
Protokół nr LVII/09 
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia 

z dnia 10 grudnia 2009 roku. 
 
Obecni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. 
Nieobecni radni : Stanisław Goszczycki, Paweł Marciniak, Marek Marczak, Tadeusz Okorski, 
Andrzej Walczak. 
 
Sesji przewodniczył Paweł Szczotka, przewodniczący Rady Gminy i Miasta Bogatynia. 
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy 
Daszyńskiego 1 w godzinach od 14.30 do 14.45. 
 
W sesji uczestniczyli: 
- Andrzej Grzmielewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, 
- Jerzy Stachyra – zastępca Burmistrza, 
- Dominik Matelski – zastępca Burmistrza, 
- Daniel Fryc – Sekretarz Gminy, 
- Bogumiła Wysocka – Skarbnik Gminy. 
oraz naczelnicy wydziałów Urzędu zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu sesji. 
 

do punktu 1 
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum 

 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka otworzył sesję, stwierdził quorum – na podstawie listy 
obecności na sali znajdowało się 16 radnych. Poinformował, iŜ sesja została zwołana na wniosek 
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia pismem BB.OO65-17/1266/09 z 8 grudnia 2009 roku 
/załącznik nr 3 do protokołu sesji/ do którego dołączono porządek obrad wraz z projektem 
uchwały w sprawie zmian w Załączniku Nr 8a do Uchwały Nr XLII/275/09 z 4 marca 2009 roku 
– projekt uchwały nr 448/09. 
 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku Nr 8a do Uchwały Nr 

XLII/275/09 z dnia 4 marca 2009r. (projekt uchwały nr 448/09) 
3.  Zamknięcie obrad. 
Porządek stanowi załącznik nr 4 do protokołu sesji. 
 

do punktu 2 
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku Nr 8a do 

Uchwały Nr XLII/275/09 z dnia 4 marca 2009r. 
Projekt uchwały nr 448/09 stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka przedstawił projekt, poinformował iŜ na posiedzeniu 
Komisji ds. BudŜetu członkowie w wyniku głosowania – 3 głosy „za”, brak głosów „przeciw”,    
1 głos „wstrzymujący” wydali pozytywną opinię. 
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały, w związku z powyŜszym przewodniczący poddał 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku Nr 8a – „Limit 
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” do Uchwały Nr XLII/275/09 z dnia 4 marca 
2009 roku w sprawie budŜetu gminy na 2009 rok.  
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, brak głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący” . 
 



Uchwała Nr LVII/362/09 w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku Nr 8a – „Limit 
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” do Uchwały Nr XLII/275/09 z dnia                    
4 marca 2009 roku w sprawie budŜetu gminy na 2009 rok została podjęta większością 
głosów. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu sesji. 
 
 

do punktu 3 
Zamknięcie obrad. 

 
W wyniku wyczerpania tematyki przewodniczący zamknął sesję, dziękując wszystkim za 
przybycie. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady  
Gminy i Miasta Bogatynia  

 
Paweł Szczotka  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała : 
ElŜbieta Gołaczyńska, insp. Biura Rady 
Bogatynia 11.02.2010. 
 



 


