno
był bardzo pomocy dla mieszkańców, ale dotyczyło to tylko podpisania i wydania
zaświadczenia. Rola publicznych słuŜb zatrudnienia jest na dzień dzisiejszy zupełnie inna. Pracę
znajdują Ci którzy jakby akceptują te zmiany. Przyjazd do Zgorzelca to nie tylko podpisanie się,

to takŜe moŜliwość pójścia tego samego dnia do doradcy zawodowego, to jest moŜliwość
rozmowy ze specjalistą ds. szkoleń. UwaŜa, Ŝe trzeba chcieć być aktywnym, nie moŜna siedzieć
w domu, podpisać listę i czekać aŜ Urząd Pracy przyśle ofertę pracy. Tak się nie da się
w dzisiejszych czasach, trzeba zaprezentować się u pracodawcy, umieć napisać CV, trzeba
aktywnie szukać pracy, szukanie pracy to więcej niŜ na jeden etat i tylko tacy ją znajdują. KaŜdy
kto się zarejestruje powinien zapoznać się z informacją z czego moŜe skorzystać, jakie wsparcie
moŜe uzyskać i to jest moŜliwe tylko przy odwiedzeniu kilku stanowisk pracy. Pani dyrektor
dodała, iŜ wielokrotnie w tym temacie odbyły się spotkania z przedstawicielami Gminy
Bogatynia. W ocenie pani dyrektor organizacja punktu obsługi osób bezrobotnych w Bogatyni
w dzisiejszych czasach na rynku pracy nie ma racji bytu.
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz poinformował, iŜ długo nie
mogliśmy pogodzić się z faktem, Ŝe punkt Urzędu Pracy w Bogatyni zostanie zlikwidowany.
UwaŜa, Ŝe stało się to z niekorzyścią dla gminy Bogatynia. Burmistrz nie zgadza się z jednym
stwierdzeniem pani dyrektor, Ŝe bezrobotny musi się zaprezentować – zrobić taki marketing
osobisty. UwaŜa, Ŝe taki marketing jest dla niektórych bardzo trudny. Jako Burmistrz w ramach
przyjęć rozmawia z tymi osobami. Ludzie ci często są bezradni, nie wiedzą gdzie mają pójść, do
kogo, jak prosić i w jaki sposób. Ogólnie mówiąc - wielkim problemem dla nich jest
zaprezentowanie swoich moŜliwości. Dziś korzystając z obecności Pana Starosty na sesji kieruje
zapytanie - czy jest moŜliwość /bo uwaŜa, Ŝe Gmina Bogatynia byłaby mocno zainteresowana
tym, Ŝeby taką inicjatywę wesprzeć/ aby ten punkt pomocy dla osób bezrobotnych jednak
próbować uruchomić w Bogatyni Stwierdził, iŜ to jest taka pomoc rzeczywista, bo jeŜeli
przychodzi takiej osobie jechać do Zgorzelca to refundacja biletu do końca nie wszystko
załatwia. Rozmawiając z tymi osobami odczuwa pewien dyskomfort, bo z jednej strony często
nie moŜe pomóc, a z drugiej strony widzi duŜą bezradność. Na pewno wśród tej grupy są ludzie
którzy prezentując określony poziom potrafią się „właściwie” sprzedać, ale gros tych osób jest
przygnębionych tą całą sytuacją. Dlatego teŜ w tym sensie widziałby pomoc Gminy i próbę
reaktywowania na podobnych zasadach tego ośrodka. Bogatynia jest na tyle duŜą gminą, Ŝe
funkcjonowanie tego punktu byłoby bardzo zasadne.
Przewodniczący Rady oddał głos Wiceprzewodniczącej Rady ElŜbiecie Niczyporuk która
stwierdziła, iŜ radni w materiałach sesyjnych mają dołączone sprawozdanie z działalności
Gminnego Centrum Informacji w którym to moŜna przeczytać o świadczeniu pomocy osobom
poszukującym pracy w zakresie: redagowania pism, poszukiwania ofert pracy, kursów, szkoleń,
udostępnienia stanowisk komputerowych, sieci internetowej, telefonicznej, udostępnianie
aktualnych publikacji prasowych, doradztwo w zakresie metod poszukiwania pracy,
prowadzenie konsultacji z pracodawcami w zakresie oferty pracy, kojarzenie pracodawców z
osobami poszukującymi pracy. Radna po przeczytaniu tego sprawozdania uwaŜała, Ŝe to
wszystko o czym mówił Burmistrz załatwia właśnie to centrum.
W związku z powyŜszym radna prosi o wyjaśnienie roli GCI w problemach ludzi bezrobotnych.
Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Tadeuszowi Okorskiemu który zapytał Panią
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - czy wie ile kosztuje dojazd osoby bezrobotnej bez prawa
do zasiłku z południowej części gminy tj. Sieniawki, Porajowa, Kopaczowa do Urzędu Pracy
w Zgorzelcu informując, iŜ to jest kwota rzędu około 20,00 zł.
Radny przypomniał słowa pani dyrektor, Ŝe taka osoba powinna skierować się do Ośrodka
Pomocy Społecznej, ale /jak twierdzi radny/ niektórym ambicja na to nie pozwala. Taka blokada
wewnętrzna istnieje w tych ludziach.
Następnie radny stwierdził, Ŝe czyta w tym sprawozdaniu, iŜ kilkaset osób to ludzie z
dwudziestoletnim staŜem i kilkadziesiąt osób ze staŜem trzydziestoletnim. To są osoby w wieku

około 50 lat i powyŜej, a dyrektor proponuje szkolenie prezentacji osobistej. Rady zapytał czy te
osoby co mają robić - śpiewać, tańczyć?.
W tym momencie Przewodniczący Rady zwrócił uwagę radnemu, Ŝe pani dyrektor PUP
przedstawiła rzeczową informację i jeśli radny zadaje pytanie to prosi, Ŝeby to robić z kulturą i
konkretnie.
Radny Tadeusz Okorski powiedział, iŜ w imieniu bezrobotnych wnioskuje o reaktywację filii
Urzędu Pracy na terenie Bogatyni, ewentualnie o finansowanie kosztów podróŜy.
Następnie Przewodniczący Rady oddał głos radnej Krystynie Piwowarskiej która
potwierdziła, iŜ z pewnością likwidacja tego punktu odbiła się negatywnie na osobach
bezrobotnych, zwłaszcza starszych. Młoda osoba jest na tyle operatywna, Ŝe sobie poradzi.
Natomiast jest duŜa grupa osób w okresie przedemerytalnym i są w takim stanie zawieszenia.
Muszą jakiś czas dopracować, a ze względów zdrowotnych nie są juŜ w pełni sprawni. Jeśli
dochodzi jeszcze jakiś przypadek zdrowotny i muszą dostarczyć druk L-4 osobiście do Urzędu
Pracy, zgłaszać się regularnie do tego podpisu, a jeśli dostają ofertę pracy z dojazdem do
Zgorzelca to nawet ta kwota, którą otrzymają bardzo ich obciąŜa jeśli chodzi o dojazdy. Dla
takich osób to jest całodniowa wyprawa. Radna uwaŜa Ŝe ten punkt, który był w Bogatyni był
bardzo pomocny. Jeśli chodzi o GCI to chyba nie do końca ludzie są świadomi, Ŝe mogą tam
skorzystać z pomocy w tym zakresie.
Przewodniczący Rady oddał głos Wiceprzewodniczącej Rady ElŜbiecie Niczyporuk która
stwierdziła, Ŝe w informacji z GCI jest równieŜ podane, Ŝe GCI w kaŜdy piątek odbiera
i przekazuje osobom zainteresowanym oferty pracy z Powiatowego Urzędu Pracy. Dlatego po
przeczytaniu tej informacji odniosła wraŜenie, Ŝe pierwszym punktem pomocy osobom
bezrobotnym jest właśnie GCI. W związku z tym prosi, Ŝeby ten temat doprecyzować.
Przewodniczący Rady zwrócił się do dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy o odniesienie się do
pytań dotyczących filii PUP w Bogatyni.
Dyrektor PUP powiedziała, Ŝe radni uŜywają określenia filia, tymczasem filia realizuje kilka
zadań, a nie jest to tylko dwóch pracowników, którzy przyjmują zgłoszenia osób bezrobotnych w
celu podpisania się w karcie, wydania zaświadczenia klientów do opieki społecznej. To było
wówczas, kiedy pracownicy Gminy Bogatynia obsługiwali ten punkt. Oczywiście panie były w
pełni zaangaŜowane, miały pełną informację o ofertach pracy, ale nie wszystkie zadania mogły
być tam realizowane. A w związku z tym, Ŝe weszły standardy usług, jako urząd pracy –
publiczne słuŜby zatrudnienia byli zobowiązani do realizacji określonych działań, w takim
kształcie jak funkcjonował dotychczas nie było moŜliwości utrzymania tego punktu. Burmistrz
Bogatyni proponuje ponowne rozpatrzenie sprawy, Starosta równieŜ proponował spotkania z
Urzędem Pracy na temat pomocy na miejscu osobom bezrobotnym z Bogatyni. Natomiast w
takiej formie jak było dotychczas nie jest to moŜliwe. To, o czym mówił wcześniej radny, czyli
jak ma się zaprezentować u pracodawcy osoba starsza lub długo nie pracująca, to z pewnością
siedząc w domu nie znajdzie na to sposobu. W Centrum Informacji Aktywizacji Zawodowej
pracują doradcy, którzy posiadają licencję wojewody na wykonywanie swoich usług, pracują
liderzy klubu pracy. To są programy aktywnego poszukiwania pracy. Jest to trzytygodniowe
szkolenie, gdzie osoby bezrobotne mówią o tym, jakie mają problemy, dlaczego pracodawcy
ich nie zatrudniają. Te sprawy są indywidualnie rozwiązywane. Osoba, która decyduje się wziąć
udział w szkoleniu dostaje stypendium przez trzy tygodnie, dostaje zwrot kosztów dojazdu. Jeśli
ktoś się krępuje spotkania grupowego to umawia się z doradcą zawodowym, gdzie uzyska
szczegółowe informacje. Nie ma takiej sytuacji, Ŝe ktoś nie otrzyma pomocy, ale chcieć muszą

obie strony. Administracyjne wezwania nie przynoszą efektu. Centrum jest wyposaŜone w
stanowiska komputerowe. Jeśli ktoś sam nie potrafi napisać CV pracownik mu pomoŜe. Mając
50 lat moŜna powiedzieć, Ŝe ma się doświadczenie, kwalifikacje, dzieci są odchowane, więc jest
się dyspozycyjnym. MoŜna zainteresować pracodawcę, tyko trzeba wiedzieć jak tą rozmowę
przeprowadzić. Dlatego uwaŜa, Ŝe właśnie to iŜ osoby bezrobotne przyjeŜdŜają do Zgorzelca,
mają moŜliwość rozmowy ze specjalistą ds. szkoleń, gdzie uzyskują dokładne informacje i
porady. Zdaje sobie sprawę, Ŝe długotrwałe bezrobocie powoduje to, iŜ to przełamanie bariery
jest coraz trudniejsze. Ale samemu jest bardzo trudno poradzić z takim problemem. Utrata pracy
jest coraz bardziej powszechna. Im więcej szkoleń się ukończy jako osoba bezrobotna, tym
łatwiej później odnaleźć się na rynku pracy.
JeŜeli chodzi o Gminne Centrum Informacji, to Powiatowy Urząd Pracy na bieŜąco przekazuje
oferty pracy. Wie, Ŝe pośrednicy mają kontakt z obsługą centrum, jeśli są jakieś pytania to
moŜna tutaj na miejscu uzyskać informacje. Nie trzeba teŜ osobiście przywozić zwolnienia
lekarskiego do Urzędu Pracy, wystarczy nakleić znaczek i wysłać pocztą. Po zakończeniu
choroby taka osoba powinna zgłosić się do Urzędu, natomiast nie ma takiego obowiązku, Ŝe ktoś
musiał jechać, bo ma wyznaczony termin. Druk L-4 wyjaśnia wszystko. Jeśli chodzi
o zaświadczenia, które są duŜym problemem, to moŜna wysłać odpowiednio wcześniej wniosek
pocztą i zostanie on odesłany na adres domowy, na adres Ośrodka Pomocy Społecznej. To jest
praktykowane. KaŜda osoba, która chce zaświadczenie nie musi czekać w kolejce jeśli nie ma
innych spraw do załatwienia. Zostawia swój wniosek w informacji, mówi gdzie ma być wysłany
i tak będzie to zrealizowane. Nie jest to problemem. Natomiast osoba bezrobotna musi mieć
bezpośredni kontakt z pracownikami Urzędu Pracy. Na razie nie ma moŜliwości, aby otworzyć
filię w pełnym zakresie w Bogatyni, Ŝeby tu skierować specjalistę z kaŜdej dziedziny.
Dyrektor dodała, Ŝe Urząd Pracy przez cały czas podejmuje działania w celu usprawnienia
obsługi. PrzyjeŜdŜając do Urzędu Pracy trzeba mieć czas, Ŝeby skorzystać z usług Urzędu. Nie
moŜna liczyć na to, Ŝe się tylko złoŜy podpis i wyjdzie.
Radny Tadeusz Okorski stwierdził, Ŝe nie chciał urazić dyrektor Urzędu Pracy. Prezentował
stanowisko bezrobotnych z którymi ma bezpośredni kontakt. Nawiązując do szkoleń i
aktywizacji zapytał czy nie lepiej byłoby reaktywować punkt w Bogatyni i osoby prowadzące
szkolenia przyjeŜdŜałyby tutaj. To jest 1.170 osób na 4.500, to jest ponad 20 procent. Jeśli w
Urzędzie w Zgorzelcu codziennie obsługuje się około 200 osób to faktycznie są tam kolejki.
Częściowym rozwiązaniem tego problemu byłoby reaktywowanie tego punktu w Bogatyni.
Albo, jeśli pani dyrektor mówi, Ŝe trzeba mieć czas, Ŝeby rozmawiać ze specjalistami, to niech to
zostanie potraktowane jako jednodniowe szkolenie aktywizacji zawodowej i zostaną za to
zwrócone koszty. To teŜ byłoby rozwiązanie.
Przewodniczący Rady oddał głos Staroście Powiatu Zgorzeleckiemu Piotrowi Woroniak
który powiedział, Ŝe kwestia zamiejscowych Urzędów Pracy jest problemem. Został obecnie
tylko jeden taki punkt w Węglińcu. Jest to uciąŜliwa sprawa dla mieszkańców, ale nie mają
wpływu na ustawodawcę. Standaryzacja usług, konieczność przeprowadzania szkoleń – chociaŜ
uwaŜa iŜ nie jest tak, Ŝe nie moŜna przeprowadzać ich na terenie Gminy Bogatynia i nie do
końca zgadza się z oceną pani dyrektor. Chciałby tą kwestię wspólnie przedyskutować z
Burmistrzem Bogatyni i panią dyrektor i wypracować w najbliŜszym terminie jakieś wspólne
stanowisko.
Przewodniczący Rady dodał, Ŝe tak jak pani dyrektor apelowała do osób bezrobotnych, tak
moŜna zaapelować do pracodawców z tego terenu, Ŝeby aktywnie uczestniczyli w tych formach
subsydiowania zatrudnienia, bo Urząd Pracy oferuje szereg korzyści. Sam jako osoba, która
współpracuje z Urzędem Pracy w ramach zatrudniania u jednego z pracodawców na terenie

gminy moŜe powiedzieć, Ŝe w przeciągu kilku lat funkcjonowania programu dotyczącego staŜów
absolwenckich pracodawca, którego reprezentuje zatrudnił 20 osób w ramach tego programu.
To jest dobra pomoc i pieniądze kierowane poprzez Urząd Pracy do pracodawcy, który takie
formy zatrudnienia podejmuje.
Następnie oddał głos Burmistrzowi Miasta i Gminy Andrzejowi Grzmielewiczowi który
podziękował Staroście Zgorzeleckiemu za złoŜone deklaracje. Jeśli tutaj pojawia się zielone
światło, to jest to korzystne dla Gminy Bogatynia. Ta korzyść przejawia się teŜ w tym, Ŝe te
osoby które pracowały w tym oddziale w Bogatyni mogły w pewien sposób oszacować skalę
problemu dla poszczególnych zainteresowanych. Szczególnie na sercu leŜą mu te osoby, które
nie potrafią same sobie poradzić. Takich osób jest sporo, gros osób jest bezradna.
Zastępcy Burmistrza ds. Polityki Regionalnej Jerzy Stachyra wyjaśnił kwestie związane z
funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji.
Powiedział, Ŝe GCI jest jednostką Urzędu Miasta i Gminy, jednostka niezaleŜna i nie powiązana
z Urzędem Pracy. Świadczy usługi w zakresie pośredniczenia w znalezieniu pracy, w zakresie
pomocy w przygotowywaniu dokumentów, pomagania w dostępie do informacji, do internetu.
Nie jest natomiast w stanie załatwić pewnych formalnych spraw, które mieszkańcy muszą
załatwić w Urzędzie Pracy. Jeśli mieszkaniec musi np. uzyskać jakieś zaświadczenie z Urzędu
Pracy nie moŜe tego zrobić za pośrednictwem GCI. Dodał, Ŝe rozumie argumentów pani
dyrektor która twierdzi, Ŝe ten punkt, który działał na terenie Bogatyni wręcz zniechęcał jakby
do szukania pracy, poniewaŜ ludzie przychodzili głównie po to, Ŝeby uzyskiwać zaświadczenie.
UwaŜa, Ŝe na to teŜ są rozwiązania, gdyŜ moŜna zwiększyć zakres działalności tego punktu w
stosunku do tego co było poprzednio, albo współpraca z GCI.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe na sali jest obecna Naczelnik Wydziału Współpracy
Regionalnej i Transgranicznej Iwona Czajkowska, która od niedawna pracuje w Urzędzie MiG, a
która to poprosił o przedstawienie sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Informacji.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu sesji.
Naczelnik BWR Iwona Czajkowska powiedziała, Ŝe nawiązując do wcześniejszych
wypowiedzi chciałaby najpierw przytoczyć ideę tworzenia GCI, która przewiduje tworzenie
przez władze samorządowe najniŜszego szczebla, a takŜe inne zainteresowane podmioty
warunków umoŜliwiających dostęp do szerokiej informacji ułatwiającej obywatelom poruszanie
się na rynku pracy, zarówno lokalnym, regionalnym jak i ogólnokrajowym. Dzięki temu GCI
stwarza szansę osobistego i zawodowego rozwoju dla wszystkich bezrobotnych, którzy posiadają
umiejętności obsługi komputera lub mogą z powodzeniem opanowywać nowe technologie i
dysponują dostępem do odpowiedniego sprzętu, by dzięki temu stać się pracownikami. W tym
celu GCI ustaliło pewne zadania i priorytety, Ŝeby ograniczyć dostęp do nowoczesnych
technologii przekazu informacji i ułatwienia bezrobotnym oraz absolwentom poruszanie się po
rynku pracy. To jest główny cel funkcjonowania GCI. W roku ubiegłym w GCI w Bogatyni
realizowano następujące zadania: prowadzona była strona internetowa, na której aktualizowane
są wszystkie oferty pracy pozyskiwane za pośrednictwem agencji pracy, jak równieŜ w kaŜdy
piątek umieszczane są oferty pracy z Powiatowego Urzędu Pracy. Poza tym drukowane są oferty
pracy, pomagano w pisaniu listów motywacyjnych, CV. Pracownicy starają się pomagać w
kaŜdy moŜliwy sposób. Kopiują dokumenty dla pracodawców, przesyłają dokumenty faksem lub
drogą elektroniczną. Proponują zainteresowanym korzystanie z róŜnych kursów doszkalających,
udostępniają publikacje dotyczące aktualnych ofert pracy. W miarę moŜliwości prowadzą
doradztwo w zakresie metod poszukiwania pracy. Zajmują się równieŜ kojarzeniem
pracodawców z osobami poszukującymi pracy. Naczelnik dodała, Ŝe GCI nie bierze

odpowiedzialności prawnej za treść ofert oraz skutki prawne podpisywanych umów. GCI słuŜy
pomocą mieszkańcom, jednak nie jest to Urząd Pracy i takiej odpowiedzialności nie bierze.
Często pracownicy kompleksowo obsługują swoich petentów, jeśli ktoś jest zainteresowany daną
ofertą, to pracownicy wykonują telefony, pomagają przy wypełnianiu formularzy
zgłoszeniowych, doprowadzają do podpisania umowy o pracę. GCI prowadzi teŜ bazę danych w
której znajdują się oferty pracy, osoby poszukujący pracy oraz pracodawcy, a takŜe bazę danych
punktów informacyjnych oraz moŜliwości wykorzystania funduszy unijnych. Z danych
szacunkowych GCI wynika, Ŝe w ubiegłym roku zatrudnienie dzięki GCI uzyskało ponad 400
osób. Ta liczba dotyczy wyłącznie tych osób, które były obsługiwane przez pracowników GCI.
Dodała, Ŝe GCI zajmuje się takŜe organizowaniem spotkań pracodawców z osobami
poszukującymi pracy. W ubiegłym roku odbyło się 14 takich spotkań, uczestniczyło w nich
łącznie ponad 700 osób. W 2008 roku z usług GCI korzystało dziennie około 8 osób, rocznie to
jest około 1.800 osób. W roku bieŜącym w związku z kryzysem i znaczną redukcją miejsc pracy
w Republice Czeskiej wielu mieszkańców Bogatyni straciło pracę. W związku z tym zwiększyła
się liczba osób poszukujących pracy, jednak firm poszukujących pracowników jest niewiele.
Pomimo to GCI stara się w kaŜdy moŜliwy sposób pomóc osobom poszukującym pracy.
Następnie Przewodniczący Rady oddał głos Wiceprzewodniczącemu Rady Piotrowi Woeltz
który powiedział, Ŝe z wypowiedzi Naczelnik BWR wynika, iŜ problemy GCI są podobne jak w
Urzędzie Pracy, poza tym brakuje specjalistów (są w PUP), brak teŜ szkoleń na miejscu dla
bezrobotnych. Nie ma szkoleń podstawowych takich jak: spawacz, operator sprzętu
technologicznego, kierowca, a na to jest zapotrzebowanie w zakładach pracy. NajbliŜszy kurs
szkoleniowy odbywa się w Bolesławcu, moŜe dwa organizowane są w Urzędzie Pracy w
Zgorzelcu, a od kilku lat nie ma szkoleń dla bezrobotnych w Bogatyni.
Przewodniczący Rady oddał głos Naczelnik BWR która powiedziała, Ŝe doradcy zawodowi są
bardzo poszukiwanymi specjalistami i z pewnością przydaliby się w GCI. Natomiast GCI raczej
nie moŜe zatrudniać takich osób, poniewaŜ idea działania centrum jest inna i nie mogą wchodzić
w pewne zadania PUP. Natomiast mogą wziąć pod uwagę organizację szkoleń na miejscu.
Przewodniczący Rady podziękował kierownik PUP za rzetelną informację oraz Staroście
Powiatu Zgorzeleckiego za tą waŜną deklarację i ogłosił przerwę do godziny 11.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Rady po przerwie wznowił obrady, stwierdził quorum - na sali obecnych było
14 radnych.
do punktu 6
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu
gminy i miasta Bogatynia za 2008 rok
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu sesji.
6.1. przedstawienie opinii komisji problemowych w sprawie sprawozdania
z wykonania budŜetu gminy i miasta Bogatynia za 2008 rok,
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka odczytał opinie komisji problemowych Rady w sprawie
sprawozdania z wykonania budŜetu gminy i miasta Bogatynia za 2008 rok.
• członkowie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska nie wnieśli uwag do sprawozdania, które w wyniku głosowania /5 głosów
„za”, brak głosów „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących”/ pozytywnie zaopiniowali,

•
•
•
•

Komisja ds. Obywatelskich i Praworządności w wyniku głosowania /1 głos „za”, 1 głos
„wstrzymujący się”, 2 głosy „przeciw”/ negatywnie zaopiniowała sprawozdanie,
Komisja ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia br.
w wyniku głosowania /2 głosy „za”, brak głosów „wstrzymujących”, 3 głosy „przeciw”/
negatywnie zaopiniowała sprawozdanie,
Komisja ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych w wyniku głosowania /2 głosy „za”, 4 głosy
„wstrzymujące”, brak głosów „przeciw”/ pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie,
Komisja ds. BudŜetu w wyniku głosowania /3 głosy „za”, 2 głosy „wstrzymujące”, brak
głosów „przeciw”/ pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
6.2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i wniosku
w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

Przewodniczący Rady Paweł Szczotka odczytał stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące
ww. sprawozdania oraz treść wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
• Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2009 roku w wyniku głosowania /5
głosów „za”, 3 głosy „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących”/ zawnioskowała do Rady
Gminy i Miasta Bogatynia o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy
Bogatynia.
• W wyniku głosowania /5 głosów „za”, 3 głosy „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących”
pozytywnie zaopiniowała przedłoŜone sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy i miasta
Bogatynia za 2008 rok. Do opinii załączono równieŜ protokół z analizy wykonania budŜetu
za 2008 rok.
Przewodniczący dodał, iŜ kserokopia ww. protokołu została rozdysponowana radnym.
W wyniku kontroli, jaką członkowie przeprowadzili, Komisja zawnioskowała o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.
6.3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłoŜonym
sprawozdaniu z wykonania budŜetu gminy i miasta Bogatynia za 2008 rok
oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia,
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka odczytał treść;
1. Uchwały Nr I-66/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu z 8 kwietnia 2009 roku w sprawie opinii o przedłoŜonym przez Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia sprawozdaniu z wykonania budŜetu miasta i gminy Bogatynia za
2008 rok /opinia pozytywna/,
Opinia stanowi załącznik nr 8 do protokołu sesji.
2. Uchwały Nr I-82/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu z 14 kwietnia 2009 roku w sprawie opinii o wniosku komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia /opinia
pozytywna/.
Opinia stanowi załącznik nr 9 do protokołu sesji.
6.4. dyskusja.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka otworzył dyskusję.

Radny Jerzy Wojciechowski zwrócił uwagę, Ŝe wynik głosowania nad wnioskiem
o absolutorium, jak teŜ uprzednio dotyczącym protokołu pokontrolnego był 5:3. Radny szanuje
reguły demokracji, protokół ten zgodnie z regułą podpisał.
Radny chciałby skomentować sprawę prywatyzacji Telewizji Kablowej Bogatynia sp. z o.o.,
gdyŜ w tym zakresie było wiele pytań i wątpliwości nad którymi warto się w jakiś sposób
zastanowić, nawet w tym celu, by niektórych rzeczy uniknąć w przyszłości. Jak wiadomo
przetarg na sprzedaŜ Telewizji Kablowej rozstrzygnięto na korzyść niewielkiej firmy z Golubia Dobrzynia. Sprzedano Telewizję za 6 mln zł mimo, Ŝe firma Vectra potentat na rynku oferowała
6 mln 600 tys. zł. Stało się tak dlatego, Ŝe cena nie była jednym kryterium wyboru. Jest to dość
często stosowana praktyka oczywiście. Warto nadmienić, Ŝe brano pod uwagę takie czynniki, jak
dotychczasową i proponowaną współpracę z samorządami i z naszym samorządem, zamierzenia
inwestycyjne, jak teŜ propozycje dot. zatrudnienia pracowników Telewizji. Wszystko byłoby w
najlepszym porządku gdyby nie to, Ŝe Gmina nie wyegzekwowała postanowień wynikających z
regulaminu przetargu. Radny uprzedził w tym miejscu pewną odpowiedź. Pan Sekretarz był
gościem na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i podkreślał Ŝe firma, która kupiła Telewizję
dotrzymała umów, przynajmniej jeśli chodzi o pracowników. Natomiast nie musiała. Na tym
polega ten problem. MoŜe budzić wątpliwości wybór spółki, na podstawie deklaracji bez
formalnych zobowiązań - wpisu do aktu notarialnego czy na przykład pakietu socjalnego, o
którym duŜo dyskutowano, a jednak nic w tym kierunku /jak wiemy/ nie zrobiono. Po roku
spółka owa odsprzedała Telewizję Kablową firmie Vectra za duŜo wyŜszą kwotę. W świetle tych
faktów pozostaje pytanie - czy wprowadzenie do regulaminu przetargu dodatkowych kryteriów,
oprócz ceny, było traktowane powaŜnie. MoŜemy tu pozostać jedynie w kręgu domysłów, czy
naleŜy tu mówić o świadomym działaniu na niekorzyść Gminy, czy jedynie o powaŜnych
niedopatrzeniach. Radny pominął pytanie o samą zasadność sprzedaŜy Telewizji Kablowej. To
jest osobny problem, bo Gmina nie zapewniła sobie Ŝadnego wpływu na działalność tej spółki.
W tej chwili jest juŜ za późno, rynek o tym decyduje, właściciel moŜe zrobić z Telewizją to co
mu się Ŝywnie podoba. Jakby nie patrzeć, kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną
wykazała pewne niepokojące zjawiska dot. samej procedury przetargowej.
Radny Andrzej Lipko w kwestii wypowiedzi poprzednika który powiedział, Ŝe Telewizja
Kablowa została sprzedana za wyŜszą kwotę - zapytał radnego czy ma wiedzę, za jaką kwotę
Telewizja została sprzedana i z jakich źródeł czerpie te informacje. Ponadto radny zwrócił
uwagę na tajemnicę handlową spółki.
Radny Jerzy Wojciechowski udzielił odpowiedzi z sali.
Radny Andrzej Lipko dodał, Ŝe domysły nt. cen sprzedaŜy mijają się z prawdą.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zwrócił uwagę rozmówcom, Ŝe trwa dyskusja nad
udzieleniem absolutorium Burmistrzowi i nie przewiduje wystąpień z miejsca.
ElŜbieta Niczyporuk, wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe jak wynika z opisowej części
budŜetu w 2008 roku zostały wydatkowane środki m.in. na opracowanie koncepcji stacji
uzdatniania wody wód głębinowych w ujęciu w rejonie Zawidowa. Zapytała, co jest zawarte
w tej koncepcji, zapytała o główne nurty oraz o to czy będą prowadzone prace w tym zakresie.
Drugie pytanie dotyczy środków zaplanowanych na dofinansowanie inwestycji własnych
w ramach dochodów na 2008 rok z przeznaczeniem na odbudowę kompleksu rekreacyjnosportowego „Zalew” w wys. 1.330.821,00 zł. W wykonaniu dochody nie zostały zrealizowane.
Radna zapytała z jakiego powodu i jakie działania w tym temacie są prowadzone. Zapytała
równieŜ o dotację celową przekazaną do Urzędu Marszałkowskiego na opracowanie

dokumentacji odbudowy murów i koryta rzeki Miedzianki, oraz jakie działania są - czy teŜ będą
prowadzone w tym zakresie.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytania
przedmówczyni oraz na temat związany z Telewizja Kablową.
Dominik Matelski, zastępca burmistrza ds. inwestycji odpowiedział w pierwszej kolejności
na pytanie dot. koncepcji „Zalewu”. Wyjaśnił, iŜ ten wydatek jest realizowany zgodnie
z dokumentacją. Niebawem zostanie złoŜony wniosek o pozwolenie na budowę. Wówczas
zostanie zrealizowana pełna płatność w ramach tego zadania.
JeŜeli chodzi o Zawidów, to była realizowana koncepcja pod kątem przejęcia terenów
w Zawidowie od Agencji, jednak owe tereny dotąd nie zostały przez Agencję przekazane.
I niestety raczej nie ma moŜliwości dojścia w tej sprawie do porozumienia, poniewaŜ Burmistrz
Zawidowa nie wyraŜa zgody na przejęcie tych gruntów przez naszą Gminę. Jest to kwestia
sporna i zdaniem zastępcy burmistrza, nie do rozwiązania.
W sprawie koryta rzeki Miedzianka zostało podpisane porozumienie. W roku ubiegłym Rada
w głosowaniu podjęła decyzję w sprawie dofinansowania prawie w 100% realizację projektu.
Projekt jest przekazywany etapowo, na bieŜąco i po uzgodnieniu z Urzędem Melioracji są
przekazywane środki finansowe na wykonanie zadania. Dokumentacja nie została jeszcze
skończona. Inwestorem zadania jest Urząd Marszałkowski i on będzie pozyskiwał środki unijne
na jego realizację. W ramach budŜetu gminnego zostało sfinansowane oczyszczenie koryta rzeki,
/pomimo, Ŝe nie jest to zadanie Gminy/ zwłaszcza w miejscach, gdzie występuje zagroŜenie
powodziowe bądź są duŜe nieczystości.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poprosił wiceprzewodniczącą o przypomnienie pytania
w sprawie bogatyńskiego Zalewu.
ElŜbieta Niczyporuk, wiceprzewodnicząca Rady przypomniała, Ŝe jej pytanie dot. kwoty
w wys. 1 mln 330 tys. 821 zł na odbudowę kompleksu rekreacyjno - sportowego „Zalew”,
natomiast odpowiedź zastępcy burmistrza była w zakresie koncepcji „Zalewu”. To są dwie
odrębne rzeczy. Dochód w wys. 1 mln 330 tys. 821 zł nie został zrealizowany w Ŝaden sposób.
Radna zapytuje, dlaczego.
Dominik Matelski, zastępca burmistrza ds. inwestycji odpowiedział, Ŝe to pytanie odnosi się
do funduszy unijnych. Gmina złoŜyła wnioski o dotacje unijne na łączną kwotę w wys. 22 mln
zł. Obecnie wnioski są analizowane. Dochód ten będzie zrealizowany wtedy, gdy Gmina
otrzyma dotację. Perspektywy są bardzo pozytywne. Zgodnie z informacją przedstawioną na
styczniowej sesji Rady, pierwsze oceny zostały wydane, są rokowania, Ŝe Gmina dotacje unijne
otrzyma. Dziś jednak tej informacji nie jest w stanie przekazać. W momencie kiedy Gmina
otrzyma informację od Urzędu Marszałkowskiego o przyznanej dotacji, wówczas zostanie ona
niezwłocznie przekazana przez Burmistrza MiG na posiedzeniu Rady.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poprosił o zabranie głosu w sprawach podniesionych
przez radnego Wojciechowskiego dot. Telewizji Kablowej. Zapytał radnego Wojciechowskiego,
czy zadawał w tej kwestii konkretne pytania.
Radny Jerzy Wojciechowski udzielił odpowiedzi z sali.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zapytał o kwotę w wys. 20 tys. zł przeznaczoną na
inwentaryzację pomieszczeń budynku po byłym Gimnazjum nr 2 w Bogatyni, która była

omawiana w ramach dyskusji nad jedną z uchwał zmieniających budŜet i wówczas Burmistrz
MiG nie chciał zdradzić szczegółów zamierzeń. Przewodniczący poprosił o przybliŜenie sprawy.
Dominik Matelski, zastępca burmistrza ds. inwestycji odpowiedział, Ŝe inwentaryzacja
pomieszczeń budynku po byłym Gimnazjum nr 2 została wykonana. Prowadzone są negocjacje
z pewną firmą, która z powodu kryzysu wstrzymała swoją decyzję, jednak nie zrezygnowała.
Prezes firmy zwrócił się z prośbą o zachowanie anonimowości do czasu podjęcia ostatecznej
decyzji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poprosił Burmistrza MiG o podsumowanie.
Andrzej Grzmielewicz, Burmistrz Miasta i Gminy rozpoczął wypowiedź od odpowiedzi na
sugestię radnego Wojciechowskiego w kwestii Telewizji Kablowej. Telewizja Kablowa
w operacie, który mówił o wartości opiewała na kwotę w wys. niecałych 3 mln zł. W tym
kontekście Burmistrz uwaŜa, Ŝe jest to duŜy sukces, Ŝe taką kwotę udało się uzyskać. Zwrócił
uwagę, Ŝe wraz z przyjściem nowego właściciela nastąpiła niemal całkowita redukcja etatów.
Mogło to nastąpić rok temu. Burmistrzowi dziwne wydają się sugestie, jakoby Telewizja została
sprzedana z duŜym zyskiem przez wcześniejszego inwestora. Z wiedzy Burmistrza na ten temat
wynika, Ŝe został sprzedany cały pakiet, nie tylko bogatyński, ale takŜe z innych miejscowości.
Temat Telewizji Kablowej jest drogi niektórym osobom w naszym mieście. Burmistrz jednak
pryncypialnie stoi na stanowisku /od czasów przedwyborczych/, Ŝe Telewizja Kablowa powinna
mieć status instytucji niezaleŜnej od Gminy. Najlepszym sposobem, aby uchronić się od zarzutu
uprawiania propagandy za środki gminne i utrzymywania spółki jest po prostu jej sprzedaŜ.
W kwestii dzisiejszej sesji Burmistrz chciałby uniknąć wystąpień w roli sędziego we własnej
sprawie, poniewaŜ ustawa o samorządzie gminnym jednoznacznie określa procedurę i sposób
udzielania absolutorium. Gmina obecnie Ŝyje problemami roku bieŜącego. Na działania z roku
2008 naleŜy spojrzeć z pewnej perspektywy. W ramach kolejnych sesji Rady naleŜy zadać
pytanie nie tylko jak realizowany był budŜet, jak samorząd Bogatyni wywiązywał się ze swoich
zadań, ale takŜe dot. przyszłości naszej Gminy w aspekcie funkcjonowania samorządu obecnego
i tych, które po teraźniejszej kadencji nastaną. Jednym z wyjściowych tematów jest problem
bezrobocia, który mógłby zdominować rozwaŜania. Burmistrz Ŝyczyłby sobie dyskusji nt.
kierunków rozwoju Bogatyni. Kontrowersji oraz problemów do dyskusji jest jednak wiele.
Sprawy postrzegane są róŜnorodnie. TakŜe radni na sesji prezentują odmienne koncepcje. Dla
przykładu dla części radnych farmy wiatrowe są sprawą waŜną, przynoszącą dochód Gminie. Są
teŜ osoby, które to stanowisko negują. Warto zadać sobie pytanie jakim był rok 2008 pod
względem funkcjonowania Burmistrza, jak równieŜ pod względem funkcjonowania samorządu
jako całości. Stwierdził, iŜ to był naprawdę bardzo trudny rok, poniewaŜ Gmina Bogatynia
prowadziła jednocześnie bardzo wiele często róŜnych jakościowo inwestycji. ZaangaŜowanie
samorządu – Rady, sztabu ludzi było olbrzymie. Często nawet potrzebne było poświęcanie czasu
prywatnego i dni wolnych na przeprowadzenie skutecznie zadań. Burmistrz ma świadomość, Ŝe
nie wszystko udało się zrealizować tak, jak się pierwotnie Ŝyczyło. Wiele zadań zostało jednak
zrealizowanych w sposób wzorowy. To przynosi chlubę i szacunek za to, Ŝe tak wiele zadań
zostało doprowadzonych do końca. Burmistrz oceniając subiektywnie rok 2008 zwrócił uwagę
na kluczowe inwestycje, waŜne zadania prowadzone przez samorząd - te ukończone i te będące
w toku realizacji. NajpowaŜniejszą inwestycją była budowa Stacji Uzdatniania Wody. Była to
bardzo duŜa, świetnie przeprowadzona inwestycja. Zostały tu właściwie wydatkowane środki,
zwłaszcza z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Jeśli chodzi o budowę obwodnicy Bogatyni to Burmistrz przypomniał, Ŝe środkowy etap
inwestycji, zwany zbiorczą drogą gminną budowany był przez ponad 10 lat. To dzięki, z jednej
strony zrozumieniu Rady Gminy i Miasta, konsekwencji w działaniu pionu inwestycji oraz

osobistemu nadzorowi Burmistrza z drugiej strony, obwodnica powstanie w ciągu roku i jest to
odcinek długości 3 km, droga klasy G wraz z ścieŜką pieszo - rowerową, terenem zielonym,
oświetlona, z 85-oma miejscami parkingowymi w rejonie cmentarza. Jest jedną ze czołowych
inwestycji, która dla miasta i gminy jest bardzo potrzebna.
Niezwykle waŜną kwestią była równieŜ przebudowa drogi powiatowej o nr 2361D drogi, która
zaczyna się od ul. Dworskiej, a kończy w Opolnie Zdroju. Dzięki porozumieniu z Powiatem
samorząd gminny będzie miał moŜliwość tę inwestycję realizować.
Udało się zrealizować takŜe zadania, które „uwierały poprzednie władze”, takie jak np. droga na
odcinku Wyszków-Wolanów. Na spotkaniach przedwyborczych mieszkańcy Wolanowa nie
wierzyli, Ŝe to zadanie moŜe być wykonane. Droga została odbudowana w ramach współpracy
ze Starostwem.
Z innych, waŜnych inwestycji Burmistrz wskazał przebudowę i modernizację części ul. Kossaka,
poszerzone miejsca parkingowe, modernizację ul. NadbrzeŜnej, przebudowę ul. Biskupiej
w starej części miasta, vis a vis ul. NadbrzeŜnej. Całkowitemu remontowi została poddana ul.
Strumykowa. Jeden z mieszkańców tej ulicy nie mógł uwierzyć, Ŝe droga o tak małym natęŜeniu
ruchu mogła być wykonana tak poprawnie i w tak krótkim czasie. Burmistrz uwaŜa, Ŝe
zwłaszcza starsza cześć Bogatyni wymaga szczególnej troski. Ponadto wyremontowana została
boczna uliczka ul. Turowskiej wraz z odbudową mostu na Miedziance. Zmodernizowano takŜe
ciąg pieszy i zagospodarowano park przy ul. Dzikiej, trwają prace nad przygotowaniem
dokumentacji na modernizację ul. Bema, Mieszka I, Chrobrego, Ludowej. Burmistrz dodał
takŜe, Ŝe w maju 2008 roku została oddana do uŜytku ul. Świerczewskiego. W 2008 roku
równieŜ została przygotowana dokumentacja na inwestycję /którą moŜna zobaczyć/ - dostępność
drogowa na ul. Kościuszki. Podobnie ma się sprawa z ŁuŜyckim Centrum Multimedialnym,
czyli popularnie mówiąc z Domem Ludowym, którego dokumentacja została wykonana w roku
ubiegłym. Rok 2008 to szereg prac poza miastem - w Zatoniu, w Trzcińcu, gdzie wykonane
zostały ciągi piesze. Ukończono równieŜ prace w parku przy ul. Parkowej oraz wykonano plac
zabaw przy ul. Komuny Paryskiej. Do duŜych remontów na osiedlach zaliczyć moŜna inwestycję
w rejonie ulic Wyczółkowskiego, Chełmońskiego i Zamoyskiego – powstało wiele nowych
miejsc parkingowych, ciągi pieszo - jezdne oraz oświetlenie. Z końcem roku zostały oddane do
uŜytku kolejne inwestycje na osiedlu w rejonie ulic Styki i Kossaka. Mieszkańcy tych ulic
wyrazili duŜe zadowolenie takŜe za pomoc udzieloną wspólnotom mieszkaniowym. Teren został
zagospodarowany małą architekturą z duŜą ilością zieleni i ławek. Do większych inwestycji
zaliczyć moŜna takŜe kompleksowy remont osiedla na styku ulic 3-go Maja, Matejki i Kossaka,
gdzie wykonano całkowite odwodnienie. W ramach prac, które prowadziło GPO wykonano ciągi
pieszo - jezdne, schody, skalniak, plac zabaw, a takŜe uzupełniono zieleń i ławki. Wykonano teŜ
remont kapitalny w rejonie ulicy Boznańskiej i Grottgera. Burmistrz poinformował, iŜ w dniu
wczorajszym odbyło się spotkanie z mieszkańcami podczas którego padło wiele pozytywnych
opinii w kwestii remontów. Dodał, iŜ prowadzone są takŜe liczne prace w Porajowie – kończone
są ciągi piesze w rejonie ulicy Górniczej, Ogrodowej, Polnej, Wojska Polskiego i RóŜanej. Wiele
zadań które będą w tym roku realizowane doczekało się dokumentacji, którą wykonaliśmy
w roku ubiegłym. Kończąc swą wypowiedź Burmistrz stwierdził, iŜ w ubiegłym roku
prowadzonych było 87 zadań inwestycyjnych. Odnosząc się do wydatków ponoszonych na
administrację stwierdził, iŜ nie będzie usprawiedliwiał pracy Urzędu, jednakŜe potwierdza Ŝe
zaangaŜowanie urzędników jest bardzo duŜe. UwaŜa, Ŝe duŜym sukcesem i to teŜ poczytuje jako
swoją zasługę jest fakt, Ŝe udało się stworzyć wzorowy odpowiedzialny zespół. Ta
odpowiedzialność przejawia się między innymi w tym, Ŝe to co robimy w Urzędzie ma charakter
profesjonalny, ale takŜe wiąŜe się z właściwą kontrolą i właściwym pojęciem kontroli. Burmistrz
ma duŜe uznanie dla urzędników, albowiem poszczególne piony nie tylko pracują na zasadzie od
- do, ale takŜe poświęcają swój prywatny czas na właściwy nadzór nad pracami prowadzonymi
przez samorząd na które radni systematycznie przeznaczają środki. NaleŜy się pochwalić takŜe

tym, iŜ Gmina w 2008 roku utrzymała statut Gminy Fair Play, a więc tą prestiŜową nagrodę
która była wręczana na sesji. Nadal moŜemy się cieszyć certyfikatem ISO, a więc kolejna rzecz
nad którą trzeba było pod względem administracyjnym cięŜko pracować. W czasie forum
samorządowego w Kudowie, Gmina Bogatynia była wyczytana jako jedna z najlepszych
w województwie dolnośląskim. Rok 2007 i 2008 zawaŜył na tym, Ŝe Gmina Bogatynia była
w tzw. złotej jedynce gmin całego województwa dolnośląskiego i znalazła się na IV miejscu.
Kryteria które były brane pod uwagę to poziom i skala inwestycji oraz wykorzystanie dotacji
zewnętrznych. Burmistrz uwaŜa, Ŝe IV miejsce to doping do tego, aby być na I-szym, ale z
drugiej strony to takŜe zobowiązanie do utrzymania właściwego poziomu prowadzenia
inwestycji i starań o to, abyśmy mogli pewne zadania realizować za środki równieŜ pozyskiwane
z zewnątrz.
Burmistrz chciałby takŜe powiedzieć kilka słów nt. funkcjonowania samorządu w relacji ze
społeczeństwem. Jest wdzięczny za działania które podejmował Bogatyński Ośrodek Kultury i
inne instytucje w dziedzinie krzewienia kultury i wychodzenia do społeczeństwa z bardzo
ciekawą, interesującą i zróŜnicowaną ofertą. Nie ma tygodnia, gdzie takie imprezy na terenie
Bogatyni, czy w samym BOK-u się nie odbywają. Stwierdził, iŜ nasza szlagierowa
najwaŜniejsza impreza – Bogatyńskie Dni Węgla i Energii podoba się zdecydowanej większości
naszego społeczeństwa, poniewaŜ ludzie lubią czuć się gospodarzami na własnym terenie,
a szczególnie w sytuacji, kiedy wiedzą o tym, Ŝe przyjeŜdŜa do naszego miasta ponad 100
tysięcy turystów, aby zobaczyć tą imprezę i wspólnie z nami się bawić. UwaŜa, Ŝe w roku
ubiegłym impreza była przygotowana perfekcyjnie, spotkała się z uznaniem i po raz pierwszy
mieszkańcy przekonali się, Ŝe w Bogatyni moŜna zrobić imprezę o zasięgu wojewódzkim.
A przyszłość pokaŜe jak w kolejnych latach ta impreza będzie się rozwijać. Burmistrz bardzo
wysoko ocenia takŜe pracę Biblioteki jak i Ośrodka Sportu i Rekreacji. I równieŜ tutaj
szczególnie imprezy masowe przyciągają duŜą liczbę naszych mieszkańców.
Burmistrz wyraził teŜ przekonanie, iŜ samorząd Bogatyni w sposób przychylny podchodzi do
organizacji, które funkcjonują na terenie miasta i gminy. Nie jesteśmy wielką Gminą, ale
jesteśmy w Polsce na czołowym miejscu jeśli chodzi o ilość istniejących stowarzyszeń
w Bogatyni w odniesieniu do liczby mieszkańców. Cieszy się z faktu Ŝe Rada rozumie, iŜ
wszelkie oddolne społeczne organizacje naleŜy wspierać, naleŜy im pomagać a jeŜeli nie moŜna
dać im pieniędzy to cieszy się z tego, Ŝe dajemy wsparcie moralne. Imprezy organizowane przez
te organizacje przynoszą poŜytek całej gminie Bogatynia.
Burmistrz chciałby teŜ powiedzieć kilka słów na temat tego, czym kierował się przy doborze
odpowiednich zadań i przy podejmowaniu często istotnych decyzji. Będąc nauczycielem praca w
szkole nauczyła go, Ŝe owszem - naleŜy mówić, ale teŜ naleŜy słuchać. Dlatego teŜ w roku 2008
i 2009 swój czas poświęcał na spotkania z mieszkańcami, poniewaŜ przekonał się do jednej
rzeczy – my jako samorząd funkcjonując w Urzędzie, rozmawiając na sesjach czy rozmawiając
w innych miejscach troszeczkę jesteśmy hermetyczni i nie zawsze ten głos społeczny do nas
dociera. A jeŜeli juŜ dotrze to często w jakieś przetworzonej nie dokońca prawidłowej formie.
I właśnie w trakcie tych spotkań z mieszkańcami moŜna się nie tylko wiele nauczyć, ale takŜe
dowiedzieć się o najbardziej palących problemach. Burmistrz stwierdził teŜ, iŜ dobrym
zwyczajem jest organizowanie cyklicznych spotkań z przewodniczącymi jednostek
pomocniczych z których wypływa wiele cennych i wartościowych wniosków.
Burmistrz złoŜył wyrazy podziękowania radnym, którzy wspierali Gminę w dobrych działaniach
oraz tym radnym, którzy często podchodzili w nieufny sposób do pewnych kwestii, poddawali
w wątpliwość ale jednocześnie przedstawiali sposób rozwiązania problemu, własną wizję.
Burmistrz Ŝałuje, Ŝe w dniu dzisiejszym na sesji są nieobecni radni z Platformy. Nie postrzega tej
całej sytuacji jako sposób otwartej walki czy wojny politycznej poniewaŜ uwaŜa, Ŝe kaŜdy z nas
jest odpowiedzialny za swój mandat. KaŜdy na swoich barkach dźwiga głosy społeczne
i realizuje ten program, który wynika z oczekiwań wyborców - oczywiście na miarę moŜliwości.

Nie zgadza się z taką formułą, Ŝe z jednej strony mamy bohaterską Platformę, a z drugiej strony
złego Burmistrza.
Przewodniczący Rady przerwał wypowiedź Burmistrzowi twierdząc, Ŝe o nieobecnych się nie
dyskutuje.
Andrzej Grzmielewicz, Burmistrz Miasta i Gminy kończąc swą wypowiedź stwierdził, iŜ
między tym wszystkim jest jeszcze 24 tysiące mieszkańców, którzy dali nam mandat na czas
określony. I ten mandat czy nam się podoba, czy teŜ nie podoba, trzeba realizować nie tylko
w zgodzie z własnym sumieniem, ale takŜe z tym, co dotyczy zapotrzebowania społecznego na
pracę w samorządzie.
Burmistrz złoŜył radnym Ŝyczenia z przyszłością i z tym co nas czeka przez najbliŜsze 1,5 roku.
Rok 2010 to wybory samorządowe i dlatego Ŝyczy radnym, ale takŜe i sobie, aby nam się
wspólnie udało do końca wypełnić nasz mandat.
Radny Jerzy Wojciechowski przypomniał, iŜ to zadaniem Rady jest oceniać pracę Burmistrza
i cieszy go w tym kontekście deklaracja, Ŝe Burmistrz czasami słucha. Chciałby odnieść się do
tematu Telewizji i jej prywatyzacji. JeŜeli przyjęliśmy kryteria róŜne, dotyczące najlepszej oferty
nie tylko cenowe to dlaczego po przeprowadzonym przetargu Gmina nie wyegzekwowała
formalnie tego, aby te róŜne postanowienia czy deklaracje obowiązywały. Formalnie tego sobie
Gmina nie zapewniła.
Druga rzecz dotyczy farm wiatrowych, gdzie występował przeciwko dzikiej i chaotycznej
budowie farm. Radny uwaŜa, Ŝe sprawa jest na tyle powaŜna, Ŝe naleŜy bardzo powaŜnie podejść
nie spiesząc się zanadto. My nie moŜemy obudzić się nagle z wiatrakiem nad kaŜdym domem
i na kaŜdym rogu, chociaŜ wszyscy mamy świadomość ekologiczną i wiemy, Ŝe energia
odnawialna to przyszłość i nikt tutaj przeciwko temu nie występuje. Odpowiadając Burmistrzowi
oznajmił, iŜ cieszą nas wszystkich sukcesy bo to są sukcesy Burmistrza jak teŜ Rady, która
przyznaje na to wszystko nasze wspólne pieniądze.
Radny Stanisław Goszczycki w imieniu Klubu Radnych „Razem dla Gminy” przedstawił
stanowisko w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi za wykonanie
budŜetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2008 rok.
„Do wyłącznej właściwości Rady naleŜy podjęcie uchwały w przedmiotowym temacie. Zgodnie
z art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budŜetu
i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium.
W naszym przypadku Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie tego absolutorium.
O sukcesach roku ubiegłego bardzo ładnie powiedział Burmistrz. Oczywiście cieszą nas te
sukcesy bo jest to zarówno praca radnych, Burmistrza jak teŜ naczelników, bo to Burmistrz jest
wykonawcą uchwał które my podejmujemy. JednakŜe trzeba pamiętać i mieć świadomość, Ŝe nie
wszystko w pełni zostało zrealizowane, Ŝe nie wszystkie zadania i zamierzone cele zostały
w 100% spełnione. Trzeba pamiętać, Ŝe niektóre wydatki ponoszone są na zbyt szeroką skalę np.
fundusz reprezentacyjny. MoŜna teŜ się zastanowić, czy rzeczywiście udane Karbonalia muszą
być ponoszone tak wysokim kosztem, Ŝe moŜna by było zorganizować trochę mniejszym
nakładem. Niepokoi nas równieŜ fakt, Ŝe corocznie zbyt duŜo dopłacamy do spółek komunalnych.
Mimo wspierania szpitala nie widzimy zbyt duŜej poprawy jakości jego funkcjonowania.
Niepokoją nas równieŜ duŜe i stale rosnące koszty administracji. Burmistrz wspomniał, iŜ
dorobił się zespołu fachowców – rzeczywiście cieszy to, ale nie moŜemy równieŜ nie pamiętać
o błędach tych urzędników, bo jak czytaliśmy przez błąd urzędnika nie rozstrzygnięto przetargu
w sprawie monitoringu. Martwią teŜ nieosiągnięte zaplanowane wpływy ze sprzedaŜy
nieruchomości, a takŜe symboliczne wpływy z dotacji unijnych. Symboliczne - do tego co nam

jest mówione, zaplanowane i pokazywane umowy. Dlatego między innymi z tych powodów nie
moŜemy powiedzieć, Ŝe jesteśmy w pełni zadowoleni z wykonanego budŜetu. PoniewaŜ podjęcie
uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium nie później niŜ 9 miesięcy przed zakończeniem
kadencji jest równoznaczne z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie
odwołania Burmistrz. Aby uniknąć niepotrzebnego referendalnego zamieszania będziemy
głosować za udzieleniem Burmistrzowi absolutorium. UwaŜamy, Ŝe głosowanie w sprawie
udzielenia absolutorium a w zasadzie jego wynik nie moŜe być efektem niezadowolenia
z całokształtu działalności organu wykonawczego, a w naszym przypadku z działalności
Burmistrza, ale musi on ściśle odnosić się do wykonania budŜetu. Prosimy pamiętać, Ŝe nasze
konstruktywne niezadowolenie z działań prowadzonych i polityki prowadzonej przez Burmistrza
wyraziliśmy w trakcie długich prac nad tworzeniem i uchwalaniem budŜetu na rok bieŜący.
Dlatego teŜ prosimy mieć na uwadze świadomość, Ŝe oddanie głosu za udzieleniem absolutorium
nie zwalnia i nie zwolni nas z ciągłej i bieŜącej kontroli realizacji budŜetu w trakcie roku
bieŜącego. Udzielając Panu kredytu zaufania apelujemy o podjęcie wzmoŜonych działań w celu
spowodowania realizacji zamierzonych wpływów i przychodów m.in. ze sprzedaŜy
nieruchomości, pozyskania dotacji unijnych na Dom Ludowy, na ulicę Główną. Prosimy równieŜ
o to, aby realizować zapisane w budŜecie zadania inwestycyjne m.in. halę sportową w szkole nr
5, w sprawie zalewu itp”. Radnego cieszy fakt, Ŝe Burmistrz wieloma rzeczami się pochwalił,
natomiast trzeba pamiętać równieŜ o tych niedociągnięciach które wymienił.
Radny Patryk Stefaniak w imieniu Klubu „Porozumienie”, którego ma zaszczyt być
przewodniczącym, stwierdził Ŝe Klub będzie głosował za udzieleniem absolutorium dla
Burmistrza.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka wobec braku dalszych pytań zamknął dyskusję
poświęconą realizacji budŜetu Gminy za 2008 rok przechodząc do następnego punkt obrad tj.
głosowania.
do punktu 6.5
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia.
Projekt nr 368/09 stanowi załącznik nr 10 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, brak głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”.
Uchwała Nr XLV/292/09 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy
Bogatynia została podjęta bezwzględną większością głosów.
Uchwała stanowi złącznik nr 11 do protokołu sesji.
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz podziękował radnym za kredyt
zaufania i zobowiązał się sprostać wszystkim zadaniom. Dodał, Ŝe wszyscy mamy świadomość
Ŝe jeŜeli chodzi o temat środków unijnych, to są to sprawy cięŜkie dlatego, Ŝe niestety nie
zawsze pomimo dobrze przygotowanych wniosków udaje się skutecznie o te wnioski walczyć.
Burmistrz zobowiązał się do podjęcia działań weryfikujących. Dziękując za absolutorium
podkreślił, iŜ naprawdę cięŜko pracujemy i cieszy się, Ŝe Rada to dzisiaj doceniła.
do punktu 7
Podjęcie uchwał:

7.1. w sprawie wprowadzenia zmian budŜetu Gminy na 2009 rok
Projekt nr 366/09 stanowi załącznik nr 12 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, iŜ projekt ten był omawiany na
posiedzeniu Komisji ds. Kultury, Oświaty, Sportu i Rekreacji, która to pozytywnie go
zaopiniowała. Była takŜe rozpatrywany na posiedzeniu Komisji ds. BudŜetu która to w wyniku
głosowania takŜe wydała pozytywną opinię.
Poprosił Panią Skarbnik o przybliŜenie tego projektu.
Skarbnik Gminy Bogumiła Wysocka wyjaśniła, Ŝe zmiany w budŜecie na 2009 roku dotyczą
dwóch spraw. Zespół Szkół Energetycznych i Ekonomicznych pozyskał dochody w wysokości
6320,00 zł i przekazał je na rachunek Gminy i te dochody zostały podzielone na potrzeby tejŜe
szkoły – na umowy zlecenia i na pochodne od tych umów. JeŜeli chodzi o GFOŚ to jest
przeniesienie środków z nasadzenia drzew i krzewów na zadanie cięcia sanitarne wycinka drzew
oraz usuwanie wiatrołomów - kwota 23 tys zł.
Wobec braku pytań ze strony radnych przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt
uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Uchwała Nr XLV/293/09 w sprawie wprowadzenia zmian budŜetu Gminy na 2009 rok
została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu sesji.
7.2. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a takŜe wysokość
i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Projekt nr 362/09 stanowi załącznik nr 14 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, iŜ projekt ten był omawiany na
posiedzeniu Komisji ds. Kultury, Oświaty, Sportu i Rekreacji, która to pozytywnie go
zaopiniowała. Poprosił panią naczelnik o przybliŜenie tego tematu.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Joanna IŜycka – Kuś wyjaśniła, iŜ
konieczność podjęcia ponownie tej uchwały wynika tylko i wyłącznie z nowelizacji karty
nauczyciela i jest podyktowane tym, Ŝe w tej chwili karta nauczyciela nie przewiduje corocznej
konieczności uchwalania tego regulaminu i corocznego negocjowania ze Związkami
Zawodowymi oraz uchwalania przez Radę składników wynagrodzenia. Natomiast naleŜy tą
uchwałę podjąć na czas nieokreślony. Zapisy karty zmienionej nie przewidują jednak
moŜliwości zachowania z mocy przepisów, które zostały uchwalone przed jej nowelizacją.
Dlatego teŜ konieczne było ponowne przeprowadzenie procedury czyli konsultacja ze
Związkami Zawodowymi choć w zasadzie zmienił się tylko jeden paragraf który mówi o tym, Ŝe
uchwała obowiązuje nie tylko na 2009 rok jak było przy poprzedniej uchwale – jednak jest na
czas nieoznaczony.
Wobec braku pytań ze strony radnych przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt
uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych – jednogłośnie.

Uchwała Nr XLV/294/09 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a takŜe
wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego została
podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu sesji.
7.3. w sprawie nadania nazwy ulicy
Projekt nr 364/09 stanowi załącznik nr 16 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował iŜ projekt był analizowany na
posiedzeniu Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności oraz na Komisji Statutowej. Komisje
te przyjęli projekt informacyjnie. Do Biura Rady w związku z tym projektem wpłynęły dwa
pisma z propozycją nadania nazwy tej ulicy. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PGE
Elektrownia Turów S.A. zaproponował nazwę „Honorowych Dawców Krwi”, natomiast 4
radnych zaproponowało nazwę „Aleja Solidarności” /pisma w załączeniu – załącznik nr 17 i 18/.
Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Grzmielewicz poparł propozycję 4 radnych o nadaniu
nazwy ulicy „Aleja Solidarności” jako odwołanie się do pewnych idei, wiemy Ŝe nie chodzi tu o
związki. Przypomniał, iŜ w Bogatyni jest kilka nazw ulic których być nie powinno /m.in. ul.
Świerczewskiego, Nowotki/. Idea solidarności jest ceniona w Polsce jak i na całym świecie i
dlatego uwaŜa, Ŝe w Bogatyni naleŜy uhonorować tą idee która zmieniła świat na przełomie
wieków. Myśli Ŝe w Bogatyni jest teŜ miejsce na to, by pojawiła się takŜe nazwa ulicy
Honorowych Dawców Krwi. Burmistrz poinformował, iŜ obwodnicę będziemy oddawać z
końcem sierpnia lub na początku września br. i wtedy teŜ zbiegają się te waŜne rocznice. Dlatego
wnosi aby tą wielką ideę, ten zryw społeczny uhonorować w naszym mieście i oddać hołd tym
ludziom którzy przyczynili się do tego, Ŝe dzisiaj Ŝyjemy w wolnym kraju, Ŝe moŜemy się
cieszyć nie tylko wolnością słowa, ale i takŜe wolnością osobistą.
Wobec braku innych uwag i zapytań ze strony radnych przewodniczący poddał pod głosowanie
wniosek aby ulica nosiła nazwę „Aleja Solidarności’.
Za wnioskiem głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
W związku z powyŜszym wynikiem nie poddał pod głosowanie drugiego wniosku, aby ulica
nosiła nazwę „Honorowych Dawców Krwi”.
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały ze wskazaną nazwą ulicy – „Aleja
Solidarności”.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Uchwała Nr XLV/295/09 w sprawie nadania nazwy ulicy została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu sesji.
7.4. w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy
Projekt nr 363/09 stanowi załącznik nr 20 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, iŜ projekt był przedmiotem obrad
Komisji ds. Obywatelskich i Praworządność, która w wyniku głosowania pozytywnie go
zaopiniowała. Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego na podstawie wyjaśnień naczelnika
wydziału BH Lucyna Pędrak wnosi o zmianę brzemienia § 1 - o dopisanie w § 1, iŜ wyraŜa się
zgodę na zawarcie na okres do 3 lat, a nie jak jest w projekcie na okres 3 lat.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu Lucyna Pędrak wyjaśniła, iŜ w
projekcie uchwały chodzi o przedłuŜenie umowy dzierŜawy Panu Marcinowi Pilszakowi
prowadzącemu naukę jazdy i chodzi tu o plac manewrowy na terenie który przejęliśmy od PKP .
Pan Pilszak miał zawartą umowę od sierpnia 2008 roku do 31 marca br. Dlatego teŜ
proponujemy zawarcie umowy do 3 lat z moŜliwością wypowiedzenia umowy w terminie 7 dni
w przypadku, gdyby w budŜecie znalazły się środki na budowę dworca. Proponujemy do 3 lat z
uwagi na to, iŜ są to kompetencje Burmistrza i on będzie regulował umowę zawarcia dzierŜawy.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poddał pod głosowanie wniosek Komisji ds. Rozwoju o
zmianę brzemienia § 1 o dopisanie w § 1, iŜ wyraŜa się zgodę na zawarcie na okres do 3 lat.
Za wnioskiem głosowało 16 radnych – jednogłośnie.
Następnie podał pod głosowanie projekt uchwały z przegłosowaną zmianą.
Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych – jednogłośnie.
Uchwała Nr XLV/296/09 w wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy
została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu sesji.
7.5. w sprawie podjęcia działań mających na celu nawiązanie partnerskiej współpracy
pomiędzy Bogatynią a rumuńskim miastem Turceni
Projekt nr 365/09 stanowi załącznik nr 22 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, iŜ projekt był rozpatrywany przez
komisje problemowe Rady i tak:
- Komisja ds. Obywatelskich i Praworządności przyjęła projekt informacyjnie,
- Komisje: ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,
Statutowa, ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisja ds. BudŜetu wydały pozytywną opinię.
Przewodniczący zapytał czy ta uchwała rodzi jakieś skutki finansowe.
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz wyjaśnił, Ŝe z miastem Turceni
współpracuje Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. Turceni jest miastem o bardzo podobnym
profilu gospodarczym jak nasze miasto - tam równieŜ znajduje się kopalnia i nieco inna
elektrownia bo jeszcze przed modernizacją. Na dziś Burmistrz Turceni jak i Bogatyni wyrazili
wspólną wolę do tego, aby taką współpracę nawiązać. W ramach tej współpracy szczególną
troską chcielibyśmy otoczyć wymianę młodzieŜową. Burmistrz zdaje sobie sprawę z tego, Ŝe ta
górniczo-elektrowniana miejscowość nie jest zbyt atrakcyjną miejscowością pod względem
turystycznym, ale ta wymiana moŜe się odbywać niekoniecznie na linii Bogatynia – Turceni, ale
moŜe obejmować inne ciekawe miejsca w Rumunii która pomału staje się nowoczesnym krajem.
Z opinii i relacji kolegów z kopalni szczególnie delegacji Solidarności Związków Zawodowych
wie, Ŝe Rumunia rozwija się dynamicznie, mają np. lepsze od nas drogi, bardzo dobrze
przygotowane ośrodki wypoczynkowe na Morzem Czarnym i dlatego uwaŜa, Ŝe dla naszej
młodzieŜy i dla naszych dzieci byłaby to bardzo duŜa atrakcja. Byłoby to teŜ znacznie taniej niŜ
organizowanie tego typu turnusów czy wyjazdów. Tak więc byłaby to wymian młodzieŜowa, ale
takŜe współpraca na wielu innych płaszczyznach. Obydwa kraje są członkami UE i to takŜe
powoduje, Ŝe pojawiają się między nami zbieŜne tematy. W niedalekiej przyszłości współpraca
mogłaby dotyczyć teŜ ekologii. Główne obszary współpracy to turystyka, wymiana kulturalna,
edukacja i ekologia. Dodał, iŜ ostatni zapis określa, Ŝe my jako samorząd Bogatyni podpiszemy
taką umowę partnerską po spełnieniu wszelkich procedur których wymaga od nas prawo, a
jednocześnie po wyraŜeniu pozytywnej opinii przez Radę. Burmistrz uwaŜa, Ŝe nie naleŜy Ŝadnej

otwartości współpracy odrzucać. Obecnie pracuje teŜ nad tym, by Bogatynia nawiązała
współpracę z innymi miastami Europy, by Bogatynia nie była europejskim zaściankiem. Bardzo
ceni sobie współpracę przygraniczną, jest to idea wspaniała i na pewno będziemy ją
kontynuować przyszłości.
Radna Krystyna Dudziak – Piwowarska uwaŜa, Ŝe obecne współpraca przygraniczna wygląda
trochę gorzej niŜ w poprzednich kadencjach. Zdaniem radnej naleŜałoby więcej energii skupić na
współpracy bezpośrednio z naszymi sąsiadami np. na wymianie młodzieŜy.
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz poinformował radną, Ŝe my
rzadko o tym rozmawiamy ale jest wręcz przeciwnie. Kilka dni temu przepięknie urządzono
nasze miejsce na trójstyku. Wykonano przepiękną alejkę do mostu na przejściu do Czech, skwer
z trzema kołami które symbolizują współpracę trzech miast, a cały teren jest estetycznie
uporządkowany. Burmistrzowie Hradka i Zittau byli nam bardzo wdzięczni za uporządkowanie
tego terenu i zapewnili, iŜ wezmą z nas przykład. Burmistrz przyznał, iŜ rzeczywiście rzadko
rozmawiamy na sesjach o tym, co dzieje się w ramach współpracy z Zittau i Hradkiem.
Zapewnił, iŜ ta współpraca ma się naprawdę bardzo dobrze. Pragniemy wspólnie w ramach
Trójkąta wybudować polsko-czeską oczyszczalnię ścieków, która będzie biooczyszczalnią i to
jest jedno z wymiernych działań, które zalicza takŜe do współpracy polsko-czesko- niemieckiej.
Parlament dziecięcy i inne przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe odbywają się na bieŜąco.
Z niczego nie zrezygnowano bo do tego teŜ obliguje nas budŜet Związku Miast. Burmistrz
zapewnił, iŜ będzie przedstawiał na sesjach informacje co aktualnie w Związku się dzieje. Dodał,
iŜ na bieŜąco organizowane są grupy kierownicze, w tym roku Bogatynia otrzymuje
prezydenturę jeśli chodzi o przewodnictwo na kolejny rok w pracach Związku Miast. Zdaniem
Burmistrz następuje w tej chwili intensyfikacja tych działań. Zapewnił, iŜ dołoŜy starań, aby
odpowiednie dokumenty docierały do radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, iŜ nie usłyszał odpowiedzi jeśli chodzi o konsekwencje
finansowe, bo jak uwaŜa w tej chwili na tym etapie trudno o mówić o konkretnych danych. W §
2 projektu piszemy – UpowaŜnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do wykonywania
dalszych czynności mających na celu nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy miastami
Turceni i Bogatynia. Radny stwierdził, iŜ Burmistrz wspomniał o umowie współpracy więc
rozumie, Ŝe Rada otrzyma tą umowę do zaopiniowania. Śledząc inne samorządy które
podejmowały podobne uchwały taka praktyka jest stosowana. Dlatego teŜ dla doprecyzowania
zapisów w projekcie uchwały składa wniosek, aby po wyrazie „Bogatynia” dopisać – „oraz
do przedstawienia Radzie Gminy i Miasta projektu umowy o współpracy partnerskiej
pomiędzy ww. miastami celem jej ostatecznej akceptacji”.
Radny Tadeusz Okorski popiera inicjatywę, aby nasze stosunki z miastem Zittau i Hradkiem
nie tylko utrzymywać ale i rozwijać. Jeśli chodzi o stosunki z miastem Turceni to proponuje
poszerzyć zapis wniosku o to, Ŝe Burmistrza upowaŜniamy, a następnie Burmistrz przedstawia
Radzie umowę do zaopiniowania i akceptacji.
Przewodniczący poprosił prawnika o wypowiedź w tym temacie.
Do czasu wypowiedzi prawnika zaproponował przejście do następnego punktu porządku .
/głosowanie 14 za, brak głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący” – punkt przełoŜono./
7.6. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia obwodów w głosowaniu
w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce i w Szpitalu
Gminnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni dla

przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 7 czerwca 2009r.
Projekt nr 367/09 stanowi załącznik nr 23 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poprosił sekretarza Gminy o omówienie projektu
uchwały.
Sekretarz Gminy Daniel Fryc przypomniał, iŜ 17 marca br. Rada podjęła uchwałę w sprawie
utworzenia obwodów do głosowania w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Sieniawce. Po tej dacie nastąpiła zmiana nazwy szpitala na Wyspecjalizowany
Szpital – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zakład dla
Psychicznie i Nerwowo Chorych im. M. Mierzyńskiego, stąd zaproponowana zmiana
uchwały.
Wobec braku uwag i pytań przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych – jednogłośnie.
Uchwała Nr XLV/297/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia obwodów
w głosowaniu w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce
i w Szpitalu Gminnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 7 czerwca 2009 roku została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu sesji.
7.7. w sprawie załatwienia skargi Pana Kazimierza Winowlaskiego na działalność
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
Projekt nr 369/09 stanowi załącznik nr 25 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poinformował, iŜ członkowie Komisji Rewizyjnej
rozpatrywali i analizowani skargę Pana Kazimierza Winowlaskiego na działalność Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia w związku z uniemoŜliwianiem podjęcia mu zatrudnienia w
jednostkach podległych - proponując uznać ją za bezzasadną. Całość dokumentacji w ww.
sprawie w załączeniu.
Wobec braku uwag i pytań przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych – jednogłośnie.
Uchwała Nr XLV/298/09 w sprawie załatwienia skargi Pana Kazimierza Winowlaskiego na
działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu sesji.
powrót do punkt 7.5.
projekt uchwały w sprawie podjęcia działań mających na celu nawiązanie partnerskiej
współpracy pomiędzy Bogatynią a rumuńskim miastem Turceni.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka przypomniał, iŜ na zgłoszony wcześniej przez niego
wniosek ostateczne § 2 otrzymuje brzmienie –„UpowaŜnia się Burmistrza Miasta i Gminy
Bogatynia do wykonywania dalszych czynności mających na celu nawiązanie partnerskiej
współpracy pomiędzy miastami Turceni i Bogatynia oraz przedstawienia Radzie Gminy i Miasta
projektu umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy ww. miastami celem jej ostatecznej
akceptacji”.

Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych – jednogłośnie.
Następnie podał pod głosowanie projekt uchwały z przyjętą zmianą w § 2.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, brak głosów „przeciw” 1 głos „wstrzymujący”.
Uchwała Nr XLV/299/09 w sprawie podjęcia działań mających na celu nawiązanie
partnerskiej współpracy pomiędzy Bogatynią a rumuńskim miastem Turceni została
podjęta większością głosów.
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu sesji.
AD.8. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka przypomniał radnym, iŜ do 30 kwietnia br. naleŜy
składać oświadczenia majątkowe radnych. NiezłoŜenie w ustawowym terminie grozi utratą diety
do czasu złoŜenia oświadczenia.
Do Biura Rady wpłynęło teŜ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w którym to
stwierdza niewaŜność § 21 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLI/268/09 Rady Gminy i Miasta
Bogatynia z 27 lutego 2009 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr LVII/252/98 Rady Gminy
i Miasta Bogatynia z 3 marca 1998 roku w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej – StraŜ
Miejska z powodu istotnego naruszenia art. 87 Konstytucji /rozstrzygnięcie w załączeniu –
załącznik nr 28 do protokołu sesji/.
Na prośbę Pana Marcina Kiersnowskiego pracownika wydziału BWR poinformował, iŜ będzie
modernizowana strona internetowa Urzędu i Rady Gminy i jest propozycja, aby na stronie
znalazły się zdjęcia radnych wraz z ich danymi kontaktowymi /umieszczenie danych
kontaktowych na Ŝyczenie radnego/. Dlatego prośba o przekazywane do Biura Rady aktualnych
zdjęć na nośnikach elektronicznych, aby rozbudować stronę poświeconą Radzie Gminy.
AD.9. 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 26.06.2009 r.

