
Protokół nr LX/10 
/stenogram z przebiegu obrad/ 

nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia 
z dnia 12 stycznia 2010 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 1520 do 1550. 
 
W sesji uczestniczyli:  

� 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 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: Witam Państwa na sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia zwołanej 
nadzwyczajnie. Otwieram sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia. Na sali stwierdzam quorum, 
mamy 21 radnych, a więc ewidentny komplet. 
 

do punktu 2 
Przedstawienie porządku obrad 

 
Przewodniczący Rady:  Proponowany porządek obrad niczym nie róŜni się od wczorajszego.    
 
Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad.  
3. Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu 

krótkoterminowego (projekt nr 451/09). 
4. Zamknięcie obrad. 
Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do protokołu sesji.  
 

do punktu 3 
Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu 

krótkoterminowego (projekt nr 451/09) 
 

 
Przewodniczący Rady: Czyli mamy projekt uchwały głosowany wczoraj, dzisiaj robimy 
drugie podejście, a tak naprawdę trzecie. Proszę o zabieranie głosu. Radny Patryk Stefaniak, 
proszę bardzo. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5  do protokołu sesji.   



 
 
Radny Patryk Stefaniak: Dziękuję, Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, 
Szanowni Radni ja chciałbym w imieniu Klubu „Porozumienie” postawić wniosek                      
o zwiększenie upowaŜnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu w wysokości 4 milionów 
złotych. Myślę, Ŝe ta sytuacja … o zmniejszenie, ale zwiększenie tej propozycji wczorajszej, 
… myślę, Ŝe ta kwota pozwoliła by nam jakoś spokojnie przetrwać, Pani Skarbnik by mogła 
spokojnie spać, my równieŜ nie musielibyśmy się za jakiś krótki okres spotykać. Bardzo 
proszę o przychylne podejście do mojego wniosku. Dziękuję. 
 
Przewodniczący Rady: Dziękuję. Zatem… Stanisław Goszczycki się zgłaszał jeszcze, 
Krystyna Dudziak-Piwowarska i Radny Tadeusz Okorski. Proszę Stanisław Goszczycki. Pani 
Krysiu Pan Stanisław, tak, jako pierwszy, dobrze, dobrze Pani Krystyno.        
   
Radna Krystyna Dudziak-Piwowarska: Szanowni Radni, Panowie Burmistrzowie,  Panie 
Przewodniczący, nie wiem czy na tej sali wypada uŜywać takich słów, ale taki mam Ŝal do 
grupy radnych, Ŝe wczoraj swoją pełnej bierności postawę tutaj wykazali. Ani krytyki wobec 
3 milionów ani argumentów na 6 miliony, a na propozycje takie w luźnych rozmowach teŜ 
zero reakcji. Argumentacja co się zmieniło przez noc nie do końca trafia teŜ ale jest mi 
autentycznie, czuję się rozczarowana tym co się dzieje i nie jest to jakieś zagrywanie 
nawzajem na złość. Tylko gdzieś tutaj brakuje jakiejś takiej normalnej, chęci porozumienia. 
Dziękuję.   

 
Przewodniczący Rady: Dziękuję, Radny Stanisław Goszczycki, proszę. 
 
Radny Stanisław Goszczycki: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo 
ja chcę ponowić wczorajszy wniosek złoŜony na sesji i zaproponować kwotę 3 milionów, aby 
zamiast 6-ciu do uchwały została wpisana kwota 3 milionów. Dziękuję.  
 
Radny Tadeusz Okorski: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panowie Burmistrzowie, 
Szanowni Zebrani byliśmy świadkami wczoraj i jesteśmy  świadkami dzisiaj  róŜnych postaw.      
Sesja dzisiaj była zwołana na godzinę 15, o której Przewodniczący rozpoczął to widzieliśmy. 
Wypadałoby Panie Przewodniczący aŜeby moŜe przeprosić za opóźnienie i samemu się 
nawzajem. A tak na dobrą sprawę to przyczyną wiemy, Ŝe były rozmowy za kulisami, 
kuluarowe, a o czym? Oczywiście o wysokości kredytu. Czym się kierujemy? Pytanie 
retoryczne chyba. Dlatego ja bym tutaj zadał pytanie merytoryczne. Czy Pani Skarbnik jest 
przygotowana na tę chwilę, aŜeby przytoczyć argumenty, ile jest potrzebnych tych 
pieniąŜków, ale nie tak jak wczoraj, Ŝe tak na okrętkę, przepraszam za kolokwializm 
wytłumaczyła Pani, Ŝe tutaj na trzynastki do oświaty kilka milionów. Po prostu uwzględniając 
datę, Ŝe dzisiaj jest 12, a 15-ego są wpływy z kopalni, elektrowni. I myślę, Ŝe debata powinna 
się toczyć wokół tychŜe kwot, które Pani tutaj przytoczy, a nie jakimś krakowskim targiem 
ten chce 6, ten da 3, wczoraj w ciemno 4 by leciało, a dziś juŜ znowu wniosek o 3. Proszę 
Państwa bądźmy powaŜni, rozmawiajmy na gruncie dobra gminy i dobra spółek, które będą 
korzystały równieŜ z tych pieniąŜków, które my dzisiaj po takim upowaŜnieniu Burmistrza do 
pobrania na cel: ciągłość finansowa Gminy. Tak to chyba to hasło by brzmiało prawda. 
Zachować ciągłość finansową Gminy, płynność. TakŜe ja bym prosił Panią Skarbnik o 
merytoryczną wypowiedź, wyliczenia w miarę dokładne. Najpierw moŜe odpowiedź czy Pani 
przygotowana jest w ogóle na taką odpowiedź konkretną. A druga strona myślę, Ŝe tutaj w 
imieniu grupy radnych Pan Goszczycki złoŜył ten wniosek. Dlaczego Panie Radny 
Goszczycki 3 miliony, a nie na przykład dwa siedemset a moŜe cztery sto? Dziękuję.           



 
Przewodniczący Rady: Jeśli Pan chce moŜe Pan teŜ złoŜyć jakiś wniosek a ja Pana 
przepraszam, Ŝe staliśmy na korytarzu wspólnie z Panem i prowadziliśmy te zakulisowe 
rozmowy. To Pana za to przepraszam, za to spóźnienie dwudziestominutowe.    

 
Radny Tadeusz Okorski: Dziękuję  bardzo, przyjmuję te przeprosiny.  
 
Przewodniczący Rady: Proszę bardzo, czy Pani Skarbnik, proszę.  

 
Skarbnik Bogumiła Wysocka: Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, Szanowni 
Państwo ja powtórzę te dane o których mówiłam Państwu wczoraj. Wczoraj byłam 
przygotowana, dzisiaj jestem przygotowana równieŜ. JeŜeli chodzi o dochody to mamy je       
z niektórych tytułów czasowo osiągane, jak sprzedaŜ mienia w budŜecie na 2010 rok. Jest to 
kwota 8 milionów złotych, opłata eksploatacyjna 11 milionów. Przed chwilą otrzymałam od 
Przewodniczącego Komisji BudŜetowej informację, Ŝe w granicach 2 milionów 400 
otrzymamy tą opłatę na koniec stycznia. Dotacje na zadania inwestycyjne, jest to kwota 2,5 
miliona, dotacje na Sieniawkę. W związku z tym te dochody, które wpływają okresowo 
stanowią łącznie w budŜecie 2010 roku 23 miliony czyli około 2 milionów miesięcznie.  
Patrząc jakby na styczeń, to troszeczkę mniej bo wpłynie ta opłata eksploatacyjna ostatniego 
stycznia bo tak wpływa ale juŜ kolejne miesiące moŜe się okazać, Ŝe to będzie brakowało ich 
w granicach 2 milionów złotych. Ja wczoraj nie dopowiedziałam, Ŝe to są dochody brakujące. 
Natomiast my mamy stałe miesięczne wydatki, to są wynagrodzenia, to są wydatki bieŜące 
związane z zakupami papieru, wszystkich artykułów innych biurowych, środków czystości, 
opłaty za media i  one są  ponoszone w  wielkościach jakie zapisane  są w  limitach wydatków              
w budŜecie. I nikt się nie pyta nas, Burmistrza i Skarbnika czy ma na to pieniądze tylko 
wszyscy mówią proszę dać bo my to mamy w planie. I proszę dać nam jedną dwunastą albo 
więcej bo akurat mamy na to zapotrzebowanie na te środki. A w tym momencie mogą jeszcze 
nie wpłynąć dochody. RównieŜ niesystematycznie, nierównomiernie wpływają dochody 
związane z udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Raz jest to 
kwota 800 tysięcy złotych, bo Urząd Skarbowy zwraca za ubiegły rok z rozliczeń podatków 
podatnikom kwoty, a raz jest to 1 milion sześćset. Stąd właśnie te róŜnice w dochodach           
A wydatki, wydatki mogą się skumulować w jednym dniu. Trzynastka to 3 miliony złotych.  
Kiedy będzie płacony nie odpowiem Państwu, do końca marca musimy, bo to jest termin 
ustawowy. Janosikowe około 900 tysięcy płacone jest 15 kaŜdego miesiąca. Czasami bywa 
tak, Ŝe kopalnia i elektrownia nawet jeŜeli 15-ego w ostatnim dniu terminu zapłaty podatków 
wpłacą te kwoty, to rozliczenia bankowe są takie, Ŝe one mogą wpłynąć do nas 16.A jeŜeli my 
nie zapłacimy 15 do budŜetu państwa, to budŜet państwa nalicza nam odsetki karne juŜ za ten 
jeden dzień. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 milion siedemset, 
dotacje na sport, zabytki i płatności inwestycyjne. Mamy zapisanych na ten moment 13 
milionów, w autopoprawce będziemy zwiększać wydatki inwestycyjne. Spłacamy równieŜ 
kredyty. Kredyty bankowe spłacane są miesięcznie, jest to kwota w granicach 400 tysięcy 
złotych miesięcznie. Natomiast dwa razy w roku spłacamy po 500 tysięcy poŜyczkę do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest to czerwiec 16-ty i 16-ty grudzień czyli 
znów skumulowanie płatności. W związku z tym mogą wystąpić takie sytuacje, Ŝe nie będzie 
dochodów na dany dzień, na dany moment, a trzeba będzie płacić faktury inwestycyjne czy 
inne wydatki. Oprócz tych wszystkich innych wydatków bieŜących. Na początku stycznia 
płaciliśmy dodatki mieszkaniowe, na to z budŜetu państwa nie otrzymujemy ani złotówki, 
wcześniej było to zadanie budŜetu państwa. Teraz jest to zadanie Gminy i na to juŜ dotacji nie 
otrzymujemy. Stąd to nasze wyliczenie tego kredytu takiego optymalnego na 6 milionów 
złotych. W ubiegłym roku posiłkowaliśmy się tym kredytem przez cały okres praktycznie        



i prosiliśmy równieŜ Państwa o dodatkowe 2 miliony w czerwcu. Jeszcze raz powtarzam, Ŝe 
jest to prawo, to nie znaczy, Ŝe my będziemy wykorzystywać te 6 milionów codziennie. To są 
czasami dwa, trzy dni kiedy musimy się posiłkować tym kredytem i wpływają jakieś podatki, 
opłaty, dotacje i spłacamy ten kredyt. Przed chwilą Burmistrz Matelski poinformował mnie, 
Ŝe na przełomie lutego, marca wpłyną faktury na 3 miliony złotych. Będzie to rozliczenie 
inwestycji: Dom Ludowy w Markocicach i dokumentacja na II etap obwodnicy i jeszcze inne 
pomniejsze. TakŜe proszę Państwa ten kredyt jest dobrodziejstwem dla Gminy, on jest tani, 
tańszy niŜ odsetki od zobowiązań. Jednostki mając ustalone plany tak jak powiedziałam nie 
pytają nas czy są środki na rachunku Gminy czy nie tylko Ŝądają od nas uruchomienia tych 
środków. JeŜeli na jakiś dzień nie będzie tych środków, nie będziemy mogli zasilić jednostek, 
to one mają pozaciągane zobowiązania do wysokości planu. I moŜe się okazać, Ŝe powstaną 
zobowiązania wymagalne. A to nie tylko odsetki karne, ale równieŜ problemy z naruszeniem 
dyscypliny finansów. TakŜe bardzo proszę o rozwaŜne podejście do tej kwoty kredytu 
obrotowego.    
     
Przewodniczący Rady: Dziękuję. Pytania? Radny Andrzej Lipko proszę.   
 
Radny Andrzej Lipko: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu ja dzisiaj pozwoliłem sobie 
teŜ za radą Pana Nosala przedzwonić do dwóch banków i wyraźnie mnie powiedziano, Ŝe 
biorąc kredyt w całości, czyli powiedzmy 600 tysięcy ta stopa oprocentowania jest całkiem 
inna niŜ gdybyśmy to rozłoŜyli na raty. Tak Ŝe powiedzmy taki kredyt, powiedzmy jakbyśmy 
to rozłoŜyli dwa razy po 3 miliony, to Gmina dodatkowo jeszcze by straciła w granicach od 
60 do 80 tysięcy. Tak Ŝe tutaj prosił bym o to co mówił Pan Patryk Stefaniak, o podejście 
merytoryczne do tematu i przegłosowanie tego wniosku na 4 miliony. Dziękuję. 
 
Przewodniczący Rady: Jeszcze jakieś pytania? Proszę radny Piotr Nosal. 
 
Radny Piotr Nosal: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado ja mam pytanie do radnego 
Okorskiego, radnego Lipki, radnego Stefaniaka...  
 
Głos z sali: Lipko. 
 
Radny Piotr Nosal: …Lipko, przepraszam. Dlaczego wczoraj zabrakło tej dyskusji z waszej 
strony. Co się zmieniło w ciągu 24 godzin, Ŝe nagle tak gorliwie zabiegacie o ten kredyt. 
Wczoraj z waszej strony nikt nie chciał rozmawiać na temat wysokości tego kredytu. Ani 
jeŜeli chodzi o 6 milionów ani jeŜeli chodzi o 3 miliony. Dzisiaj się wszyscy znaleźli wielcy 
obrońcy tego kredytu. Dziękuję.       

 
Przewodniczący Rady: Och się zacznie. Radny Okorski, Radny Lipko, proszę. I zamykam 
dyskusję po tych dwóch wystąpieniach.    
 
Radny Tadeusz Okorski: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panowie Burmistrzowie, 
Panie Radny Nosal wczoraj była dyskusja, ale dosyć krótka, były raczej informacje i na  
wczoraj na sesji Pani Skarbnik udowadniała nam i argumentowała, Ŝe zasadnym jest wniosek 
o udzielenie pełnomocnictwa dla Burmistrza na zaciągniecie kredytu w wysokości                          
6 milionów ale na rozpiętości całego roku. To nie będzie kredyt jednorazowy prawda tylko to 
będzie na przestrzeni 2010 roku moŜliwość zaciągania do 6 milionów wysokości kredytu. 
TakŜe dzisiaj rozmawiajmy teŜ konkretnie o wysokości potrzeb i  myślę, Ŝe to będzie 
merytoryczna dyskusja, jeŜeli dowiemy się konkretnie ile na dzień dzisiejszy potrzeba. 
Dziękuję.       



 
Przewodniczący Rady: To juŜ się dowiedzieliśmy wielokrotnie. Proszę bardzo.  
 
Radny Andrzej Lipko: Panie Piotrze pozwoliłem sobie wczoraj 20 minut porozmawiać         
z Panią Skarbnik na ten temat no i w domu po prostu przeanalizowałem sobie sprawę co by 
dla mnie było waŜniejsze. Mieć pewne w zanadrzu 2 tysiące w rezerwie i powiedzmy mieć 
ten czynnik taki psychiczny, ja mówię o sobie, mieć ten czynnik psychiczny, Ŝe mam 
pieniądze i w kaŜdej chwili mogę je wydać i spokojnie po prostu mogę tym budŜetem 
domowym sobie dysponować. I to zadecydowało Panie Piotrze, Ŝe chciałbym Ŝeby rada 
przychyliła się do tych 4 milionów, Ŝeby Pani Skarbnik i gmina mogła spokojnie i płynnie 
prowadzić gospodarkę finansową. Dziękuję.  
 
Przewodniczący Rady: Dziękuję, proszę o głosowanie wniosków.  
 
Wniosek radnego Patryka Stefaniaka: „UpowaŜnia się  Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia 
do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w maksymalnej wysokości 4-ech milionów 
złotych”. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o głosowanie. (10 za) Kto jest 
przeciw? (11 przeciw). Głosowało 21 radnych. (10 za, 11 przeciw). Wniosek nie został 
przyjęty.  
 
Wniosek radnego Stanisława Goszczyckiego: „…maksymalną wysokość 3 milionów złotych”           
w tym wniosku usłyszeliśmy, paragraf 1. A więc kto jest za tym wnioskiem? Proszę                      
o głosowanie. (11 za) Kto jest przeciw? 9. Kto się wstrzymał? Głosowało 21 radnych, (11 za,             
1 osoba się wstrzymała, 9 przeciw). Wniosek został przyjęty.  
 
Proszę teraz o głosowanie całego projektu uchwały wraz z wnioskiem czyli ze zmianą zapisu: 
„UpowaŜnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu 
krótkoterminowego w 2010 roku w przypadku nie terminowej realizacji dochodu                   
w maksymalnej wysokości 3 milionów złotych”. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem 
projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. (11 za) Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się 
wstrzymał? (10 wstrzymujących). Głosowało 21 radnych, (11 za, 10 wstrzymujących).            
W wyniku głosowania Rada przyjęła projekt uchwały wraz ze zmianą.  
 
Uchwała Nr LX/368/10 w sprawie upowaŜnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu 
krótkoterminowego została podjęta. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6  do protokołu sesji.   
 

do punktu 4 
Zamknięcie obrad 

 
Przewodniczący Rady: Wyczerpaliśmy porządek obrad. Zamykam sesję Rady Gminy           
i Miasta Bogatynia. A teraz zapraszam członków Komisji Zdrowia na posiedzenie.        
 
 

Przewodniczący  
Rady Gminy i Miasta Bogatynia 

 
Paweł Szczotka   

 

Protokołował: 
Mariusz Burdzy  
Bogatynia dnia 15.01.2010 r.  



 


