Protokół nr LXI/10
/stenogram z przebiegu obrad/
Sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 18 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 1400 do 1500.
W sesji uczestniczyła:
 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. Jesteśmy
dzisiaj w okrojonym składzie, ale mam nadzieję, Ŝe część radnych dotrze jeszcze dzisiaj w
trakcie sesji. Otwieram sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia. Stwierdzam quorum, na sali
mamy obecnie 14 radnych.
do punktu 2
Przedstawienie porządku obrad
Przewodniczący Rady: Przedstawię Państwu proponowany porządek obrad.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji rady:
3.1. XLIX/09 z 27 sierpnia 2009 roku,
3.2. LI/09 z 30 września 2009 roku,
3.3. LII/09 z 28 października 2009 roku,
3.4. LIII/09 z 29 października 2009 roku.
4. Podjęcie uchwał:
4.1. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowywania przestrzennego- projekt nr 441/10,
4.2. w sprawie rozpatrzenia ponownych skarg Pana Zbigniewa Jankowskiego
na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
w związku z zaniechaniem postawienia kuchni kaflowej oraz naprawy kranu projekt nr 457/10,
4.3. w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z zaniechaniem

wymiany stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej oraz przeprowadzenia remontu
lokalu mieszkalnego - projekt nr 458/10,
4.4. w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z zaniechaniem
przeprowadzenia remontu klatki schodowej oraz pralni - projekt nr 460/10,
4.5. w spawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Miasta na 2010 rok - projekt
nr 461/10.
5.
6.
7.
8.
9.

Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
Sprawy róŜne, wolne wnioski.
Interpelacje i zapytania.
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
Zamknięcie obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady: W dniu 15 stycznia do Biura Rady wpłynęło pismo od Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia w treści: zgodnie z § 28 ust. 5 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia
wnoszę o zdjęcie z porządku obrad Sesji Rady Gminy i Miasta wyznaczonej na dzień 18
stycznia br. pkt. 4.1 – projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zmiana proponowanego porządku wynika z
faktu, iŜ z uwagi na realizację obowiązków słuŜbowych nie będę mógł uczestniczyć w sesji,
a wraz ze mną osoby upowaŜnione do przedstawienia głównych załoŜeń uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego ujętych w przedłoŜonym projekcie uchwały.
Pismo nr BB.0065-2/23/10 stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji.
No, ta sesja była zwoływana właściwie z myślą o tej zmianie, o tym studium. Wobec takiego
pisma będę Państwu proponował wprowadzenie do porządku obrad kolejnych projektów
uchwał, które dzisiaj na Komisji Rozwoju zostały zaopiniowane, tak byśmy uznali, Ŝe ten
czas spędzony tutaj bardzo efektywnie wykorzystaliśmy. A do studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego będziemy musieli wrócić na sesji budŜetowej,
bo to będzie ostatnia sesja w tym miesiącu.
Zatem proszę o glosowanie nad zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki.
11 głosów „za”. Kto jest przeciw? ( 2 głosy) Kto się wstrzymał? (2 głosy) Głosowało 15
radnych. 11 jest za tym wnioskiem, 2 głosy „wstrzymujące” i 2 głosy „przeciw”.
A więc nie mamy tego projektu uchwały w dzisiejszym porządku obrad.
Jest jeszcze jeden projekt uchwały, który naleŜałoby zdjąć z porządku: w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Miasta na 2010 rok. Ja się tutaj pospieszyłem,
przyznaję. Plan pracy musi zostać zaopiniowany przez komisje rady, a komisje mają na
najbliŜszych posiedzeniach ten plan pracy rady.
TakŜe proszę o głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Miasta na 2010 rok. Kto jest „za”? 15 –
jednogłośnie.
Do wprowadzenia proponuję cztery projekty uchwał:
1. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy
„WEST – POL” Porajów. To jest projekt 456/09. Państwo macie te dokumenty przed sobą

razem z tym wykazem. Ten projekt uchwały był opiniowany na dzisiejszej Komisji Rozwoju.
Proponuję w punkcie 4.4. dzisiejszego porządku, po tym jak zdjęliśmy tamte projekty uchwał,
to będzie punkt 4.4.
A więc projekt 456/09 – kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego projektu do porządku
obrad?
9 „za”. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
14 radnych głosowało, 9 było „za”, 5 „wstrzymujących”.
To projekt nie został wprowadzony. Potrzebujemy bezwzględnej większości.
2. Kolejny projekt to projekt uchwały o zmianie uchwały Nr LII/341/09 Rady Gminy i
Miasta Bogatynia z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości.
To jest projekt 459/10. RównieŜ proponuję w punkcie 4.4.
Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego projektu do porządku?
10 „za”. Kto jest „przeciw”, kto się „wstrzymał”?
Nie wszedł równieŜ ten projekt do porządku obrad.
To próbujemy dalej.
3. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierŜawy z panem Aleksandrem
Krówka. Projekt 463/10.
Kto z Państwa radnych jest „za”?
9 „za”, Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał (6).RównieŜ bez powodzenia.
Nie wprowadziliśmy tego projektu do porządku obrad.
4. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umowy dzierŜawy z Panem
Krzysztofem Hryciuk. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego projektu do
porządku obrad?
10 „za”, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? (5).
Wniosek nie został przegłosowany, więc równieŜ nie znajdzie się w porządku obrad.
5. Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi Pani Zofii Sęk na działalność
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni w związku z zaniechaniem
udzielania usług opiekuńczych.
Kto jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały do porządku obrad?
8 „za”, kto jest „przeciw”? Kto się wstrzymał? (7).
RównieŜ nie wprowadziliśmy do porządku obrad.
Tym sposobem mamy, mam nadzieję, krótką sesję, ale za to budŜetową będziemy mieli
bardzo długą.
Porządek sesji po zmianach:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji rady:
3.1 XLIX/09 z 27 sierpnia 2009 roku,
3.2 LI/09 z 30 września 2009 roku,
3.3 LII/09 z 28 października 2009 roku,
3.4 LIII/09 z 29 października 2009 roku.
4

Podjęcie uchwał:

4.1 w sprawie rozpatrzenia ponownych skarg Pana Zbigniewa Jankowskiego
na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Bogatyni w związku z zaniechaniem postawienia kuchni kaflowej oraz
naprawy kranu - projekt nr 457/10,
4.2 w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność
dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku
z zaniechaniem wymiany stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej oraz
przeprowadzenia remontu lokalu mieszkalnego - projekt nr 458/10,
4.3 w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność
dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku
z zaniechaniem przeprowadzenia remontu klatki schodowej oraz pralni projekt nr 460/10,
5
6
7
8
9

Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
Sprawy róŜne, wolne wnioski.
Interpelacje i zapytania.
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
Przyjęcie protokołów z sesji rady:
Przewodniczący Rady: W tym punkcie mamy cztery protokoły z sesji od 27 sierpnia do 29
października. To były długie sesje i dlatego te protokoły tak długo powstawały. Państwo radni
mieli moŜliwość wglądu do tych protokołów. Czy będą państwo mieli uwagi? Nie widzę, w
takim razie proszę o głosowanie.
3.1. Protokół Nr XLIX/09 z 27 sierpnia 2009 roku – kto z Państwa radnych jest za przyjęciem
tego protokołu? Proszę o głosowanie. 15 „za”, a więc jednogłośnie rada przyjęła protokół
z 27 sierpnia 2009 roku.
3.2. Protokół Nr LI/09 z 30 września 2009 roku - kto z Państwa radnych jest za przyjęciem
tego protokołu proszę o podniesienie ręki. 11 głosów „za”, 4 głosy „wstrzymujące”. Rada
przyjęła protokół z dnia 30 września 2009 roku.
3.3. Protokół Nr LII/09 z 28 października 2009 roku - kto z Państwa radnych jest za
przyjęciem tego protokołu proszę o podniesienie ręki. 16 „za”. Głosowało 16 radnych , bo
Pani Krystyna dotarła.
3.4. Protokół Nr LIII/09 z 29 października 2009 roku - kto z Państwa radnych jest za
przyjęciem tego protokołu proszę o podniesienie ręki. 16 „za”, a więc równieŜ
jednogłośnie rada przyjęła protokół.
Do punktu 4
Podjęcie uchwał:
Przewodniczący Rady: Przechodzimy do projektów uchwał.
4.1. w sprawie rozpatrzenia ponownych skarg Pana Zbigniewa Jankowskiego
na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w
związku z zaniechaniem postawienia kuchni kaflowej oraz naprawy kranu - projekt
nr 457/10,

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu sesji.
Ten projekt uchwały Komisja Rewizyjna analizowała ponownie. Odczytam uzasadnienie
jakie powstało w wyniku tej analizy: „W dniu 21 lipca 2009 roku do Urzędu Miasta i Gminy
w Bogatyni wpłynęła skarga Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni. Skarga została złoŜona przez
skarŜącego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu i przekazana według
właściwości do rozpatrzenia przez Radę Gminy i Miasta Bogatynia, która uznała ją za
bezzasadną.
W dniu 8 września 2009 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni wpłynęła skarga Pana
Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Bogatyni. Skarga została złoŜona przez skarŜącego w Dolnośląskim Urzędzie
Wojewódzkim we Wrocławiu i przekazana według właściwości do rozpatrzenia przez Radę
Gminy i Miasta Bogatynia, która uznała ją za bezzasadną.
W dniu 27 listopada 2009 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni wpłynęły kolejne
skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Bogatyni, w tym jedna za pośrednictwem Burmistrza Miasta i
Gminy. Analizując jej treść członkowie Komisji Rewizyjnej stwierdzili, co następuje:
Skargami z dnia 27 listopada 2009 roku Pan Zbigniew Jankowski podniósł po raz kolejny, iŜ
dotąd nie została postawiona kuchnia kaflowa w jego lokalu oraz nie został naprawiony kran
w budynku komunalnym przy ul. Turowskiej 95. Badając skargi z dnia 27 listopada 2009
roku Komisja Rewizyjna zwróciła się do dyrektora MZGK w Bogatyni o wyjaśnienie sytuacji
opisanej w skargach. Z informacji uzyskanych od dyrektora MZGK w Bogatyni wynika, iŜ
przydzielona skarŜącemu w 2004 roku kuchnia węglowa przenośna jest w dobrym stanie
technicznym i nie stanowi zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia skarŜącego. Natomiast wymiana
baterii kuchennej naleŜy, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, do obowiązków
najemcy. Mając na uwadze poczynione ustalenia członkowie komisji uznali skargi za
bezzasadne.
Przewodniczący Rady: Czy są pytania? Czy Pan Dyrektor Eugeniusz Hałas chciałby coś
dodać? Proszę bardzo.
Eugeniusz Hałas – Dyrektora MZGK w Bogatyni: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Zaległości z tytułu wnoszenia opłat za czynsz i media przez lokatorów naszej gminy wynoszą
około 1.500.000,00 zł. Jeśli chodzi o Pana Jankowskiego, to zalega on na dzień 18 stycznia
br. 1.200,00 zł. Oprócz tego w tym budynku zaległości sięgają w sumie 2.600,00 zł. Pan
Jankowski wnosi o remont części wspólnych, ale zaległości 2.600,00 zł, lokatorzy nie płacą.
Chcę takŜe dodać, Ŝe w ubiegłym roku z tego budynku wywieźliśmy dwa kontenery KP 7
ciuchów i śmieci. To są nasze koszty, lokatorzy nie płacą. Jeśli chodzi o kuchnię kaflową –
Pan Jankowski podnosi ten temat, Ŝe chce mieć postawioną kuchnię kaflową – ma kuchnię
przenośną, ostatni przegląd tej kuchni wykonaliśmy 23 grudnia. Pojechał zdun i uszczelnił
wejście rury do komina, to co powinien wykonać sam lokator. Dosunął teŜ o ileś centymetrów
do ściany, bo doszedł do wnioski, Ŝe to powinien zrobić. Jeśli chodzi o kran i takie drobne
sprawy, to lokatorzy to powinni zrobić. Ja zacytuję Państwu, co naleŜy do najemców:
Najemca zobowiązany jest do utrzymania wynajmowanego lokalu w stanie nie pogorszonym,
w tym w szczególności do naprawy i konserwacji podłóg, drzwi, okien, ściennych okładzin
ceramicznych i szklanych, ścian oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, drobnych
napraw instalacji oraz urządzeń technicznych zapewniających korzystanie z oświetlenia,
ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody i domofonu”.

Ja dzisiaj znowu dostałem od Pana Jankowskiego dwa pisma, w których znowu pisze i tej
kuchni. Pisze takŜe, Ŝeby zrobić przegląd instalacji wodnej. Chce powiedzieć Państwu, Ŝe w
piątek był hydraulik i instalacja wodna jest sprawna. TakŜe ja nie wiem, o co chodzi Panu
Jankowskiemu. To tyle. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady: Dziękuję bardzo, czy są pytania? Nie widzę. W takim razie proszę
głosujemy nad projektem 457/10 w sprawie rozpatrzenia ponownych skarg Pana Zbigniewa
Jankowskiego na działalność dyrektora MZGK w związku z zaniechaniem postawienia
kuchni kaflowej oraz naprawy kranu.
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, która w treści uznaje za bezzasadne te
skargi. Kto z Państwa jest „za”, proszę o podniesienie ręki.
18 „za”, a więc jednogłośnie. Głosowało 18 radnych.
Uchwała Nr LXI/369/10 w sprawie rozpatrzenia ponownych skarg Pana Zbigniewa
Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Bogatyni w związku z zaniechaniem postawienia kuchni kaflowej oraz naprawy kranu
została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu sesji.
4.2. w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność
dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z
zaniechaniem wymiany stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej oraz
przeprowadzenia remontu lokalu mieszkalnego - projekt nr 458/10,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady: Ja juŜ nie będę w pełni czytać tego uzasadnienia Komisji
Rewizyjnej, ale na podstawie tego uzasadnienia przygotowana jest uchwała, która uznaje za
bezzasadna skargę Pana Zbigniewa Jankowskiego z dnia 27 listopada 2009 roku na
działalność Dyrektora MZGK. Czy ktoś z Państwa ma pytania do tego projektu? Nie? W
takim razie proszę o glosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały – projekt 458/10, proszę o
podniesienie ręki.
18 „za” – a więc równieŜ jednogłośnie.
Uchwała Nr LXI/370/10 w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na
działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w
związku z zaniechaniem wymiany stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej oraz
przeprowadzenia remontu lokalu mieszkalnego została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu sesji.
4.3. w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność
dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z
zaniechaniem przeprowadzenia remontu klatki schodowej oraz pralni - projekt nr
460/10,
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 10 do protokołu sesji.

Przewodniczący Rady: W treści jest identycznie: proponuje się uznać za bezzasadną skargę
Pana Zbigniewa Jankowskiego. Czy Państwo radni mają pytania? Nie widzę, proszę o
głosowanie. Kto jest za podjęciem tej uchwały – projekt 460/10, proszę o podniesienie ręki.
18 „za” – jednogłośnie.
Uchwała Nr LXI/371/10 w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na
działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w
związku z zaniechaniem przeprowadzenia remontu klatki schodowej oraz pralni została
podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady: To tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze projekty uchwał. Tak, uznaliśmy
skargę za bezzasadną.
Do punktu 5
Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
Przewodniczący Rady: Jesteśmy teraz w punkcie: sprawy samorządowe jednostek
pomocniczych. Na sali są sołtysi. Proszę bardzo, zgłasza się sołtys Działoszyna Pan Ryszard
Włos.
Sołtys Ryszard Włos: panie Przewodniczący Wysoka Rado. Jestem troszkę zasmucony, Ŝe
nie ma Ŝadnego burmistrza, a sprawa dotyczyłaby…Ŝeby do konkretnej osoby się zwrócić.
Alle jest przewodnicząca Pani Dudziak – Piwowarska. Minął rok i dwa miesiące, jak z tej
mównicy mówiłem o lekarzu w Działoszynie. No tam upchnięto dziurę, przyjmował Pan
doktor Śliwko. Od nowego roku doktor Śliwko przeszedł prawdopodobnie do Sieniawki.
Problem powstał ten sam. Dwa razy w tygodniu po dwie godziny przyjeŜdŜa lekarz aŜ zza
Lubania. Pan dr Tomaszewski z Platerówki. Skończyły się szczepienia, skończyły się wizyty
domowe. Pani pielęgniarka juŜ ręce rozkłada. No nie bardzo chce mi się wierzyć, Ŝeby przez
półtora roku dyrektor naszego SP ZOZ-u nie potrafił ściągnąć jednego lekarza. Mówił, Ŝe jak
wróci Pani dr Magdziarzowa, Pani dr Glanowska to się sytuacja poprawi. Prawdopodobnie ci
lekarze wrócili, inni odchodzą, przychodzą. Ośrodek zdrowia… 220 dzieci chodzi do szkoły i
gimnazjum, jest okres zimy. Nie chce tu juŜ naduŜywać swoich wypowiedzi, bo tylko ja
zawsze zabieram głos jako sołtys północnej części. No ale przy ostatnim przyjmowaniu do
doktora, pełna poczekalnia, ludzie stoją na dworze. Trzeba się rejestrować tydzień na przód.
Proszę Wysoka Rado, Ŝeby w końcu pan doktor – były zebrane pisma mieszkańców, był apel
złoŜony, komisja tym się zajmowała na dole, mieszkańcy Działoszyna przyjechali prywatnie,
było ustalone, Ŝe będzie. No do końca roku Ŝeśmy dociułali jak ten Ŝółw, doszli. Od nowego
roku jest ten sam problem.
Druga sprawa – dobrze, Ŝe pan dyrektor jeszcze nie wyszedł, Pan Hałas. Panie dyrektorze
sprawa Pana Forysiaka w Działoszynie. Od września czy od sierpnia ten pan dostał
mieszkanie, nie ma kto mu zrobić instalacji elektrycznej. Chciał chłop remontować
mieszkanie, bo było powiedziane: my panu przydzielimy, niech sobie pan wyremontuje.
Załatwiliśmy mu farbę, pomogliśmy. Osobiście dzwoniłem do Lubania, zawarł umowę z
energetyką, Ŝeby licznik mu załoŜyć. Przyjechali z energetyki zakładać licznik: „panowie tam
jest – mówi - pajęczyna, chcecie nas pozamykać”? Zabrali się i pojechali. ”jak zrobicie, to
my załoŜymy licznik”. Zgłaszam do waszej instytucji, pan elektryk mówi: „jak załoŜą licznik,
to zrobię światło”. Gość mieszka bez światła, Pan mówi, Ŝe lokator musi sobie drzwi wstawić.
Zgadzam się, ale jak dostał przydział, to te drzwi powinny tam być. A drzwi zostały
wyłamane podczas eksmisji, to byłem tam z Panem Golcem – radnym, nie mogliśmy tam

wejść, drzwi są połamane. Gość światła nie ma, a za mieszkanie płaci co miesiąc, bo przecieŜ
mi ksiąŜeczkę pokazał – „ja za mieszkanie płacę”.
MoŜe Pan odpowie dzisiaj, kiedy temu chłopu podstawowe rzeczy zostaną zrobione,
wstawione drzwi, zrobione światło. Tam grozi poŜarem. Dziękuję.
Przewodniczący Rady: Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze proszę.
Eugeniusz Hałas - Dyrektor MZGK: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. JeŜeli chodzi o
elektryczność, czyli dostawę energii elektrycznej, to lokator sam musi wystąpić. Poprosiłem
Pana Golca, był Pan Golec z Panem Forysiakiem, miał następnego dnia przyjść, bo musi
napisać wniosek, podanie o co chodzi, bo ja na dzień dzisiejszy słyszę tylko, to co mówi
sołtys, to co mówi Pan Golec. To musi sam zainteresowany przyjść. Przyszedł Pan Forysiak
do administratorki. Administratorka powiedziała mu co ma zrobić. On powiedział:
„pocałujcie mnie…” wiecie gdzie. To jeśli tak będzie Pan Forysiak załatwiał, no to… no to
duŜo załatwi. Dziękuję.
Przewodniczący Rady: Proszę Panie Ryszardzie.
Radny Ryszard Golec: Panie Przewodniczący, szanowni koleŜanki i koledzy. Rzeczywiście
byłem z Panem Forysiakiem u Pana, kazał Pan napisać pismo, co trzeba zrobić i z takim
pismem Pan Forysiak przyszedł do administratorki i ona po prostu nie przyjęła mu tego
pisma.
Przewodniczący Rady: Proszę Państwa, ja myślę, Ŝe moŜna to wyjaśnić poza sesją, nie
trzeba, Panie dyrektorze, tutaj roztrząsać tego tematu. Jeśli to jest tylko kwestia wniosku, no
to złoŜyć go skutecznie.
Głos z sali(dyrektor MZGK): Ja mogę z tego miejsca powiedzieć, pisma składa się w
sekretariacie nie ma takiej moŜliwości, Ŝeby nie zostało przyjęte.
Przewodniczący Rady: Wyjaśnimy to po sesji, jeśli chodzi tu o jedno pismo. Proszę bardzo
radna Krystyna Dudziak – Piwowarska.
Radna Krystyna Dudziak - Piwowarska: Odpowiadając Panu sołtysowi na to pytanie
dotyczące zabezpieczenia w lekarzy POZ ośrodka wiejskiego w Działoszynie, chcę
przekazać, Ŝe na ostatniej naszej Komisji Zdrowia była Pani doktor Załucka – Seweryn. Nie
było Pana dyrektora, w zastępstwie była Pani doktor. PoniewaŜ zapoznawaliśmy się z
zawartymi umowami z narodowym Funduszem i omawialiśmy, jakie jest tam zabezpieczenie
w ramach szpitala, jak to będzie wyglądało w najbliŜszym roku. Jednocześnie tutaj padło
pytanie dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej, za co de facto odpowiedzialna jest nasza
gmina. Pani doktor przekazała, Ŝe w związku z tym, Ŝe Pani doktor Magdziarz wróciła, Ŝe Pan
doktor Tomaszewski został … ja tak zrozumiałam, Ŝe to na stałe jest zatrudniony tutaj u nas,
Ŝe te pełne osiem godzin codziennie jest przepracowane przez tego Pana doktora na terenie
naszych przychodni, więc problem zabezpieczenia medycznego przez lekarzy POZ w ogóle
przestał być problemem. Tak jest zapewnione, więc nie ma…Pani doktor nie była
przygotowana, nie miała tego harmonogramu pracy, ile kto, jaki lekarz pracuje, w jakim
ośrodku. Z tym Ŝe oficjalnie pytaliśmy o Działoszyn, o Porajów – wszystko jest
zabezpieczone, ilość wystarczająca godzin w sensie przyjęć. Taką uzyskaliśmy odpowiedź.
Głos z sali:……

Radna Krystyna Dudziak - Piwowarska: Wrócimy, bo będziemy jeszcze mieli tam
spotkania, więc na pewno, ale myślę, Ŝe teŜ naleŜy bezpośrednio do Pana dyrektora do
szpitala przekazać, ja nie wiem, czy pismem, czy jakimś telefonem, Ŝe jednak nic się nie
zmieniło w związku z tym, a my ze swojej strony równieŜ zadbamy o ten temat. Dziękuję.
Przewodniczący Rady: Dziękuję, czy jeszcze przedstawiciele jednostek pomocniczych
chcieliby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 6 – Sprawy róŜne,
wolne wnioski.
do punktu 6
Sprawy róŜne, wolne wnioski
Przewodniczący Rady: Czy ktoś z Państwa radnych w tym punkcie? Proszę bardzo radny
Piotr Woeltz.
Radny Piotr Woeltz: W sprawach róŜnych Panie Przewodniczący, Szanowna Rado nie mogę
się odnieść do Panów Burmistrzów. Chciałbym Ŝeby było zaprotokołowane, Ŝe dzisiaj na sesji
nie był nikt obecny z włodarzy naszego miasta, Ŝaden Pan Burmistrz, Ŝaden dyrektor SP
ZOZ-u, gdzie są jednostki samorządowe. Tutaj Pan Włos składał …. nie ma dyrektora, nie ma
zastępcy i my się bezproduktywnie tu produkujemy. Nie wiem nad czym. Dziękuję.
Przewodniczący Rady: W protokole na pewno się taki zapis znajdzie. Zresztą zawsze jest,
stenogram teŜ, no właśnie ta wypowiedź teŜ będzie. Sprawy róŜne, wolne wnioski. Czy
Państwo radni w tym punkcie? Nie?
do punktu 7
Interpelacje i zapytania
Przewodniczący Rady: Punkt 7. Interpelacje i zapytania. Proszę bardzo Pan radny Piotr
Woeltz.
Radny Piotr Woeltz.: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Państwo moja
interpelacja pierwsza jest w sprawie usunięcia znaku informacyjnego z klombu przy banku
zachodnim, starym. Rośnie w pięknych choinkach, nie wiem po co ten znak tam stoi. Chyba
trzeba go usunąć.
I druga interpelacja - odwilŜ nastąpiła, pierwsze wyrwy i tak w sprawie uzupełnienia masy
asfaltowej, ewentualnie jakimś tłuczniem. Pojawiają się pierwsze na drogach, naszych ulicach
wyrwy, dziury w jezdni, na ulicy Daszyńskiego przed samym urzędem. Taka dziura, wczoraj
jechałem, no niestety mogłoby się to tragicznie skończyć. Prędkość była bezpieczna.
Następnie 3 Maja i nowa obwodnica: Pocztowa, Dąbrowskiego. TeŜ się pojawiają pierwsze
wyrwy w jezdni. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady: Dziękuję bardzo, interpelacje złoŜone na piśmie, odpowiedź będzie
na piśmie. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Nie widzę. W takim razie ja tylko
poinformuję w tym punkcie właściwe zadając zapytanie Panu Naczelnikowi Czesławowi
BroŜynie. Wpłynęło pismo z fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości dotyczące
projektu Regionalna gospodarka odpadami i recyklingu w powiatach Goerlitz i Zgorzelec
i tam jest mowa o podejmowaniu uchwał przez Radę Gminy do końca stycznia, a właściwe
cała dokumentacja dotycząca tego projektu miałby być przekazana do końca stycznia do
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a my z kolei mielibyśmy podjąć uchwałę o Wieloletnim

Planie Inwestycyjnym. Panie Czesławie, czy coś w dziale inwestycji, pionie inwestycji jest
wiadomo na temat tego dokumentu ?
Naczelnik Czesław BroŜyna: odpowiada z sali /brak wypowiedzi do mikrofonu uniemoŜliwił
protokolantowi odsłuch/.
Przewodniczący Rady: A przepraszam, to Pan Czesław Koziński moŜe coś powie - bo
oczekiwalibyśmy jeśli gmina ma przystępować do tego projektu, tak jak wynika z tego
dokumentu, to musimy podjąć uchwały odpowiednie do końca stycznia, a jedna sesja będzie
jeszcze z końcem stycznia - budŜetowa. Tam byłaby moŜliwość.
Zastępca Burmistrza Jerzy Stachyra: Panie Przewodniczący ja jestem w trakcie przyjęć
interesantów.
Przewodniczący Rady: To proszę się zapoznać, a po sesji porozmawiamy jeszcze.
Naczelnik Ryszard Koziński: Proszę bardzo.
Przewodniczący Rady: Interpelacje i zapytania. Nie widzę.
do punktu 8
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego
Przewodniczący Rady: Punkt 8 Informacje i Komunikaty Przewodniczącego. Ja tutaj
odczytam Państwu pismo jakie wystosowałem do Burmistrza w dniu 7 grudnia 2009 roku
i akurat jest dzisiaj jeszcze odpowiedź na to pismo. Jest jeszcze jedno pismo z którym
chciałem zaznajomić Radę od Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej. Ale po
kolei. 7-go grudnia pismo do Pana Andrzeja Grzmielewicza Burmistrza Miasta i Gminy
Bogatynia. „W związku z pracami nad projektem budŜetu na 2010 rok proszę o przekazanie
następujących dokumentów:
1. wykazu umów - zleceń za 2008 rok (zgodnie z wnioskiem Komisji do spraw BudŜetu z
kwietnia 2009 roku) oraz za rok 2009 oraz planowanych zamierzeń w tym zakresie na rok
2010 z wyszczególnieniem przedmiotu i wartości umowy, nazwy zleceniobiorcy oraz terminu
obowiązywania umowy;
2. planów finansowych jednostek podległych na 2010 rok;
3. wykazu nieruchomości przewidzianych do sprzedaŜy wraz z szacunkową ich wartością;
4. wykazu ulic, chodników przewidzianych do remontu (w ramach zaplanowanej w budŜecie
kwoty 3 000 000,00 zł – bieŜące utrzymanie dróg oraz bieŜące remonty nawierzchni ulic i
chodników na terenie miasta i gminy);
5. wykazu zawartych umów inwestycyjnych, których realizacja dotyczy równieŜ 2010 roku
i który zawierał będzie następujące informacje:
- data zawarcia umowy,
- data zakończenia prac zgodnie z zawartą umową,
- przedmiot umowy,
- wartość umowy,
- termin płatności,
- ewentualne kary umowne z tytułu niedotrzymania umowy,
- inne istotne zapisy umowne.

Jednocześnie proszę o informacje na temat toczących się postępowań sądowych, których
wynik moŜe mieć wpływ na budŜet 2010 roku (ewentualnie odszkodowania, konieczność
zawarcia ugód).”
Na to pismo, tak jak mówiłem 7 grudnia 2009 otrzymaliśmy odpowiedź 15 stycznia 2010
roku, właściwe nie na całość, bo wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaŜy wraz z
szacunkową ich wartością, to informacje na temat tych nieruchomości uzyskaliśmy na jednej
z Komisji BudŜetowej, a pismo, które wpłynęło dzisiaj do Biura Rady jest następującej treści:
„W odpowiedzi na Pana zapytanie - jak równieŜ w nawiązaniu do wniosku Komisji
BudŜetowej w sprawie wykazu umów-zleceń zawartych w latach 2008- 2009 oraz zamierzeń
w tym zakresie dotyczących roku 2010 pragnę zwrócić uwagę na fakt, Ŝe wniosek komisji w
sprawie przekazania przedmiotowego wykazu wykracza - moim zdaniem - po za zakres pracy
i kompetencje działania Komisji BudŜetowej.
Wyjaśniam jednocześnie co następuje:
1. szczegółowe informacje dotyczące drugiej strony umowy (zleceniobiorcy) nie mogą zostać
udostępnione osobom trzecim z uwagi na ochronę danych osobowych;
2. umowy – zlecenia zawierane są w szczególności w celu realizacji następujących zadań:
obsługi prawnej Urzędu Miasta i Gminy, wdraŜania i obsługi oprogramowania w zakresie
budŜetu i podatków, doręczania decyzji administracyjnych dotyczących spraw polityki
społecznej i świadczeń socjalnych, ochrony mienia gminy, funkcjonowania targowisk
gminnych oraz obsługi postępowań podatkowych;
3. zgodnie z ustawą wydatkowanie powyŜszych środków pozostaje w wyłącznej kompetencji
organu wykonawczego Gminy.”
To jest odpowiedź, teŜ w części na to pismo i jeszcze jest pismo od Komendanta Powiatowej
StraŜy PoŜarnej:
„Wniosek
Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Zgorzelcu zwraca się z uprzejmą prośbą
o przyznanie dotacji w kwocie 100.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup samochodu
specjalnego ratownictwa wysokościowego – podnośnika poŜarniczego dla jednostki
ratowniczo gaśniczej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bogatyni.
Uzasadnienie
Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Zgorzelcu w 2009 roku doposaŜyła
jednostkę w Zgorzelcu w podnośnik poŜarniczy. Zrealizowała to zadanie za kwotę około
1.000.000,00 zł.
W bieŜącym roku istnieje moŜliwość zakupu podnośnika poŜarniczego z przeznaczeniem dla
jednostki w Bogatyni. Pojazd będzie stacjonował w Bogatyni i stanowił wyposaŜenie
jednostki Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bogatyni tym samym będzie zabezpieczał obszar
Miasta i Gminy Bogatynia. WyposaŜenie tej jednostki w nowy podnośnik poŜarniczy w
sposób bezpośredni przełoŜy się na podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta i
gminy. Mając na uwadze dotychczasową współpracę i zrozumienie dla spraw
bezpieczeństwa, zwracam się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.”
To pismo kieruję na Komisję Obywatelską i Praworządności oraz Komisję BudŜetową.
100.000,00 zł. mielibyśmy tutaj dofinansować zakup sprzętu za około 1 milion.
Zastępca Burmistrza Jerzy Stachyra: Mogę zabrać Panie Przewodniczący głos.

Przewodniczący Rady: Proszę bardzo Pan Burmistrz Jerzy Stachyra.
Zastępca Burmistrza Jerzy Stachyra: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja
chciałem przeprosić, Ŝe dopiero w tym momencie dotarłem na sesję, ale chciałbym wyjaśnić,
Ŝe Pan Burmistrz Grzmielewicz jest na delegacji w Kancelarii Prezydenta. Jestem sam w
urzędzie. Natomiast jak Pan zapewne wie w poniedziałki między godziną 13.00 a 17.00
przyjmujemy interesantów. Niestety nie mam wpływu na to, Ŝe sesja jest zwoływana akurat w
tym czasie, nie mogę pozwolić sobie na to teŜ, Ŝeby ludzie czekali. Przypomnę dzisiaj o
godzinie 13 była jedna komisja, o 14 jest sesja, o 15 jest kolejna komisja, wobec tego moje
uczestnictwo w sesji było po prostu niemoŜliwe. Natomiast jak Państwo na pewno widzicie
wszyscy podlegli mi naczelnicy znajdują się na sali i teŜ są w stanie odpowiedzieć na
wszelkie pytania. To tyle tytułem wyjaśnienia. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady: Dziękuję bardzo. Punkt Informacje i Komunikaty Przewodniczącego
zamknięty.
do punktu 9
Zamknięcie obrad
Zamykam sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia. Dziękuję za przybycie.
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