Protokół nr LXVIII/10
/stenogram zapisu cyfrowego/

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 26 marca 2010 roku
Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji.
Nieobecni radni – Krystyna Dudziak – Piwowarska, Tadeusz Okorski, Katarzyna
Piestrzyńska – Fudali, Andrzej Walczak, Bogusława Witkowska.
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 1500 .
W sesji uczestniczyli:
 Jerzy Stachyra
 Bogumiła Wysocka

– Zastępca Burmistrza ds. Polityki Społecznej
- Skarbnik Gminy

/lista obecności stanowi załącznik nr 2/
do punktu 1
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady: Otwieram sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia. Stwierdzam
quorum, na sali jest 16 radnych. Kto z Państwa nie wpisał się jeszcze na listę, to proszę nie
zapomnieć. Sesja zwołana na wniosek Pana Burmistrza, na całe szczęście. /Pismo BB.00658/274/10 stanowi załącznik nr 3 do protokołu sesji/ Zawiera tylko jeden punkt: podjęcie
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na 2010 rok, projekt 515/10.
Porządek obrad właśnie w ten sposób jest skonstruowany. W związku z tym, Ŝe obowiązuje
ustawa o funduszu sołeckim i tam wskazany jest termin 31 marca, jako ostateczny do podjęcia
uchwały o wyraŜeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w danym roku lub nie
wyodrębnienie. Państwo pamiętacie, w ubiegłym roku podejmowaliśmy uchwałę o nie
wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Myślę, Ŝe stanowisko rady nie powinno się w tym roku
zmienić, zresztą mamy zapewnienie, Ŝe sołtysi podtrzymują to stanowisko. W takim razie…
Radny Ryszard Morawski: Sprostowanie, ja nie mogę reprezentować stanowiska
wszystkich sołtysów, ale sołtysi raczej są przeciw, dlatego, Ŝe te środki przyznane na
funduszu sołeckim są małe, w stosunku do tego, co sołectwo dostaje na róŜne cele.
Przewodniczący Rady: Poza tym cała procedura rozliczania tego funduszu jest dosyć
skomplikowana. W związku z tym proszę Pana Burmistrza o wyraŜenie zgody na
wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji jeszcze projektu uchwały w sprawie nie
wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2011. Pan Burmistrz wyraŜa
zgodę. Pan Patryk Stefaniak proszę.
Radny Patryk Stefaniak: Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja wnioskuję, Ŝeby ten wniosek
poddać pod obrady komisji problemowej, dlatego Ŝe wpłynął w ostatniej chwili i cięŜko, bez
dyskusji jakiejkolwiek, Ŝeby to głosować dzisiaj, dziękuję.
Przewodniczący Rady: Dobrze, dziękuję. Rzeczywiście wpłynął w ostatniej chwili, ale 31
marca to jest termin ostateczny. Dobrze, proszę Państwa wniosek radnego Patryka Stefaniaka
o skierowanie tego projektu uchwały do obrad komisji, rozumiem, Ŝe obywatelskiej w tym

wypadku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest przeciw? – 9. Kto
się wstrzymał? Wniosek nie został przyjęty. Jedna osoba głosowała „za”, 9 przeciw, 6 głosów
wstrzymujących. W takim razie ponawiam prośbę o wprowadzenie projektu uchwały w
sprawie nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku do
porządku dzisiejszych obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę
o podniesienie ręki. 13 „za”. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 głosów „za”, 1
„przeciw”, 2 „wstrzymujące”. Rada bezwzględną większością głosów przyjęła ten projekt
uchwały do dzisiejszego porządku obrad. Tak więc w porządku mamy dwa projekty uchwał.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budŜetu gminy na 2010 rok (projekt nr
515/10).
3. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w 2011 roku. (projekt nr 517/10)
4. Zamknięcie obrad.
do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budŜetu gminy na 2010 rok
(projekt nr 515/10).
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady: Czy Państwo radni będą mieli pytania do tego projektu? Proszę
bardzo, radny Patryk Stefaniak.
Radny Patryk Stefaniak: Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja o ile dobrze pamiętam, ten
punkt, tu bym prosił, Ŝeby pani Skarbnik potwierdziła, albo zaprzeczyła, był ujęty w ostatniej
autopoprawce. Wobec tego ja chciałbym zwrócić uwagę na pewien fakt. My jako rada tutaj
się spotykamy niby z błahego powodu, aby ustalić prawie 12.000,00 zł. Ja chciałbym
zauwaŜyć jednak, Ŝe te 12.000,00 zł to jest tylko część projektu realizowanego przez fundację
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu. Gdybyśmy do końca marca nie podjęli
tej uchwały, projekt w wysokości prawie 250.000,00 euro przepadłby. Teraz proszę Państwa,
na jednym z portali pojawił się taki artykuł „Wojna pozycyjna” opisujący sytuację w radzie.
Ja mam wraŜenie, Ŝe podczas tej wojny został puszczony gaz musztardowy, który resztę
rozsądku w tej radzie juŜ wybił, naprawdę. Spotykamy się szanowni radni dlatego, Ŝe nawet
nie czytacie, co wycinacie. Ja nie bez kozery ostatnio zapytałem wnioskodawcę, Pana
Goszczyckiego czy kiedykolwiek skonsultował te wnioski z jakimikolwiek naczelnikami.
Pan Goszczycki powiedział, Ŝe nie. I przez taką niefrasobliwość mógłby upaść wniosek w
wysokości 250.000,00 euro. TakŜe chciałbym zwrócić uwagę i proszę o rozsądek na
przyszłość.
Przewodniczący Rady: Dziękuję bardzo, proszę Państwa, oczywiście radny Patryk Stefaniak
ma prawo wygłaszać takie opinie. Panie Patryku proszę zwrócić uwagę na jeden fakt - pismo
z Fundacji Centrum Wspierania Samorządności wpłynęło do biura rady gminy 12 stycznia
2010 roku. To było pismo kierowane do burmistrzów, którzy na kilka tygodni albo dni
wcześniej podpisywali porozumienie, załączniki, no i oczywiście teŜ do przewodniczących
rad gmin i powiatów, których to porozumienie obejmuje. TakŜe podkreślam uwagę: 12
stycznia 2010 roku. Ja pamiętam, przy oknie, przy którym siedzi radny Jerzy Wojciechowski,
rozmawiałem z byłym juŜ naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska Panem Józefem

Kozińskim. Zapytałem go, czy on wie o takim piśmie. Wtedy chyba odpowiedział mi, Ŝe
jeszcze nie wie, ale poprosiłem go, Ŝeby jak najszybciej taki projekt uchwały wpłynął pod
obrady rady. Pragnę równieŜ przypomnieć, Ŝe uchwała, którą dzisiaj głosujemy dotyczy
zmian w budŜecie i rzeczywiście te porozumienie wymaga, Ŝebyśmy takie zmiany w budŜecie
wprowadzili. A inicjatywę przedstawiania projektu zmian w budŜecie gminy ma burmistrz i
teŜ mogę wyrazić swoje zdziwienie, Ŝe odbyło się kilka sesji nadzwyczajnych w tematach
nam znanych i w Ŝadnych z tych projektów uchwał nie znalazła się ta pozycja. Ten fakt, o
którym Pan mówi ostatnio, no to sam pan dobrze wie, Ŝe to była autopoprawka dosyć
obszerna i matematyka zadecydowała właściwie, polityczna matematyka, Ŝe ta autopoprawka
nie była głosowana. No obawiam się, Ŝe zaczęlibyśmy głosować nad pewnymi zmianami, nad
pewnymi nie zaczęlibyśmy głosować, czy nie chcieli. Proszę Państwa naprawiamy takŜe
swoje błędy. O gazie musztardowym i o jego wpływie na umysły nasze pamiętamy i proszę
jeśli nie ma innych pytań o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w
sprawie wprowadzenia zmian budŜetu gminy na 2010 rok proszę o podniesienie ręki. 16 za,
jednogłośnie rada podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian budŜetu gminy na 2010
rok. Dziękuję.
Uchwała nr LXVIII/406/10 stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji.
do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w 2011 roku.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu sesji
Przewodniczący Rady: Ja tylko przeczytam Państwu w § 1: Nie wyraŜa się zgody na
wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budŜecie gminy na 2011 rok.
Czy są pytania? Nie widzę. Proszę zatem o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za
podjęciem uchwały w sprawie nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w 2011 roku? Kto jest za? Proszę jeszcze raz ręce w górę. 14 „za”. Kto jest przeciw? Kto się
wstrzymał? Głosowało 16 radnych. 14 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące”. Stwierdzam, Ŝe
rada podjęła uchwałę w sprawie nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w 2011 roku.
Uchwała nr LXVIII/407/10 stanowi załącznik nr 7 do protokołu sesji.

do punktu 4
Zamknięcie obrad
Przewodniczący Rady: Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam sesję rady Gminy
i Miasta Bogatynia. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
Paweł Szczotka

Protokołowała:
Agnieszka Kras podinsp. Biura Rady
Bogatynia dnia 28.04.2010 r.

