Protokół nr LIV/09
/stenogram z przebiegu obrad/
z nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 10 listopada 2009 roku
Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji.
Nieobecni radni – Dudziak-Piwowarska Krystyna, Kuciński Jacek, Nosal Piotr, PiestrzyńskaFudali Katarzyna.
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 1100 do 1145.
W sesji uczestniczyli:
 Dominik Matelski
- Zastępca Burmistrza,
 Bogumiła Wysocka
- Skarbnik Gminy
/lista obecności stanowi załącznik nr 2/
oraz goście zaproszeni.

do punktu 1
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady: Dzień dobry. Witam na sesji kolejnej zwołanej na wniosek Pana
Burmistrza Andrzeja Grzmielewicza. Państwo ten wniosek macie przed sobą wraz z dołączonym
porządkiem obrad.
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu sesji.
Wniosek Burmistrza o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 4 do protokołu sesji.
Otwieram sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia. Na sali jest 17 radnych, a więc mamy quorum
i moŜemy podejmować prawomocne uchwały.

Punkt porządku obrad zawiera podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie
gminy na 2009 rok.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na 2009 rok – projekt
439/09
3. Zamknięcie obrad.

do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
- projekt 439/09

Uchwałę państwo radni teŜ otrzymali i poproszę Pana Naczelnika Marka Wołk - Lewanowicza
do przedstawienia tego projektu i zapisów w nim zawartych.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji.

Naczelnik Marek Wołk - Lewanowicz: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni
Państwo chciałem przede wszystkim bardzo podziękować Przewodniczącemu za zwołanie sesji
w trybie nadzwyczajnym. Wynika to z tego, Ŝe aplikację którą państwu przedłoŜyliśmy,
aplikacje dotyczącą systemu elektronicznych usług publicznych w Bogatyni złoŜyliśmy juŜ
w marcu tego roku i dopiero po 8 miesiącach oceny formalnej i merytorycznej dostaliśmy
raptem parę dni na sformalizowanie wszelkich zapisów dotyczących tego projektu, tak aby
Burmistrz mógł podpisać z Panią Skarbnik umowę o dofinansowanie tego projektu. Projekt
opiewa na 1 milion 314 tysięcy, dotacja około 800 tysięcy złotych, dotyczy społeczeństwa
informacyjnego i umoŜliwi naszej lokalnej społeczności kontakt drogą elektroniczną
z dokumentami, z urzędnikami i z jakąś nową formułą przesyłania dokumentów. Jeśli
państwo pozwolicie to w skrócie przedstawię. Ten projekt dotyczy między innymi umoŜliwienia
wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej drogą elektroniczną czyli on
line, róŜnego typu zezwoleń, wniosków, wymeldowania decyzją administracyjną, wydawania
dokumentów toŜsamości, wygaszania licencji, aktu stanu cywilnego, wymierzania podatku od
podmiotów prawnych, podatku od środków transportu, podatków rolnych itp. W związku z tym,
aby sformalizować tenŜe projekt koniecznym jest zapisanie całości w limicie wydatków
inwestycyjnych w załączniku 8a do budŜetu -dodatek z 2009 na rok 2010. To umoŜliwi nam
podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji tego całego projektu. Jak mówię projekt był
realizowany warunkowo. Otrzymamy dofinansowanie- wpisujemy do budŜetu. Dlatego proszę
bardzo o wprowadzenie tego zadania do limitu wydatków inwestycyjnych. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady: Dziękuję. Czy państwo radni mają pytania? Radny Andrzej Lipko,
proszę.
Radny Andrzej Lipko: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja mam takie pytanie. Po
pierwsze, gdzie ten system miałby centralę? Następnie, na czym polegałoby wybudowanie
systemu, w jakiej kolejności. NaleŜy przedstawić sceptaprogram- w jakiej kolejności, jakimi
etapami by ten system się rozwijał i powiedzmy w jakim czasokresie i co on by dał obywatelom
Miasta i Gminy Bogatynia.
Naczelnik Marek Wołk- Lewanowicz: To znaczy co system da obywatelom to pozwoliłem
sobie wkrótce juŜ nakreślić. Tak mówię, kontakty będą zupełnie ułatwione, pewne formularze
będą umoŜliwione, pobieranie ich będzie po prostu bezpośrednie łatwe ze strony internetowej.
Natomiast jeśli chodzi o harmonogram czasowy realizacji projektu to ma się on skończyć
z końcem 2010 roku, czyli harmonogram przewiduje realizację etapową, najpierw część
programową, potem część sprzętową. Gdzieś tak miej więcej w połowie roku byśmy zakończyli
postępowanie przetargowe, a rozliczenie rzeczowe i finansowe nastąpi do 10 odpowiednio i 30
grudnia 2010 roku. Natomiast kwestie jakby techniczne gdzie serwerownia, gdzie
oprzyrządowanie, no to jest to jak by juŜ decyzja informatyków.
Przewodniczący Rady: Dziękuję bardzo. Czy państwo radni mają jeszcze pytania? Radny
Stanisław Goszczycki, proszę.
Radny Stanisław Goszczycki: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo
chciałbym dopytać się czy moŜe juŜ dzisiaj byłoby coś wiadomo na temat z jakich środków
będzie to finansowane, ten nasz nakład własny, czy to będą nasze środki, czy to będą środki
z kredytu, czy to z jakich źródeł będzie to finansowane. I drugie pytanie. Proszę powiedzieć
dlaczego dzisiaj musieliśmy się spotykać na sesji nadzwyczajnej i skąd taki nagły termin tego
naszego dzisiejszego tutaj zebrania. Czy nie moŜna było o taką rzecz wystąpić wcześniej?
Naczelnik Marek Wołk - Lewanowicz: Jak podkreśliłem na początku, aplikację złoŜyliśmy
w marcu tego roku. Po 8 miesiącach otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu. Drogą

oficjalną przyszła parę dni temu na początku listopada. Stąd konieczność zwołania sesji
nadzwyczajnej, tak byśmy do dzisiaj jeszcze mogli złoŜyć dokumenty potrzebne do podpisania
umowy o dofinansowanie projektu. Natomiast jak będziemy finansować, sposób finansowania
zadania to juŜ nie moja decyzja. 800 tysięcy do 1 miliona 314 tysięcy wartości brutto, 800
tysięcy dotacji. To jest około 60%.
Skarbnik Bogumiła Wysocka: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Będziemy finansować
najprawdopodobniej ze środków własnych. Mamy juŜ wstępną konstrukcję budŜetu na rok 2010
i do zbilansowania na dzień dzisiejszy potrzeba 6 milionów kredytu. Przy czym to zadanie
będzie najprawdopodobniej realizowane ze środków własnych. Dofinansowanie mamy
w granicach 60 %. Z budŜetu gminy na sfinansowanie tego zadania będzie potrzebna kwota
około 500 tysięcy złotych i prawdopodobnie będzie to z dochodów budŜetu 2010.
Burmistrz Jerzy Stachyra: Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni chciałem podkreślić
bardzo waŜną rzecz, w ogóle koncepcja tego elektronicznego urzędu nie jest to pomysł
Burmistrza, czy nie jest to coś co chcielibyśmy wprowadzić jako wyjątkowy samorząd
tylko przede wszystkim musimy pamiętać o tym, Ŝe obowiązek wprowadzania takiego systemu
elektronicznego w urzędzie nakłada na nas ustawa. Wobec tego prędzej czy później my to
zadanie będziemy musieli zrealizować. Teraz pojawia się moŜliwość w duŜej mierze
dofinansowania tego zadania ze środków zewnętrznych i dlatego chcemy skorzystać z tej okazji
i wykonać to zadanie, które i tak będziemy musieli zrealizować przy duŜym udziale środków
zewnętrznych. Jeszcze raz podkreślam to co powiedział Pan Naczelnik. Dopiero kilka dni temu
otrzymaliśmy informację, Ŝe praktycznie do dzisiaj musimy złoŜyć odpowiednie dokumenty
i stąd właśnie ta prośba o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Było to poza nasza kontrolą. Dziękuję
bardzo.
Przewodniczący Rady: Czy jeszcze Państwo mają pytania? Nie widzę, w takim razie proszę
o głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
w budŜecie gminy na 2009 rok, to jest projekt 439/09? Proszę o podniesienie ręki. (15 za,
3 wstrzymujące). Stwierdzam, Ŝe rada podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian
w budŜecie gminy na 2009 rok.
Uchwała Nr LIV/352/09 w sprawie wprowadzenia zmian budŜetu gminy na 2009 rok
została podjęta.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu sesji.
do punktu 3
Zamknięcie obrad
Przewodniczący Rady: W związku z tym zamykam sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Dziękuję za przybycie.
Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
Paweł Szczotka
Protokołował:
Mariusz Burdzy
Bogatynia dnia 15.12.2009 r.

