Protokół nr LVIII/09
/stenogram zapisu cyfrowego/

sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 grudnia 2009 roku
Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji.
Nieobecni radni – Dudziak-Piwowarska Krystyna, Marczak Marek , Walczak Andrzej
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 1430 do 1530.
W sesji uczestniczyli:
 Andrzej Grzmielewicz
- Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni
 Jerzy Stachyra
- Zastępca Burmistrza,
 Dominik Matelski
- Zastępca Burmistrza,
 Daniel Fryc
- Sekretarz Gminy,
 Bogumiła Wysocka
- Skarbnik Gminy
/lista obecności stanowi załącznik nr 2/
oraz naczelnicy wydziałów Urzędu, zaproszone osoby i przedstawiciele gminnych jednostek
pomocniczych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu sesji.
do punktu 1
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady: Dzień dobry. Witam Państwa na sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia,
witam Panów Burmistrzów, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, witam wszystkich zaproszonych
gości a przede wszystkim państwa radnych. Otwieram sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia, na
podstawie listy obecności stwierdzam quorum - na sali mamy 17 radnych? w chwili obecnej 16
i moŜemy podejmować prawomocne uchwały.
do punktu 2
Przedstawienie porządku obrad
Przewodniczący Rady - Dzisiejszy porządek obrad państwo otrzymaliście. Mamy tutaj:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG za III kwartał 2009 roku,
4. Podjęcie uchwał:
4.1. w sprawie upowaŜnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego - projekt
nr 451/09
4.2. w sprawie wprowadzenia zmian budŜetu Gminy na 2009 rok - projekt nr 453/09
4.3. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2009 projekt nr 452/09
4.4. w sprawie zawarcia umowy dzierŜawy nieruchomości gruntowej w trybie
bezprzetargowym - projekt nr 449/09
4.5. w sprawie zawarcia umowy dzierŜawy nieruchomości gruntowej w trybie
bezprzetargowym - projekt nr 450/09
5. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych,
6. Interpelacje i zapytania,

7. Wolne wnioski, sprawy róŜne,
8. Informacje i komunikaty Przewodniczącego,
9. Zamknięcie obrad.
Porządek obrad stanowi złącznik nr 4 do protokołu sesji.
I w związku z tym, Ŝe oczekiwaliśmy na kolejny projekt dotyczący realizacji zadania pod nazwą
- Wielowariantowa koncepcja gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin
Ziemi Zgorzeleckiej, dlatego rozpoczęcie sesji dzisiejszej się przedłuŜyło i jeszcze tego projektu
uchwały nie mamy, ale proszę Państwa o wprowadzenie tego punktu do porządku dzisiejszych
obrad w punkcie 4.6. - i to będzie projekt uchwały w sprawie realizacji zadania pod nazwą
wielowariantowa koncepcja gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Ziemi
Zgorzeleckiej.
Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem takiego punktu do porządku obrad - proszę o
głosowanie:
• 18 za,
• kto jest przeciw - nie widzę,
• kto się wstrzymał - nie widzę.
Na sali mamy 18 radnych, a więc w punkcie 4.6 mamy ten projekt uchwały. Porozumienie macie
Państwo przed sobą /załącznik nr 5 do protokołu sesji/ . Czy są jeszcze uwagi do porządku. Nie
ma uwag? Nie ma.
Pismo zastępcy Burmistrza Jerzego Stachyry BB.0065-18/1318/09 z 28.12.2009 r. dot. wniosku o
wprowadzenie zmian do porządku obrad o projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
wykonania wielowariantowej koncepcji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku
Gminy Ziemi Zgorzeleckiej stanowi załącznik nr 6 do protokołu sesji.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG za III kwartał 2009 roku,
4. Podjęcie uchwał:
4.1. w sprawie upowaŜnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
4.2. w sprawie wprowadzenia zmian budŜetu Gminy na 2009 rok,
4.3. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2009,
4.4. w sprawie zawarcia umowy dzierŜawy nieruchomości gruntowej w trybie
bezprzetargowym - projekt nr 449/09.
4.5. w sprawie zawarcia umowy dzierŜawy nieruchomości gruntowej w trybie
bezprzetargowym - projekt nr 450/09.
4.6. w sprawie przystąpienia do wykonania wielowariantowej koncepcji gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Związku Gminy Ziemi Zgorzeleckiej - projekt nr 454/09.
5. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych,
6. Interpelacje i zapytania,
7. Wolne wnioski, sprawy róŜne,
8. Informacje i komunikaty Przewodniczącego,
do punktu 3
Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza MiG za III kwartał 2009 roku
Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG za III kwartał 2009 roku stanowi załącznik nr 7 do
protokołu sesji.

Przewodniczący Rady: W takim razie przechodzimy do punktu 3 przedstawienie sprawozdania
z działalności Burmistrza MiG za III kwartał 2009. Państwo radni mieli to sprawozdanie,
otrzymaliśmy to sprawozdanie. Czy są pytania?
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Woeltz: Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowna
Rado - w swoim sprawozdaniu Pana Burmistrza za III kwartał 2009 w punkcie: Burmistrz nie
wyrazi zgody na przyznanie środków finansowych w kwocie 15 tysięcy na remont dachu
budynku szkoły podstawowej numer (...) w Opolnie Zdroju i mam zapytanie - czy jest prawdą,
Ŝe teŜ z innych środków odbył się remont OSP Sieniawka za 30 tysięcy. To jest jedno pytanie.
Drugie pytanie, teŜ jest - Burmistrz wyraził zgodę, Burmistrz zatwierdził wniosek dyrektora
Ośrodka Sportu i Rekreacji w sprawie nieodpłatnego wynajmu pomieszczeń na biuro, boisko
i szatnię na treningi klubu sportowego Granica. Chciałbym wiedzieć od Pana Dyrektora jaka to
jest kwota tej darowizny bo rozumie, Ŝe jeŜeli nieodpłatnie to jest to po prostu jakaś kwota
pieniąŜków za najem lokalu, dzierŜawę.
I jeszcze jedno pytanie - Burmistrz zatwierdził dotacje dla klubów sportowych. Chciałbym
wiedzieć Panie Burmistrzu na ile na poszczególne kluby - od klubu sportowego Jasienica Opolno
Zdrój, Zjednoczeni Sieniawka, Kopaczów, Porajów, Miejski Klub Sportowy Granica, Klub
Sportowy Działoszyn, Krzewina - jakie to są kwoty? Dziękuję.
Przewodniczący Rady: Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź.
Zastępca Burmistrza Jerzy Stachyra: Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni,
Szanowni Państwo - trzy pytania Pan radny zadał. Na pierwsze i drugie z nich ja nie potrafię
odpowiedzieć. Myślę, Ŝe Pan Dyrektor OSiR-u jeŜeli jest /a chyba go nie ma z tego co widzę/
potrafiłby odpowiedzieć. Mogę natomiast odpowiedzieć na pytanie dotyczące dotacji na kluby
sportowe. Panie radny - Ŝadna dotacja nie została przyznana na kluby sportowe, został tylko
ogłoszony konkurs na zadania z zakresu realizacji zadań kultury fizycznej i po uchwaleniu
budŜetu ta dotacja zostanie podzielona. Na razie zostały tylko ogłoszone konkursy na zadania,
natomiast te kwoty zostaną ustalone dopiero w terminie późniejszym. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Woeltz: Panie Burmistrzu jeŜeli umiem czytać a tak pisze
Burmistrz „zatwierdził dotacje w wysokości na poszczególne kluby – dotacje”. Chcę wiedzieć
jakie są dotacje na te poszczególne kluby. JuŜ mówię Panie Burmistrzu w którym miejscu strona 5 punkt 4 – „Burmistrz zatwierdził (…).
Radny Andrzej Lipko: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo - podejrzewam, Ŝe to jest
w ramach środków drugi etap płatności dla klubów, to była kwota bodajŜe w granicach 55 do 60
tysięcy i ona została podzielona na poszczególne kluby, które awansowały do A klasy i to jest ta
dotacja, która tutaj jest uwzględniona w tym protokole za III kwartał. A Jaśnica, Izery Jasna
Góra dostała dotacje tak samo jako klub.
Zastępca Burmistrza Jerzy Stachyra: Panie Przewodniczący, Panie i Panowie radni - to
faktycznie jest sprawa, która juŜ ma kilka miesięcy dlatego nie sięgnąłem po prostu pamięcią tak
daleko. Proszę Państwa - kluby ludowe, ludowe zespoły sportowe otrzymały pieniądze tylko na
pierwszą część sezonu poniewaŜ nie było wiadomo w jaki sposób, w jakich klasach po prostu te
zespoły będą grały. Tam były projekty połączeń poszczególnych klubów dlatego Burmistrz
przyznał w ramach środków budŜetowych na rok 2009 tylko część dotacji, którą Państwo jako
Rada zatwierdziliście zostawiając sobie rezerwę na drugą część sezonu. I po prostu po przerwie
wakacyjnej na początku sezonu ta rezerwa została podzielona w równych kwotach, z tego co
pamiętam na poszczególne kluby, to są LZS-y. Tam figuruje teŜ Granica II, ale to jest po prostu

klub z Jasnej Góry, który połączył się z Granicą i obecnie jest to drugi zespół Granicy, ale tak
naprawdę jest to Ludowy Zespół Sportowy z Jasnej Góry. JeŜeli chodzi natomiast o uŜyczenie
obiektów sportowych OSiR-u dla Granicy to ja tylko przypomnę, Ŝe te obiekty są od zawsze
Panie Radny uŜyczane Granicy, ale nie tylko Granicy. Są uŜyczane równieŜ wszystkim klubom
sportowym, które działają na terenie naszej Gminy i o które się zwrócą. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Woeltz: Panie Burmistrzu bo Pan zaraz zrobi taką atmosferę,
Ŝe ja jestem przeciw Granicy Bogatynia. Nie, ja się pytałem wyraźnie: jakie kluby świadczą
a podałem za wzór wniosek Pana Dyrektora Konrada Wysockiego podejrzewam o nieodpłatną
dzierŜawę pomieszczeń stadionu, szatni i wszystkich mediów, ale to się tyczy do wszystkich
klubów w Bogatyni. Czy to karatecy mają nieodpłatnie salę, chodzi mi jakie z tym są związane
koszty ponosi Gmina dając na zajęcia te nieodpłatne. To moŜe teŜ Panie Burmistrzu jeŜeli
trudność - to na piśmie i Jasną Górę, no ale od ręki się ładnie tu pisze w sprawozdaniu
nieodpłatnie, nieodpłatnie, uŜyczono, uŜyczono a to są wszystko nasze pieniądze. Odnośnie
szkoły w Opolnie Zdroju proszę na piśmie i odnośnie tych teŜ na piśmie. Dziękuję.
Radny Andrzej Lipko: Szanowni Państwo - chociaŜ nie jestem Burmistrzem, ale tutaj pozwolę
sobie spuentować to co mówił kolega Woeltz, Ŝe prawdopodobnie chodzi tutaj o koszty stałe
czyli oświetlenie, sprzątanie i te inne pochodne kosztów stałych dlatego, Ŝe nie ma Ŝadnej
umowy cywilno prawnej pomiędzy stowarzyszeniami, które korzystają z sali sportowej na ulicy
Sportowej i z pomieszczeń jak szatni i na górze klub Granica korzysta z jednego pomieszczenia.
Tak, Ŝe tutaj prawdopodobnie chodzi tylko o prąd i panią sprzątaczkę.
Zastępca Burmistrza Jerzy Stachyra: Panie Przewodniczący, Panie i Panowie radni - ja nie
bardzo rozumiem do czego zmierzało to pytanie Pana radnego. Mam wraŜenie, Ŝe zmierzało do
tego by wprowadzić odpłatność za korzystanie z naszych obiektów przez róŜnego rodzaju kluby
sportowe. Ja powiem tylko, Ŝe nie tylko Granica ale bardzo wiele róŜnych stowarzyszeń
z naszych obiektów, nie tylko OSiR-u korzysta no i chciałem tylko uczulić Państwa, Ŝe
uniemoŜliwienie bezpłatnego korzystania z tych obiektów naszym klubom sportowym
i stowarzyszeniom moŜe doprowadzić do tego, Ŝe te stowarzyszenia po prostu nie będą mogły
działać. Tak Ŝe tutaj proszę o wraŜliwość, to są stowarzyszenia i zespoły, które działają po prostu
na rzecz naszej Gminy, naszej młodzieŜy. Tak Ŝe prosiłbym o tym pamiętać. Dziękuję bardzo.
Skarbnik Gminy Bogumiła Wysocka: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo - środki na remont straŜnicy OSP w Sieniawce w wysokości 20 tysięcy złotych zostały
przyznane zarządzeniem Burmistrza z 30 września roku 2009, przy czym 10 tysięcy pochodziło
ze środków zabezpieczonych dla OSP w ich planach na zakup usług remontowych na bieŜące
naprawy i konserwację, natomiast 10 tysięcy z rezerwy ogólnej.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Woeltz: Pani Bogusiu ja się cieszę, Ŝe na OSP Sieniawka
wyremontowano dach, ale pytanie dlaczego Burmistrz nie wyraził na remont dachu w Opolnie.
15 tysięcy, tu 20, tu chodzą dzieci nasze, uczą się, a tu remiza. Nie mówię, Ŝe remiza ma
przeciekać i tam wszystko niszczeć, ale celem szczytniejszym dla mnie jest szkoła w Opolnie
Zdroju. Dziękuję.
Przewodniczący Rady: Dziękuję bardzo. Bez odpowiedzi pytanie, odpowiedź zostanie
udzielona na piśmie.
Radny Tadeusz Okorski: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panowie Burmistrzowie

- ja króciutko powiem równieŜ kilka zdań w tej sprawie, remontu OSP oraz dofinansowania
LZS-ów. JeŜeli chodzi o OSP w Sieniawce cieszy mnie fakt, Ŝe wyremontowano dach ale
martwi mnie fakt, Ŝe w Porajowie nie wyremontowano dachu pomimo tego, Ŝe ja składałem
interpelację na piśmie wiosną. Otrzymałem informację na piśmie oczywiście, Ŝe dach w OSP
Porajów OSP powinno wyremontować w ramach środków własnych. Więc mam pytanie teraz
moŜe retoryczne. To dlaczego Sieniawka dostała dodatkowe środki, a Porajów nie, bądźmy
konsekwentni. JeŜeli chodzi o stowarzyszenia LZS to tutaj jest niedomówienie. Środki w III
kwartale nie pochodziły dla stowarzyszeń nie pochodziły z rezerw, tylko po prostu to były
dodatkowe środki, poniewaŜ Rada Sportu pieniądze przydzieliła wszystkim klubom
i stowarzyszeniom, rozdzieliła w 100 procentach nie zostawiając rezerwy. Natomiast przyznano
środki dla Porajowa, Jasnej Góry, Krzewiny i Posady na rundę wiosenną. Nie wiadomo było
oczywiście z jakich środków dofinansowanie na sezon jesienny będzie, ale trzeba było zostawić
wtedy rezerwę środków poniewaŜ wiadomo było, Ŝe te stowarzyszenia będą funkcjonowały
w takiej czy innej formie i trzeba było dofinansować. I tutaj jeszcze w treści widzę pozytywną
opinię dla stowarzyszenia Pogoń Markocice w kwocie 14 tysięcy i tu zastanawiam się właśnie,
Ŝe jednym stowarzyszeniom środki płyną jak z rękawa, a inne stowarzyszenia, które mi głęboko
na sercu leŜą te wiejskie po prostu ledwo /mówiąc kolokwialnie/ koniec z końcem wiąŜą. Tak
nie moŜemy funkcjonować, musimy to jeszcze raz przedyskutować i w miarę sprawiedliwie
jeŜeli jeszcze sprawiedliwość istnieje, to idźmy w tym kierunku. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady: Takie dziwne refleksje po Świętach BoŜego Narodzenia Pan radny ma.
No dobrze rozumiem, Ŝe pytanie retoryczne, długie.
Czy jeszcze pytania do sprawozdania z działalności Burmistrza. Nie widzę, w takim razie proszę
o głosowanie.
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Burmistrza za III kwartał
2009 roku proszę o podniesienie ręki:
• 9 za,
• kto jest przeciw - 7,
• kto się wstrzymał - 2 osoby.
W wyniku głosowania - 9 za, 7 przeciw, 2 wstrzymujące Rada przyjęła sprawozdanie z
działalności Burmistrza za III 2009 roku.
I teraz przechodzimy do punktów - do projektów uchwał.
do punktu 4 – Podjęcie uchwał:
podpunkt 4.1.
Projekt uchwały w sprawie upowaŜnienia Burmistrza
do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
Projekt nr 451/09 stanowi załącznik nr 8 do protokołu sesji.
Wiceprzewodnicząca Rady ElŜbieta Niczyporuk: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo ja chciałam zadać pytanie zanim zaczniemy głosować uchwały, dwa pytania. Jedno pytanie
dotyczące - czy radny Marciniak jest członkiem Zarządu Wodociągów Bogatyńskich Spółki
Akcyjnej. I drugie pytanie - jeŜeli jest, to czy uchwały podejmowane przez Radę w gronie
radnych, którzy zgodnie z ustawą o samorządzie powinni się powiedzmy zdeklarować i albo być
radnym, albo członkiem władz zarządzających spółki utworzonej na mieniu gminnym. Czy takie
uchwały będą prawomocne? Dziękuję bardzo.
Sekretarz Gminy Daniel Fryc: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado - na chwilę obecną nie
dysponujemy informacją ani dokumentem potwierdzającym wybór Pana radnego Marciniaka

w skład Zarządu Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni. Oczekujemy na dokumenty
z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej tejŜe spółki. Z chwilą powzięcia informacji, czyli
wpływu dokumentów niezwłocznie zostaną przekazane Panu Przewodniczącemu
uwierzytelnione odpisy tychŜe dokumentów celem podjęcia stosownych kroków w zakresie
stwierdzenia ewentualnego wygaśnięcia mandatu radnego Pana Marciniaka. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady: Dziękuję bardzo, ale mamy zainteresowanego na sali w związku z tym
Panie radny, tu kieruje słowa do Pana Pawła Marciniaka - czy mógłby Pan udzielić twierdzącej
lub przeczącej odpowiedzi na to pytanie: czy został Pan powołany na funkcję członka Zarządu
BWiO?
Radny Paweł Marciniak: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado - chciałem potwierdzić, Ŝe
zostałem wybrany na członka Zarządu, to było dnia 17 grudnia 2009. I jeŜeli prawnik stwierdzi,
Ŝe mam czas 3 miesiące na zdanie mandatu, to ja po prostu ten mandat zdam. JeŜeli jest potrzeba
taka to zdam go od ręki. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady: Dziękuję bardzo, ja bym chciał Ŝeby tutaj Rada i wszyscy zgromadzeni
goście usłyszeli jaka jest wykładnia prawna. W związku z tym poproszę radcę prawnego
o przedstawienie interpretacji i skutków takiego powołania.
5 minut przerwy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przerwa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Rady: To proszę zaczynamy, jest Pan radca prawny, zaraz udzieli odpowiedzi.
Proszę Państwa zaczynamy po tej krótkiej przerwie, proszę Pana radcę prawnego o udzielenie
odpowiedzi na zadane pytanie.
Radca Prawny Mirosław Drozd: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado - zgodnie
z przepisami ustawy o samorządzie gminnym - artykułem 24 f ustęp 2, przeczytam go moŜe
w całości: „Radni ich małŜonkowie oraz małŜonkowie wójtów, zastępców wójtów, sekretarzy
gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób
zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi nie mogą być
członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek
handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców w których uczestniczą
takie osoby”. I zadanie drugie tego ustępu: „Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są
z mocy prawa niewaŜne”. I komentarz do ustawy o samorządzie gminnym teŜ stanowi o tym, Ŝe
radni nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych spółek
prawa handlowego i teŜ podkreśla komentarz, Ŝe wybór lub powołanie radnego na te funkcje,
które są określone w artykule 24 f ustęp 2 są niewaŜne z mocy prawa. Czyli skutek byłby taki, Ŝe
jeŜeli była podjęta uchwała bo ja nie znam stanu faktycznego dotycząca powołania radnego na
członka organu zarządzającego w spółce z udziałem gminy jest niewaŜna z mocy prawa.
Przewodniczący Rady: W związku z tym głosowanie Pana radnego Marciniaka na dzisiejszej
sesji pozostaje w zgodzie z prawem. Jego wybór na członka Zarządu BWiO - nie, ja tego nie
będę komentował.
Przystępujemy do komentowania z kolei projektu uchwały w sprawie upowaŜnienia Burmistrza
do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. Ten projekt uchwały pomimo, Ŝe wpłynął 15
grudnia nie został rozpatrzony przez Komisję BudŜetu. Komisja BudŜetu nie zebrała quorum,

zabrakło 3 radnych na posiedzeniu komisji i w związku z tym nie ma opinii do tego projektu
uchwały. Proszę zatem o pytania Państwa radnych na sesji.
Radny Jerzy Wojciechowski: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado - nasuwa się w tej
kwestii parę pytań. Ja pozwolę sobie przypomnieć wszystkim, Ŝe chodzi tutaj o upowaŜnienie
Pana Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w wysokości limitowanej
6 milionów. Pierwsze pytanie z uwagi na to, Ŝe komisja się stosowna nie zebrała i Ŝadna
właściwie komisja nie miała moŜliwości się w tej kwestii wypowiedzieć, chcielibyśmy usłyszeć
na ile tego typu upowaŜnienie jest w ogóle uzasadnione. Bo powinniśmy być przekonani w tej
mierze na podstawie doświadczeń dotychczasowych, na podstawie stanu finansowego gminy i
tak dalej, Ŝe jest w ogóle taka decyzja potrzebna.
Po drugie chciałbym się dowiedzieć, ile nas moŜe kosztować obsługa tego kredytu gdyby został
zrealizowany w maksymalnej wysokości czyli właśnie w wysokości 6 milionów. Kiedy teŜ
nastąpi ewentualnie spłata odsetek od tego kredytu. Sam kredyt jak czytamy winien być
spłacony z dochodów gminy do końca roku 2010. Ja tutaj korzystając z okazji chciałbym
przypomnieć, Ŝe prognozowane zadłuŜenie gminy na koniec roku następnego 2010 to jest ponad
35 milionów złotych. W projekcie budŜetu na rok 2010, który juŜ mieliśmy okazję analizować w
komisjach, juŜ planuje się 6 milionów kredytu i ten kredyt ma być przeznaczony na spłatę
kredytów i odsetek dotychczas zaciągniętych w wysokości mniej więcej 5 milionów 750 tysięcy.
Do tego ma być sfinansowany deficyt planowany w wysokości 250 tysięcy. Czyli jak z tego
wynika, ile poŜyczamy tyle spłacamy albo teŜ odwrotnie i chciałbym tu zwrócić uwagę, Ŝe do
tego naleŜy dodać obsługę naszego zadłuŜenia w wysokości 2 miliony ponad 100 tysięcy
złotych.
Tutaj przy okazji jeszcze jedno pytanie - moŜe to akurat nie na dzisiejszą sesję, ale warto chyba
od razu sobie juŜ pewne kwestie powoli wyjaśniać. Spłatę tego zadłuŜenia jak mieliśmy okazję
w stosownych dokumentach przeczytać, czyli spłatę tych 35 milionów ponad, które gmina
będzie miała na koniec przyszłego roku planuje się do roku 2018. Czyli oznacza to, Ŝe
dwie następne kadencje rady będą obciąŜone tymi spłatami. No trudno tutaj nie zauwaŜyć, Ŝe
sporo nas juŜ jak dotąd kosztuje polityka Pana Burmistrza. Dlatego właśnie chciałbym się od
razu dowiedzieć czy realna jest spłata tego zadłuŜenia, czy teŜ Gmina jest w tym momencie
skazana na sięganie po coraz nowe kredyty aŜeby móc normalnie funkcjonować. Zresztą to
funkcjonowanie jak łatwo juŜ zauwaŜyć będzie w znacznym stopniu utrudnione.
Jeszcze taka jedna uwaga, bo oczywiście moŜemy w odpowiedzi teŜ usłyszeć, Ŝe zadłuŜenie
Gminy jest na bezpiecznym poziomie. Ustawodawca dla gmin jak teŜ dla państwa przyjął kwotę
60% dochodów jako tę kwotę bezpiecznego zadłuŜenia. W tej chwili nasze zadłuŜenie czy w
przyszłym roku, podobnie to wygląda w tej chwili to jest około 28%, co sprawia wraŜenie, Ŝe to
zadłuŜenie jest bezpieczne, ale trzeba pamiętać Ŝe te 60% tak naprawdę jest to kwota umowna.
Ona mogła być równie dobrze inna. Jest to tylko pewne przypomnienie, Ŝe gminy nie powinny
się w nieskończoność zadłuŜać i nie powinny funkcjonować kosztem przyszłych kadencji, Ŝe nie
wyraŜę się kosztem przyszłych pokoleń, bo całe nasze państwo zaczyna w ten sposób właśnie
funkcjonować. Stąd tutaj moje pewne obawy, Ŝe kto wie czy w obliczu tego, Ŝe dochody
zmniejszają się a juŜ planujemy mniejsze dochody w tym roku, Ŝe moŜemy wejść w naprawdę
niebezpieczną pętlę zadłuŜenia. Gdyby nawet tak nie było to wydaje mi się, Ŝe funkcjonujemy
trochę jednak na dziwnej zasadzie zostawiając przyszłym kadencjom w spadku taki właśnie
bagaŜ zadłuŜenia 35 milionów. Dziękuję.
Skarbnik Bogumiła Wysocka: Panie Przewodniczący, Panie, Panowie radni, Szanowni
Państwo - projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego dotyczy roku
2010. Związany jest z wykonywaniem budŜetu w roku 2010 i zaciągnięcie tego kredytu pozwoli
Burmistrzowi sprawnie wykonywać ten budŜet. Ja przypomnę, Ŝe ten kredyt zaciągamy

w sytuacji spiętrzenia wydatków między innymi tych właśnie inwestycyjnych, jak równieŜ
czasowego przesunięcia wpływu, dochodów. Opłata eksploatacyjna wpływa raz na kwartał i to
w miesiącu po kwartale kończącym, miesiącu kończącym po zakończeniu kwartału.
Uzasadnienie zaciągnięcia tego kredytu przed chwilą Państwu przedstawiłam. Gdybyście
Państwo do końca tego roku przyjęli budŜet na 2010 rok to takiej uchwały nie podejmowaliśmy.
PoniewaŜ budŜet nie będzie przyjęty w związku z tym zachodzi potrzeba zaciągnięcia tego
kredytu. Być moŜe w styczniu w ogóle go nie będziemy wykorzystywać, ten kredyt jest
wykorzystywany tak jak powiedziałam czasowo tylko spłacany. Szacuje, Ŝe rok 2010
w związku z tym, Ŝe tych inwestycji jest mniej będzie rokiem łatwiejszym niŜ rok obecny i
koszty związane z obsługą tego kredytu wahać się mogą w granicach 50-60 tysięcy. Odsetki od
tego kredytu są spłacane miesięcznie, zadłuŜenie spłacane jest z wpływów na rachunek. Na dzień
dzisiejszy gmina nie korzysta z tego kredytu. Na początek dnia mieliśmy 2 miliony 800 tysięcy
złotych środków własnych. Ten kredyt nie moŜe wystąpić na koniec roku budŜetowego, a zatem
równieŜ nie wchodzi do limitu zadłuŜenia. JeŜeli chodzi o bezpieczeństwo to otrzymujecie
Państwo równieŜ oprócz naszych zapewnień opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Taką teŜ
opinię otrzymaliście Państwo do projektu budŜetu na rok 2010. Czy będziemy w 2010 roku
zaciągać te 6 milionów które pokazaliśmy okaŜe się po zakończeniu roku budŜetowego. My
dopiero 20 stycznia przyszłego roku będziemy wiedzieli tak naprawdę jak zakończymy ten rok,
jakie będą dochody z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych bo Minister do 20 stycznia
przekaŜe nam ta informację, jak równieŜ jakie będą dochody w udziale w podatku od osób
prawnych. Stąd trudno dzisiaj mówić, czy ten kredyt załoŜony w projekcie budŜetu będzie w
całości zaciągnięty w roku 2010. Ja przewiduję, Ŝe rok 2009 zamkniemy z nadwyŜką.
Radny Stanisław Goszczycki: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Pani Skarbnik powiedziała, Ŝe koniecznym jest podjęcie dzisiaj tej uchwały dlatego, Ŝe do końca
bieŜącego roku nie uchwalimy budŜetu. Następnie powiedziała Pani Skarbnik, Ŝe w styczniu
prawdopodobnie nie przewiduje konieczności zaciągnięcia tego kredytu. BudŜet w styczniu
powinien zostać przyjęty. Wobec powyŜszego to taka trochę wydaje mi się niekonsekwencja, Ŝe
musimy to przyjąć, a w styczniu Pani mówi, Ŝe raczej nie będzie korzystała. Po za tym mówi
Pani, Ŝe zamkniemy ten rok nadwyŜką, to być moŜe się okazać, Ŝe jeŜeli juŜ koniecznym będzie
zaciąganie jakiegoś kredytu to moŜe niekoniecznie w takiej wysokości. Być moŜe kredyt
w wysokości 3 milionów, który kiedyś funkcjonował w naszej gminie moŜe będzie
wystarczającym. Zatem zaciąganie, czy podpisywanie takiego wentyla bezpieczeństwa na
granicy 3 milionów moŜe będzie wystarczającą rzeczą, a nie trzeba będzie ponosić kosztów
związanych z przyznawaniem kredytu w wysokości 6 milionów. Natomiast jeŜeli koniecznym
jest tak wysoki kredyt to ja bym jeszcze zadał pytanie jakby Pani nam powiedziała - na jakim
poziomie do tej pory właśnie był wykorzystywany ten kredyt w rachunku bieŜącym. Dziękuję.
Przewodniczący Rady: Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź.
Skarbnik Bogumiła Wysocka: Szanowni Państwo w roku 2009 ten kredyt był
wykorzystywany, były dni, Ŝe był wykorzystywany w całości. Państwo pamiętacie w czerwcu
prosiliśmy równieŜ Państwa o dodatkowe 2 miliony, bo zabrakło nam środków na
wynagrodzenia dla nauczycieli. Związane to było z inwestycjami, które prowadziliśmy w roku
2009 i rzeczywiście przyszłe pokolenia będą spłacały te kredyty, ale równieŜ dla tych przyszłych
pokoleń buduje się drogi, boiska, szkoły i w związku z tym no to rozłoŜenie w czasie tych
wydatków jest uwaŜam jak najbardziej uzasadnione. JeŜeli chodzi o samą kwotę kredytu być
moŜe i 3 miliony wystarczy. Tak naprawdę to zapłacimy za ten kredyt tylko 3 tysiące więcej, bo
to będzie opłata jednorazowa za przyznanie kredytu, a mamy naprawdę pełne bezpieczeństwo
i w sytuacji kiedy wystąpią spiętrzenia wydatków inwestycyjnych, a będą one jeszcze

realizowane bo i szkoła 5 i inne wydatki i prawdopodobnie jeszcze w autopoprawce pojawią się
teŜ kolejne wydatki inwestycyjne. Stąd prosiłabym Państwa o pozostawienie tych 6 milionów.
Jednocześnie chcę powiedzieć, Ŝe wtedy kiedy występowaliśmy z tym projektem nie
wiedzieliśmy czy rok 2009 rzeczywiście zamkniemy z nadwyŜką. Pojawiły się dochody w tej
chwili, których nie planowaliśmy wcześniej, co nie oznacza Ŝe będą aŜ tak wysokie. Część
dochodów z innych tytułów jak chociaŜby udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
czy prawnych, czy dochody ze sprzedaŜy mienia moŜe i na pewno w całości nie będzie
wykonany. Zatem na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby zwiększenia dochodów jeszcze w 2009
roku, bo prawdopodobnie zmieścimy się, najpewniej się zmieścimy w tych dochodach.
Natomiast wydaje mi się, Ŝe bezpiecznym jest upowaŜnienie Burmistrza do zaciągnięcia kredytu
w wysokości 6 milionów złotych po to, Ŝeby chociaŜby w ciągu roku kiedy pojawi się taka
sytuacja, Ŝe trzeba będzie płacić za inwestycje czy chociaŜby wypłacać trzynastki, a nie
dostaniemy na to jeszcze dochodów nie moŜna by było z tego limitu skorzystać. Tak, Ŝe bardzo
proszę o pozostawienie tego limitu 6 milionów i przyjęcie tego projektu uchwały.
Radny Piotr Nosal: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado - w nawiązaniu do słów Pani
Skarbnik czy moglibyśmy dostać informację jaką nadwyŜką zakończy się rok 2009. Dziękuję.
Skarbnik Bogumiła Wysocka: Szanowni Państwo - na dzień dzisiejszy nie jestem Państwu
w stanie podać wysokości tej nadwyŜki, moŜe to być 2 miliony, moŜe to być 3 miliony. Ja taką
informację będę miała po 20 stycznia przyszłego roku.
Radny Andrzej Lipko: Szanowni Państwo, Pani Skarbnik - to ja mam rozumieć tak, Ŝe te
6 milionów kredytu które Gmina zaciągnie to jest taki wentyl bezpieczeństwa dla Gminy na 10
rok w zaleŜności powiedzmy od sytuacji jaka w danym miesiącu będzie wynikała z przychodów
i ewentualnie powiedzmy z zapłaty inwestorom, to w tym momencie z tego kredytu gmina
będzie korzystać i spokojnie będzie mogła pracować. Tak rozumiem Pani intencje. Tak?
Dziękuję.
Przewodniczący Rady: Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania. Nie widzę.
W takim razie przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały 451/09 w sprawie
upowaŜnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały proszę o podniesienie ręki:
• 9 za,
• kto jest przeciw - 6 przeciw,
• kto się wstrzymał - 3 wstrzymujące.
Stwierdzam, Ŝe Rada w wyniku głosowania 9 za, 6 przeciw, 3 głosy wstrzymujące podjęła
uchwałę w sprawie upowaŜnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
Proszę w takim razie przechodzimy do podpunktu 4.2.
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy na 2009 rok.
Projekt nr 453/09 stanowi załącznik nr 9 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady: Tak jak i w przypadku tego projektu wcześniejszego, ten równieŜ nie
został omówiony na Komisji BudŜetu, która się nie zebrała z powodu braku quorum. W związku
z tym proszę teraz o zadawanie pytań.. Nie ma, w takim razie niech Pani Skarbnik się wypowie,
niech omówi ten projekt uchwały.
Skarbnik Bogumiła Wysocka: Szanowni Państwo - ten projekt zmian w budŜecie zawiera
niewiele zmian. Dotyczy on:

- wprowadzenia dochodów na realizację programu Comenius - jest to kwota 791 złotych i na ten
cel te środki zostają przeznaczone, 250 tysięcy na zakup samochodu bojowego dla OSP.
O 30 tysięcy musimy zwiększyć środki na zakup aparatu rentgenowskiego wraz z system
pośredniej radiologii cyfrowej bowiem oferta, która została wybrana jest o te 30 tysięcy złotych
wyŜsza. W związku z tym pojawiła się taka potrzeba. I 12 tysięcy 533 złotych to są środki szkoły
podstawowej i gimnazjum w Porajowie przenoszone między działami. Stąd właśnie znajdują się
one w tym projekcie uchwały i jednocześnie w samej uchwale do uzasadnienia dokonamy
poprawki błędu pisarskiego. Jest dział 80 w wydatkach i dział 80 w zwiększeniach
i zmniejszeniach, powinno być dział 801. Stąd to uwzględnimy juŜ przy uchwale wysyłanej do
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zmniejszamy środki o te 30 tysięcy i 250 dodatkowo na
zakup samochodu z kompleksu sportowego Zalew i to wszystkie zmiany.
Wiceprzewodnicząca Rady ElŜbieta Niczyporuk: Czy są pytania do tego punktu, projektu tej
uchwały?
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Woeltz: Ja mam pytanie do Pani Skarbnik: znowu się
pojawia dodatkowe jakby nowe zadanie. Jakoś dziwnie odbiegamy od zakupu wozu dla StraŜy
Miejskiej, a pojawia się nowe zadanie - 250 tysięcy na zakup wozu bojowego dla StraŜy
PoŜarnej w Działoszynie. Ja mam pytanie: a co jest z wozem dla StraŜy Miejskiej? Były wnioski
komisji, Pan Przewodniczący Golec za tym bardzo optował, przychodzili tu straŜacy miejscy,
wprost w błagalnych tu pianiu swoim mówili, Ŝe nie mają czym jeździć, a tu się pojawia wóz za
250 tysięcy. Nie jestem wrogiem wozu straŜackiego, ale co z naszą StraŜą Miejską. JeŜdŜą tym
co jeŜdŜą, a wiemy czym jeŜdŜą. Dziękuję.
Sekretarz Gminy Daniel Fryc: Szanowni Państwo - udzielam informacji Panu radnemu
Woeltzowi. OtóŜ analizowaliśmy wnioski zarówno Komisji Obywatelskiej jak i poszczególnych
osób - radnych, którzy w tej sprawie interpelowali i ostatnia decyzja Pana Burmistrza oto jest
taka, iŜ StraŜy Miejskiej zostanie przekazany nieodpłatnie samochód Toyota Awensis, czyli ten
samochód którym do tej pory Pan Burmistrz Grzmielewicz dysponował do celów słuŜbowych.
Przebieg tego pojazdu około 70 tysięcy kilometrów więc myślę, Ŝe samochód będzie w
zupełności wystarczający i mógł będzie uzupełniając ten skromny tabor samochodowy którym
dysponuje StraŜ Miejska - wyjdzie to naprzeciw oczekiwaniom zarówno jednostki jak i osób,
które były tym faktem Ŝywo zainteresowane. Dziękuję bardzo.
Radny Jacek Kuciński: Wysoka Rado, Szanowni Państwo - chciałbym tylko wypowiedzieć się
w kwestii tego, co tu przed chwilą usłyszeliśmy. Cieszy fakt, Ŝe jest jakaś reakcja ze strony Pana
Burmistrza, Ŝe chce przekazać jeden ze swoich samochodów. Z tego co wiem - bo całe godziny
poświęciliśmy w temacie, na spotkaniach ze StraŜą Miejską - nie o taki wóz chodzi. Oni
podobny samochód mogli mieć juŜ duŜo wcześniej. Mogliśmy wziąć w leasing, zakupić w duŜo
niŜszej cenie. Natomiast chodzi tu o samochód, który ma przystosowany przedział do
przewoŜenia wałęsających się psów które czasami muszą przewieźć, czy do aresztowanych czy
wręcz zatrzymanych ludzi - nie chodzi o toyotę. Tak jak sugerowali nieraz straŜnicy miejscy, Ŝe
biorą człowieka potrąconego bo karetka jeszcze nie dojechała - brudzi się siedzenie, a za chwilę
wiozą kasjerkę, a za chwilę jakiego padłego psa. Tu nie o to chodziło, tu chodziło o zakup wozu
specjalistycznego dla nich. I o takim tylko dyskutowaliśmy, a podarowanie wozu po Panu
Burmistrzu nie załatwi sprawy w Ŝaden sposób. Dziękuję.
Sekretarz Gminy Daniel Fryc: Nie uczestniczyłem w rozmowach Pana Burmistrza z
przedstawicielami zarówno StraŜy Miejskiej jak i samego Komendanta. Jest to oczywiście
decyzja o przekazaniu Toyoty Awensis na cele statutowe jednostki jaką jest StraŜ Miejska, jest

wypadkową prowadzonych rozmów. Oczywiście podzielam argumenty Pana radnego
Kucińskiego, Ŝe równieŜ specjalistyczny wóz ze stosownym przedziałem jest potrzebny w
jednostce. Szanowni Państwo to równieŜ analizujemy pod kątem autopoprawki do budŜetu, która
zostanie niebawem Państwu przedłoŜona. Na tą chwilę informuję, iŜ decyzja jest, iŜ pomagamy
jednostce – uzupełniamy ten sprzęt o dodatkowy środek transportu osobowy dla straŜników
typowo czyli o samochód o którym wspomniałem. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady: Dziękuję – czy są pytania jeszcze? – nie ma? W takim ja zadam pytanie
dotyczące zwiększenia środków na zadanie zakupu aparatu rentgenowskiego, bo ten zakup
aparatu mamy juŜ od początku roku. Procedura była przygotowywana, 600 tysięcy przeznaczone
w budŜecie na aparat i jakie są w związku z tym dalsze losy. MoŜe Pan Burmistrz?
Zastępca Burmistrza Dominik Matelski: Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie
Przewodniczący - tak jak tutaj wcześniej wspomniała Pani Skarbnik brakuje 30 tysięcy.
Natomiast dzisiaj mam taką informację dla Państwa, Ŝe jest dwóch oferentów i jeden z nich
odwołał się do Warszawy do KIO, więc czeka nas taka sama procedura jak i przy postępowaniu
o budowę sali przy szkole 5-tki. Tak, Ŝe jeszcze troszeczkę to potrwa. Jest oddana sprawa do
Warszawy, czekamy na termin, po prostu jeden z oferentów się odwołał. MoŜna powiedzieć,
powiem moŜe tak półoficjalnie - jest to dwóch braci, którzy ze sobą konkurują i jeden drugiemu
nie popuści i do ostatniego jakby tutaj rozstrzygnięcia będą ze sobą walczyć. Tak Ŝe sprawa jest
w KIO w Warszawie. Dziękuję ślicznie.
Przewodniczący Rady: Proszę bardzo radny Andrzej Lipko.
Radny Andrzej Lipko: Panie Przewodniczący, Szanowni goście, ja chciałem się spytać - w
paragrafie 6050 dział 926 ,,Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych - odbudowa
kompleksu rekreacyjno-sportowego Zalew wraz z kąpieliskiem 280 tysięcy’’ - zmniejszenie tych
wydatków i teraz chciałbym się spytać co na dzień dzisiejszy się tam na Zalewie dzieje i robi o
ile moŜna by było odpowiedzieć.
Przewodniczący Rady: Proszę bardzo o odpowiedź.
Zastępca Burmistrza Dominik Matelski: JeŜeli chodzi o zadanie Zalew - w tej chwili są
prowadzone prace związane z porządkowaniem zieleni, zostały wykarczowane drzewa. Jest
przygotowany wniosek do Burmistrza odnośnie całej procedury związanej z czyszczeniem
niecek zgodnie z całą dokumentacją, z pozwoleniem wodno-prawnym i wszystkimi
dokumentami jakie są wymagane. Po analizie w przyszłym roku budŜetu i środków jakimi
będziemy dysponować podejmiemy decyzję co do czyszczenia tej niecki i realizacji dalszego
etapu. Dziękuję ślicznie.
Przewodniczący Rady: Czy są pytania? Nie widzę. W takim razie proszę o głosowanie
projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budŜetu gminy na 2009 rok.
Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały proszę o podniesienie ręki - momencik
będę liczył
• 10 za,
• kto jest przeciw ? - 2 przeciw,
• kto się wstrzymał ? - 5 głosów wstrzymujących.
Na sali jest obecnie 17 radnych.
Stwierdzam, Ŝe Rada w wyniku głosowania 10 za, 2 przeciw, 5 głosów wstrzymujących podjęła
uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian budŜetu gminy na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr LVIII/363/09 w sprawie wprowadzenia zmian budŜetu gminy na 2009 rok
została podjęta większością głosów.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady: I proszę Państwa jeszcze apropo głosowania wcześniejszego projektu
uchwały o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego Państwo widzieli moje zawahanie przy
ogłaszaniu wyników tego głosowania. Zwróćcie Państwo uwagę, Ŝe jest tam mowa o tym, Ŝe
taką uchwałę podejmujemy na podstawie między innymi artykułu 58 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym. A ten artykuł mówi o tym, Ŝe uchwały takie zapadają
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
Mamy połowę ustawowego składu Rady, jednak bezwzględna większość głosów oznacza, Ŝe
głosy przeciw i wstrzymujące nie wlicza się do głosowania, a dokładnie Ŝeby nie gmatwać
głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, Ŝe przechodzi wniosek lub kandydatura,
które uzyskały co najmniej jeden głos więcej za od sumy pozostałych głosów waŜnie oddanych
to znaczy przeciw i wstrzymuję się. Głosów niewaŜnych nie dolicza się do Ŝadnej z grup
głosujących. Tu głosów niewaŜnych nie mieliśmy, ale przeciw i wstrzymuje to było 9 głosów i 9
głosów za . W związku z tym moim zdaniem ta uchwała nie została podjęta. Radca prawny jest
poza urzędem, więc nie otrzymamy tutaj potwierdzenia od radcy prawnego. Czy dotrze do końca
sesji ? Dobrze w takim razie poczekamy na jeszcze ostateczne potwierdzenie radcy prawnego,
ale na obecną chwilę uwaŜam, Ŝe uchwała nie została podjęta.
do podpunktu 4.3.
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budŜetowego 2009.
Projekt nr 452/09 stanowi złącznik nr 11 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady: Proszę Państwa projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2009. RównieŜ Komisja BudŜetowa miała zająć się
tym projektem. Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie jej zapisów.
Skarbnik Bogumiła Wysocka: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado - niewygasające wydatki
to:
1. wykonanie ekspertyzy ekonomiczno-technicznej sieci ciepłowniczej przy ulicy
Spółdzielczej - kwota 10 tysięcy 800 złotych,
2. rewitalizacja historycznej części miasta - ulica Waryńskiego - 118 tysięcy 584 złote,
3. 30 tysięcy na wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Biskupiej,
4. budowa mieszkań komunalnych, infrastruktura, budownictwo mieszkaniowe,
dokumentacja - 19 tysięcy 500 złotych,
5. 250 tysięcy to dzisiejsza sesja - zakup samochodu bojowego dla OSP,
6. 630 tysięcy zakup aparatu rentgenowskiego,
7. i 60 tysięcy zakup i montaŜ piłkochwytów na boisku sportowym w Markowicach.
Łącznie jest to kwota 1 milion 118 tysięcy 884 złotych i wszystkie te wydatki winny być
zrealizowane do 31 marca przyszłego roku. Środki zostaną przekazane na utworzony w
tym celu specjalny rachunek subkonta podstawowego.
Przewodniczący Rady: Dziękuję Pani Skarbnik. Proszę o pytania. Proszę bardzo Pani radna
ElŜbieta Niczyporuk.

Radna ElŜbieta Niczyporuk: Moje pytanie dotyczy tej pozycji ,,Budowa mieszkań
komunalnych, infrastruktura, budownictwo mieszkaniowe’’, kwota niewielka, zadanie bardzo
/Ŝe tak powiem/ wskazane Ŝeby było realizowane natomiast kwota (…), chciałam wiedzieć co w
tej kwocie przewiduje się wykonać do końca marca przyszłego roku.
Zastępca Burmistrza Dominik Matelski: Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie
Przewodniczący - jest to kwota związana z projektowaniem tych budynków. W związku z tym,
Ŝe tam BWiO doprowadzało wodociąg do tych budynków odrębnym opracowaniem i w związku
z tym są pewne jeszcze elementy, które trzeba połączyć i ta kwota została zatrzymana do czasu
wykonania przez projektantów tych drobnych robót z całości zadania. Jest to kwota która po
przedłoŜeniu wszelkich dokumentów odnośnie budowy tego kompleksowo łącznie z przyłączami
wody i innych mediów zostanie uregulowana z projektantem tych mieszkań komunalnych.
Dziękuję.
Przewodniczący Rady: Dziękuję bardzo. Pytania? Proszę. Ja mam pytanie dotyczące zakupu
i montaŜu piłkochwytów na boisku sportowym w Markocicach. Tutaj podejmowaliśmy uchwałę,
właściwie autopoprawkę do zmian do budŜetu gminy w której ta pozycja się znalazła, kwota 60
tysięcy. Wtedy nikt z Państwa radnych nie zadał tego pytania, ale pojawiły się wątpliwości skąd
taka duŜa kwota. Jakie to jest zadanie, Ŝe wymaga aŜ 60 tysięcy złotych nakładów bo skądinąd
wiemy, Ŝe takie zadania są realizowane za wiele mniejsze kwoty. Czy Pan Burmistrz coś na ten
temat mógłby powiedzieć.
Zastępca Burmistrza Dominik Matelski: Szanowni Państwo - jest to profesjonalna firma,
takŜe takie oferty zostały złoŜone i tutaj jeŜeli się chce zrobić metodą domową, czy
nieprofesjonalnie to być moŜe i koszty są tańsze. Natomiast jest wykaz firm, cenniki są
ogólnodostępne, takie oferty zostały złoŜone więc ja tutaj nie widzę Ŝadnych jakiś
nieprawidłowości czy związanych (…), nie wiem. Pan Przewodniczący sugeruje, Ŝe jest zbyt
wysoka kwota. Proszę podzwonić po firmach profesjonalnych, które montują piłkochwyty z
atestami i uzyskać takie informacje. Nie widzę najmniejszego problemu, postępowanie jest
równieŜ w inwestycjach do wglądu, nie ma najmniejszego problemu Ŝeby temat sprawdzić i
omówić jeŜeli jest taka konieczność. Natomiast w związku z tym, Ŝe był koniec roku przenosimy
to zadanie na niewygasające środki. Umowa jest w trakcie podpisywania, tak Ŝe procedura trwa i
jest wszystko zgodnie z prawem. Zapraszam jeŜeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości do
inwestycji i spokojnie będzie mógł wszystko sobie obejrzeć i zobaczyć. Namiary na firmy, które
składały oferty równieŜ są i myślę, Ŝe ich cenniki równieŜ są ogólnodostępne. Dziękuję ślicznie.
Przewodniczący Rady: Dziękuję Panie Burmistrzu - ja nigdzie dzwonić nie będę. Udam się do
Wydziału Inwestycji.
Zastępca Burmistrza Dominik Matelski: Zapraszam serdecznie.
Przewodniczący Rady: … Ŝeby zapoznać się z dokumentacją. Radny Nosal kiedyś dzwonił to
tutaj dostał burę od Burmistrza. Chciał się dowiedzieć w paru sprawach, przypominam sobie, ale
udam się Ŝeby zobaczyć właściwie co to za inwestycja faktycznie.
Czy są pytania jeszcze do tego projektu uchwały? Nie ma, dobrze.
W takim razie proszę o głosowanie: kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2009 - proszę o
podniesienie ręki:
• 11 za,
• kto jest przeciw? nie widzę,

• kto się wstrzymał ? - 6 wstrzymujących.
Stwierdzam, Ŝe Rada podjęła uchwałę w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z
upływem roku budŜetowego 2009.
UCHWAŁA Nr LVIII/364/09 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budŜetowego 2009 została podjęta większością głosów.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady - Tu Pan kierownik Biura Rady poinformował mnie, Ŝe jest radca
prawny. Bardzo proszę o przedstawienie opinii na temat głosowania nad krótkoterminowym
kredytem Pana Mirosława, bardzo proszę.
Radca prawny Mirosław Drozd: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado - do uchwały którą
Państwo podejmowaliście miał zastosowanie między innymi artykuł 58 ustawy o samorządzie
gminnym, który w ustępie drugim mówi, tak Ŝe uchwały rady gminy o których mowa w
ustępie pierwszym czyli dotyczący zobowiązań finansowych zapadają bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Połowa
ustawowego składu rady przy pełnych liczbach to jest 11, ten wymóg był spełniony. Natomiast
zgodnie z paragrafem 46 naszego statutu głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza,
Ŝe przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej za od
sumy pozostałych waŜnie oddanych głosów to znaczy przeciw i wstrzymujących się. W związku
z tym przy obecności 18 radnych, przy glosowaniu nad tą uchwałą musiałby być stosunek
głosów co najmniej 10 „za” Ŝeby ta uchwała przeszła.
Przewodniczący Rady: Dobrze w takim razie uchwała nie została podjęta. Dziękuję bardzo.
do podpunktu 4.4.
w sprawie zawarcia umowy dzierŜawy nieruchomości gruntowej
w trybie bezprzetargowym.
Projekt nr 449/09 stanowi złącznik nr 13 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady: Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierŜawy nieruchomości
gruntowej w trybie bezprzetargowym. Ten z kolei projekt uchwały był głosowany przez Komisję
do spraw Obywatelskich i Praworządności /3 głosy za/, - jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały. Kto z Państwa radnych (…) przepraszam. Czy są pytania do tego projektu? Czy
jest Pani naczelnik Lucyna Pędrak, która mogłaby nam przybliŜyć zapisy tego projektu?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu Lucyna Pędrak: Panie
Przewodniczący, Szanowna Rado - tu chodzi o dzierŜawę gruntu na którym jest pobudowany,
stoi garaŜ, pobudowany z własnych środków. Dotychczas umowa była na męŜa Pani. MąŜ
niestety umarł i teraz Pani chce uregulować stan prawny i chce Ŝeby tą umowę zawrzeć z nią i
dlatego ten projekt.
Przewodniczący Rady: Dziękuję bardzo. Pytania ? Nie ma. Proszę o głosowanie. Kto z Państwa
radnych jest za podjęciem uchwały - projekt 449/09 - proszę o podniesienie ręki:
• 16 za,
• kto jest przeciw ? nie widzę,
• kto się wstrzymał ? nie widzę.
Głosowało 16 radnych uchwałę. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr LVIII/365/09 w sprawie zawarcia umowy dzierŜawy nieruchomości
gruntowej w trybie bezprzetargowym została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu sesji.
do podpunktu 4.5.
w sprawie zawarcia umowy dzierŜawy nieruchomości gruntowej
w trybie bezprzetargowym.
Projekt nr 450/09 stanowi złącznik nr 15 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady: Kolejny projekt uchwały teŜ dotyczący umowy dzierŜawy
nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Proszę o przedstawienie.
Naczelnik BH Lucyna Pędrak: To dotyczy dzierŜawy na cele rolne, okres 3- letni skończył się
i dzierŜawca chce dalej ten grunt dzierŜawić - to jest w Kopaczowie, dlatego ten projekt jest
równieŜ tutaj pod obrady dany.
Przewodniczący Rady: Państwo radni mają przed sobą ten projekt uchwały. Pytania? Nie
widzę. Proszę o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały - projekt 450/09 proszę
o podniesienie ręki:
• 16 za,
• kto jest przeciw ? nie widzę,
• kto się wstrzymał ? nie widzę.
Głosowało 16 radnych, uchwała podjęta została jednogłośnie.
UCHWAŁA Nr LVIII/366/09 w sprawie zawarcia umowy dzierŜawy nieruchomości
gruntowej w trybie bezprzetargowym została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu sesji.
do podpunktu 4.6.
w sprawie przystąpienia do wykonania wielowariantowej koncepcji gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie Związku Gminy Ziemi Zgorzeleckiej.
Projekt nr 454/09 stanowi załącznik nr 17 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady: I teraz projekt uchwały wprowadzany. W końcu radni otrzymali ten
projekt? Tak. Dotyczący porozumienia w sprawie wykonania wielowariantowej koncepcji
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. Dlaczego
tak na ostatnią chwilę? Ano dlatego, Ŝe na Związku Gmin zadecydowano, Ŝe uchwały takie
zostaną podjęte do końca roku, a one będą podstawą tego porozumienia. Czy Państwo radni mają
pytania do tych (…)
Głos z sali. Brak moŜliwości protokołowania. Wypowiedz nie była do mikrofonu.
Przewodniczący Rady: (…) No dobrze to jeśli jest to prosimy o zabranie głosu.
Radca prawny Mirosław Drozd: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado - macie Państwo
przed sobą projekt uchwały w sprawie przystąpienia do wykonania wielowariantowej koncepcji
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej i powiem
tak: ten projekt uchwały trafił do nas dosłownie chwilkę przed sesją. Wątpliwości, które dotyczą
tej uchwały sprowadzają się do jak gdyby do dwóch czy do trzech kwestii nawet. Po pierwsze
zgodnie z tym co mi przekazał kierownik biura Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej gminy, które

są wymienione w załączniku, w porozumieniu, które stanowi swoistego rodzaju formalnie
załącznik do uchwały miały te uchwały podjąć do końca roku po to, Ŝeby koncepcja mogła być
zlecona i opracowana w 2010 roku. Pojawiło się kilka projektów tych uchwał, co troszkę mnie
dziwi z uwagi na fakt, Ŝe skoro mają wszystkie gminy mówić jednym głosem to powinna być to
jednolita koncepcja. Okazuje się, Ŝe nie jest. I w związku z tym w tej uchwale - tym projekcie
uchwały, który macie Państwo przed sobą przyjąłem jako podstawę prawną działania Rady
Gminy, w tym momencie 18 ustęp 2 punkt 12 ustawy o samorządzie gminnym, który moim
zdaniem jest najbardziej pasujący do sytuacji, która jest opisana w paragrafie 1 tej uchwały, ale
sama koncepcja podjęcia tej uchwały sprowadza się do tego, Ŝe Rada wyraŜa zgodę na
przystąpienie do porozumienia międzygminnego a wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia. Mam wątpliwości pomimo tego, Ŝe kierownik biura
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej zapewniał mnie, Ŝe to jest w jakiś tam sposób konsultowane
i ustalane, czy Rada powinna podejmować tego typu uchwały skoro koncepcja podpisania
porozumienia sprowadza się właściwie do moŜliwości podpisania tego porozumienia przez
Burmistrza. De facto bez konfrontacji, czy bez konsultacji z Radą, która takiej, moim zdaniem
do końca potrzeby wypowiadania się w tej kwestii nie ma, ale przyjmując tą koncepcję, którą
wypracował sobie Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej jeŜeli mielibyśmy podjąć uchwałę, jeŜeli
juŜ ją Państwo macie przed sobą proponuję przyjąć tą podstawę prawną czyli 18 ustęp 2 punkt
12 jako podstawę do podjęcia tej uchwały. Natomiast z projektu, który dostaliśmy wyrzuciłem
czy usunąłem w zasadzie zapis dotyczący porozumienia, które miałoby stanowić załącznik
z uwagi na fakt, Ŝe kaŜda ewentualna zmiana w porozumieniu, czy dotycząca kwoty, czy
dotycząca jakiegokolwiek zapisu wiązałaby się z koniecznością wprowadzenia zmian do
uchwały juŜ podjętej, czyli by nam to po prostu tylko i wyłącznie komplikowało sytuację.
W związku z tym paragraf 1 brzmiałby tak, Ŝe nie byłoby odnośnika do porozumienia
a nieformalnie treść tego porozumienia na pewno Państwo macie. Ono się sprowadza do tego, Ŝe
te gminy z naszego powiatu po prostu podpiszą to porozumienie i de facto są to rozmowy juŜ
szefów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego czyli Burmistrzów i Wójtów, którzy
mieliby ewentualnie tą koncepcję dopracować po to, Ŝeby Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
mógł zlecić tą koncepcję do opracowania jakiejś firmie wybranej w drodze stosownej procedury.
I dlatego ta uchwała została w zasadzie ograniczona do zapisu paragrafu 1, który mówi o
wyraŜeniu zgody na przystąpienie do porozumienia, a jak gdyby dalsze czynności wykonawcze
leŜą tutaj po stronie Burmistrza, który będzie prowadził rozmowy i ewentualnie dopracowywał
szczegóły porozumienia komunalnego. Dziękuję.
Przewodniczący Rady: Dziękuję bardzo czy są pytania? Nie widzę. W takim razie proszę
o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do
wykonania wielowariantowej koncepcji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku
Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. Kto jest za proszę o podniesienie ręki;
• 17 za,
• kto jest przeciw - nie widzę,
• kto się wstrzymał - 1 osoba.
Głosowało 18 radnych, 17 głosów za, 1 głos wstrzymujący. Stwierdzam, Ŝe Rada podjęła
uchwałę w sprawie przystąpienia do wykonania wielowariantowej koncepcji gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
UCHWAŁA Nr LVIII/367/09 w sprawie przystąpienia do wykonania wielowariantowej
koncepcji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Ziemi
Zgorzeleckiej została podjęta większością głosów.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu sesji.

do punktu 5
Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
Przewodniczący Rady: Przechodzimy do punku 5 Sprawy samorządowe jednostek
pomocniczych. Pan Józef Banasiewicz Przewodniczący Rady Osiedla N 2.
Przewodniczący Rady Osiedlowej Nr 2 Józef Banasiewicz: Panie Przewodniczący, Panowie
Burmistrzowie, Szanowni radni - ja mam pytanie dotyczące - dlaczego Przewodniczący a mówię
to w imieniu innych Przewodniczących Rad Osiedlowych, dlaczego Przewodniczący Rad
Osiedlowych nie biorą udziału w posiedzeniach zespołu kryzysowego. Chodzi mi konkretnie o
zimowe utrzymanie na terenie gminy, w naszym przypadku chodzi o osiedla. W ubiegłym roku
mieliśmy kilka wątpliwości co do zimowego utrzymania niektórych ulic, ciągów pieszych,
łącznie ze schodami i uzyskaliśmy zapewnienie, Ŝe oczywiście część tych obiektów nie była
jakby w wykazie zimowego utrzymania więc na przyszły rok weźmiemy w tym udział i
powiedzmy będzie skorygowany taki plan. Nic się takiego nie stało, przynajmniej nie wzięliśmy
udziału w posiedzeniu takiego zespołu, a mamy tutaj szereg wątpliwości co do tego, czy
powiedzmy są obiekty, czy te obiekty które powinny być naszym zdaniem nie są w tej chwili
jakby utrzymywane. MoŜe niektóre ulice jakby da się łatwiej załatwić, ale jeśli chodzi o ciągi
piesze, o schody, które nie są na terenach wspólnot mieszkaniowych, są jednak problemy.
Opadów śniegu co prawda duŜych nie było, ale niskie temperatury powodują powiedzmy
trudności dla mieszkańców. Dziękuję.
Przewodniczący Rady: Dziękuję bardzo, Panie Burmistrzu proszę.
Zastępca Burmistrza Dominik Matelski: Szanowni Państwo, Wysoka Rado - powiem
szczerze, Ŝe pierwszy raz słyszę, być moŜe, Ŝe mi umknęła ta sytuacja, Ŝe sygnalizowane było.
JeŜeli tutaj Rady Osiedlowe i Sołectwa będą zainteresowane to nie ma problemu. Wykonamy
taki ruch i będą przedstawiciele zapraszani na posiedzenia sztabu kryzysowego. Dziękuję
ślicznie.
Przewodniczący Rady: Dziękuję bardzo. Czy jeszcze przedstawiciele jednostek pomocniczych
chcieliby zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo Pan sołtys Porajowa Tomasz Froński.
Sołtys Porajowa Tomasz Froński: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado –
ja bym się tutaj chciał jeszcze odnieść do wypowiedzi Pani Skarbnik. Jeśli będzie taka nadwyŜka
około 2 milionów będę się tutaj chciał upomnieć o nieskończony remont Osiedla Piastowskiego
w Porajowie. Jeśli moŜna by było uwzględnić na 2010 rok. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady: Dziękuję bardzo. Czy jeszcze któryś z Przewodniczących Rad
Osiedlowych, Sołeckich. Nie widzę.
do punktu 6
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Rady: W takim razie przechodzimy do punku 6 - Interpelacje i zapytania.
Proszę bardzo Państwa radnych o składanie interpelacji i zapytań. Radny Ryszard Golec proszę.
Radny Ryszard Golec: Panie Przewodniczący, Szanowni koledzy, koleŜanki - ja mam pytanie
do Pana Jerzego Stachyry Burmistrza. W III kwartale tego roku przyznano lokal Panu
Ryszardowi Forysiakowi, kończy się juŜ IV kwartał, kończy się juŜ rok. Do dnia dzisiejszego nie

zamontowano ani licznika prądu, ani drzwi wejściowych. Ja wiem, Ŝe obiecywaliśmy pomóc - ze
swojej strony i ze strony Pana Sołtysa w jakiś sposób temu Panu, ale takiej sprawy jak licznik
energetyczny nie przeskoczę.
Przewodniczący Rady: Proszę bardzo o odpowiedź.
Zastępca Burmistrza Jerzy Stachyra: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo - Pan
Forysiak otrzymał lokal powiedzmy z pewnym przyspieszeniem dlatego, bo był w bardzo
trudnej sytuacji. Wiemy, Ŝe mieszkał w bardzo trudnych warunkach i ze względu właśnie na
interwencję Pana Sołtysa, Pana radnego, mieszkańców okolicznych dostał lokal. Lokal, który
miał być tak naprawdę nie zasiedlany, bo był w bardzo złym stanie technicznym. Natomiast
na oświadczenie i najemcy i mieszkańców czy sołtysa i radnych z tamtego terenu otrzymał ten
lokal właśnie z taką informacją, Ŝe po prostu wszelkie prace remontowe, które mają być
wykonane, wykona on z pomocą społeczności lokalnej. To jest sytuacja jeŜeli chodzi o ten lokal.
Natomiast musimy pamiętać o tym, Ŝe montaŜ licznika i doprowadzenie prądu nie jest w gestii
administracji tylko jest to obowiązek i prawo najemcy. Wobec tego my porostu energetycznie
nie załatwiamy, to załatwia najemca z zakładem energetycznym. JeŜeli chodzi o drzwi, ja byłem
w tym lokalu oglądałem go, byłem tam na miejscu. JeŜeli chodzi o drzwi wejściowe tutaj
przyznam szczerze, nie wiem jak ta sprawa wygląda. Umówmy się, Ŝe z Panem Dyrektorem
/porozmawiamy/ Miejskiego Zakładu i zastanowimy się co w tej sprawie moŜna zrobić.
Spróbujemy pomóc. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Woeltz: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna
Rado - ja mam pytanie następującej treści: kiedy Drodzy Państwo skończy się remont
obwodnicy bogatyńskiej – słynny. Czy jest jakiś harmonogram i kiedy to nastąpi - oficjale
otwarcie obwodnicy bogatyńskiej?
I drugie - mamy koniec roku, kiedy zostanie odebrany Orlik, bo po części podobno w jakiejś
części został odebrany. Chciałbym wiedzieć, kiedy zostanie definitywnie odebrany Orlik w
Zatoniu.
Zastępca Burmistrza Dominik Matelski: JeŜeli chodzi o obwodnicę to nie remont tylko
budowa, bo to jest nowa droga i niezwłocznie po przygotowaniu wszelkich wytycznych
związanych z sieciami energetycznymi i ustaleniem z zakładem energetycznym zostanie złoŜony
wniosek o uŜytkowanie i myślę, Ŝe będzie to lada dzień na przełomie stycznia i lutego. W tej
chwili jesteśmy w trakcie postępowania, ale przepraszam ja to mówię do siebie? bo później będą
następne pytania. Bardzo bym prosił jeŜeli moŜna dobrze panowie. JeŜeli chodzi o sieci
energetyczne jesteśmy w trakcie załatwienia sprawy. Jeszcze zostaną zamontowane bramki,
które będą pozwalały wjeŜdŜać na trzy pięćdziesiąt i do czasu usunięcia ostatecznego kolizji, a to
teŜ tutaj nad tym tematem pracujemy - zostanie złoŜony wniosek o dopuszczenie do ruchu.
JeŜeli chodzi o Orlik - jesteśmy juŜ praktycznie na końcówce, rozliczamy projekt i do końca
roku on zostanie zamknięty. Dziękuję ślicznie.
Przewodniczący Rady: Dziękuję bardzo. Punkt interpelacje i zapytania. Jeszcze jakieś
zapytanie, interpelacje w tym punkcie Państwo radni mają? Nie widzę.
do punktu 7
Wolne wnioski, sprawy róŜne
Przewodniczący Rady: W takim razie przechodzimy do punktu 7 wolne wnioski i sprawy
róŜne. Proszę bardzo. Nie ma.

do punktu 8
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego
Przewodniczący Rady: Informacje i Komunikaty Przewodniczącego to punkt 8. W tym punkcie
Ŝyczę Państwu szampańskiej zabawy o ile taką będziecie mieli, udanego Nowego Roku i jak
najwięcej sukcesów w 2010.
do punktu 9
Zamknięcie obrad
Przewodniczący Rady: Zamykam sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia. Do widzenia.
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