Protokół nr XLVIII/09
z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 30 lipca 2009 roku
Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji.
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Bogatynia Paweł Szczotka.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy
Daszyńskiego 1 w godzinach od 9.00 do 9.15.
W sesji uczestniczyli:
 Andrzej Grzmielewicz
- Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni,
 Dominik Matelski
- Zastępca Burmistrza,
 Bogumiła Wysocka
- Skarbnik Gminy,
 Daniel Fryc
- Sekretarz Gminy,
 Piotr Janukowicz
- Radca prawny
/lista obecności stanowi załącznik nr 2/
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 15 radnych/, przy którym Rada moŜe
obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na 2009 rok – projekt
404/09.
3. Zamknięcie obrad.
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ jest to sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia pismem z dnia 28 lipca 2009 roku do którego
dołączono porządek obrad oraz projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie
gminy na 2009 rok.
Pismo – wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej BB.0065-9/816/09 z dnia 28.07.2009 stanowi
załącznik nr 4 do protokołu sesji.
Przewodniczący zapytał radnych czy mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag.
do punktu 2
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na 2009 rok.
Projekt 404/09 stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Skarbnik celem omówienia zaproponowanych zmian.
Skarbnik Gminy Bogumiła Wysocka stwierdziła, iŜ konieczność wprowadzenia zmian wiąŜe
się z zabezpieczeniem środków w formie dotacji w wysokości 3 tys zł na realizację programów
w zakresie edukacji dla dzieci w wieku przedszkolnym i te środki będą potrzebne od września do
końca grudnia 2009 roku. Natomiast kwotę 50 tys zł przeznaczamy na realizację zadań
związanych ze sportem masowym i teŜ w formie dotacji dla stowarzyszeń. Kwota 3 tys zł

pochodzi z przesunięć środków związanych z profilaktyką przeciwalkoholową, natomiast 50 tys
zł ze zmniejszenia rezerwy ogólnej. Skarbnik dodała, iŜ naleŜy dokonać tych przesunięć by
wydział mógł rozpocząć procedurę przetargową.
Radny Andrzej Lipko stwierdził Ŝe to nie jest dodatkowa kwota dla stowarzyszeń. Środki dla
stowarzyszeń były przekazane tylko na I półrocze br. a na II półrocze środków nie było. Ta
zaproponowana kwota to środki na funkcjonowanie stowarzyszeń.
Radny Tadeusz Okorski potwierdził słowa przedmówcy mówiąc, iŜ na II półrocze nie ma
środków dla stowarzyszeń, gdyŜ Rada Sportu ich nie przewidziała. Radny jest za przyznaniem
środków ze sportu dla stowarzyszeń które będą funkcjonowały w II półroczu. Rada Gminy
przydzieliła pewną kwotę na funkcjonowanie stowarzyszeń i klubów sportowych, natomiast
Rada Sportu podzieliła wszystkie środki nie zabezpieczając środki LZS-om na II półrocze.
Radny sugeruje zmianę źródła finansowania.
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz stwierdził, iŜ nie dokońca jest
tak jak mówi radny Okorski, poniewaŜ faktycznie Rada Sportu przyznała środki na I półrocze
dla funkcjonowania stowarzyszeń i Ludowych Zespołów Sportowych. W tej chwili ma się
dokonać tzw. drugi podział czyli przyznanie środków na II półrocze z tym, Ŝe jest jeden problem
jeŜeli chodzi o te stowarzyszenia, czy o te kluby w ramach Ludowych Zespołów Ludowych
które miały awans, muszą wystartować do rozgrywek. Szczególnie dotyczy to Ludowego
Zespołu Sportowego z Opolna Zdroju. Stwierdził, Ŝe w sytuacji kiedy nie przyznamy im tych
środków we wrześniu nie będzie moŜliwości zgłoszenia druŜyny do rozgrywek i tym jest
podyktowany ten pośpiech i prośba o to, aby te środki przyznać i aby tak bezproblemowo
zespoły te mogły w rozgrywkach wystartować.
Radny Ryszard Golec stwierdził, iŜ Burmistrz jest chyba niedoinformowany dlatego Ŝe nie
tylko Opolno awansowało, ale i Działoszyn. Radny chciałby wiedzieć jakie środki /konkretne
sumy/ jak będą podzielone na te dwa nasze zespoły i na Kopaczów i Porajów.
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz potwierdził, iŜ jest
zorientowany i mówiąc o Opolnie podał przykład, natomiast wie, Ŝe takŜe chodzi o Działoszyn.
Burmistrz zwrócił uwagę by poruszać się w ramach własnych kompetencji. Nie jest kompetencją
Burmistrza podział środków, gdyŜ dokonuje tego Rada Sportu i proponuje by to uszanować.
Radni dziś nie decydują o podziale, tylko decydują o tym, czy w ogóle przyznać dodatkowe
środki na sport czy teŜ nie przyznać. Burmistrz wie, iŜ na początku przyszłego tygodnia zbiera
się Rada Sportu i na razie podzieli tylko środki w ten sposób, aby mogło dojść do rozpoczęcia
rozgrywek i zgłoszenia druŜyny.
Radny Patryk Stefaniak członek Rady Sportu potwierdził, iŜ przed kilkoma dniami spotkała się
Rada Sportu, gdzie członkowie wnioskowali o przyznanie 50 tys zł na stowarzyszenia sportowe
i to jest poziom zeszłorocznego budŜetu. Przed tygodniem poprzez reorganizację OZPN
w Jeleniej Górze okazało się, Ŝe dwie druŜyny będą awansować z naszego terenu do A klasy
czego nie mogliśmy przewidzieć wcześniej i w związku z tym Rada Sportu będzie miała
problem poniewaŜ druŜyny A klasowe potrzebują praktycznie dwukrotnie większe budŜety niŜ
druŜyny B klasowe. Radny dodał, iŜ w przyszłym tygodniu Rada Sportu spotka się ponownie
i będzie rozpatrywać ten temat, co w tym przypadku zrobić.
Wobec brak innych pytań i braku uwag ze strony radnych do projektu uchwały przewodniczący
poddał pod głosowanie przedłoŜony projekt w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy
na 2009 rok.

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych jednogłośnie.
Uchwała Nr XLVIII/325/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy na 2009
rok podjęto jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu sesji.
do punktu 3
Zamknięcie obrad.
W wyniku wyczerpania tematyki obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXVIII sesję Rady
Gminy i Miasta Bogatynia dziękując wszystkim za przybycie.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
Paweł Szczotka

Protokołowała:
ElŜbieta Gołaczyńska insp. Biura Rady
Bogatynia dnia 12.08.2009 r.

