
Protokół nr LXXI/10 
/stenogram z przebiegu obrad/ 

Sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia 
z dnia 30 kwietnia 2010 roku 

 
Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. 
Nieobecny radny Tadeusz Okorski.  
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 900 do 1545 
 
W sesji uczestniczyli:  

� Andrzej Grzmielewicz  - burmistrz miasta i gminy Bogatynia 
� Jerzy Stachyra   - zastępca burmistrza 
� Dominik Matelski   - zastępca burmistrza  
� Bogumiła Wysocka  - skarbnik gminy 
� Daniel Fryc   - sekretarz 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 Paweł Szczotka: Dzień dobry, witam kwadrans akademicki minął, 
szkoda takiego pięknego dnia, witam wszystkich zaproszonych gości siedzących na widowni, 
witam Pastwa radnych, Pana Burmistrza Dominika Matelskiego, Pana Sekretarza, Panią 
Skarbnik. Pan Burmistrz Andrzej Grzmielewicz i Pan Burmistrz Jerzy Stachyra jeszcze są 
poza Urzędem na zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Ekonomicznych                               
i Energetycznych i z tego też powodu zaproponuję Państwu zmiany w porządku obrad. Mamy 
też kilka innych uchwał.  
Otwieram sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia, stwierdzam quorum - listę obecności jakby 
mi mógł radny Patryk dostarczyć, Dziękują bardzo, na sali jest na obecną chwilę 17 radnych.  

 
do punktu 2 

Przedstawienie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Proponowany porządek obrad macie Państwo przed 
sobą. Jesteśmy w punkcie 2  
2. Przedstawienie porządku obrad.  
3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych. 
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Bogatynia za 2009 rok 
a. przedstawienie opinii komisji problemowych w sprawie sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy i miasta Bogatynia za 2009 rok, 
b. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i wniosku w sprawie absolutorium dla 
Burmistrza, 
c. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu       
z wykonania budżetu gminy i miasta Bogatynia za 2009 rok oraz o wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta  i Gminy Bogatynia, 
d. dyskusja, 



e. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia  
5. Podjęcie uchwał: 
5.1. w sprawie zamiany nieruchomości – projekt nr 520/10 
5.2. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego                  
i zawarcie umowy dzierżawy – projekt nr 521/10 
5.3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego                         
i zawarcie kolejnej umowy użyczenia – projekt nr 522/10 
5.4. w sprawie przejęcia pojazdu na własność gminy – projekt nr 524/10 
5.5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 529/10 
5.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 530/10 
5.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie 
umowy dzierżawy – projekt nr 531/10 
5.8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego                    
i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 532/10 
5.9. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego                 
i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  - projekt nr 533/10 
5.10. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego                          
i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 534/10 
5.11. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 
lutego 2005 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia – projekt nr 523/10 
6. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego. 
7. Zamknięcie obrad.  
Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do protokołu sesji.  
 
Proszę Państwa, pierwsza propozycja polega na tym, aby przystąpić w pierwszej kolejności 
do punktu dotyczącego podjęcia uchwał, czyli cały blok uchwał zrobić punktem 4. Będzie 
czas na to, aby Panowie Burmistrzowie dotarli, też myślę aby pełna sala radnych zagościła. 
Więc tak – to jest pierwszy wniosek – myślę, że nie ma więcej kontrowersji, więc proponuję 
najpierw podejmować uchwały i zrobić go punktem 4.  

� Kto z Państwa radnych jest „za”.  
� Czy ktoś jest przeciw – nie widzę.  
� Kto się wstrzymał – nie widzę.  

Jednogłośnie 17 „za” - punkt 4 to będą projekty uchwał do rozpatrzenia i w tym punkcie 
proponuję wprowadzić jeszcze następujące uchwały: 
- mamy projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi Pana Piotra Słupskiego na działalność 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni w związku z nieudzieleniem 
skarżącemu pomocy społecznej i to jest projekt nr 538/10. Państwo radni mają go przed sobą, 
projekt który na ostatniej Komisji Rewizyjnej został rozpatrzony. Komisja Rewizyjna 
przygotowała uzasadnienie, myślę że możemy dzisiaj podjąć tą uchwałę.  
Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem w punkcie 5.12 ww. projektu uchwały proszę 
o podniesienie ręki.  
Kto jest za – jednogłośnie  17 – „za” czyli jest to punkt 4.12.  
 
Proszę Państwa - wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji zwołanej na dzisiaj                     
o rozpatrzenie projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów w głosowaniu                              
w Wielospecjalistycznym Szpitalu - Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Zgorzelcu, Zakładzie dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Sieniawce  i w Szpitalu 
Gminnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni dla 



przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku - to jest projekt nr 537/10.  
Wniosek Pana Burmistrza o wprowadzanie tego projektu w punkcie 4.13 - kto jest za – 17 za 
jednogłośnie.  
Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu sesji. 
  
I jeszcze jeden wniosek tym razem o wycofanie z porządku obrad w dniu dzisiejszym 
projektu uchwały nr 520/10  w sprawie zamiany nieruchomości.  
Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji. 
Naczelnik BH prośbę motywuje tym, iż na dzień dzisiejszy w powyższej sprawie oraz 
zaistniałym problemie nie wypowiedziała się Pani notariusz czy dokonać zamiany na 
podstawie uchwały, czy zrobić sprostowanie do aktu notarialnego aneksem.  
Kto z Państwa radnych jest za wycofaniem tego projektu z porządku obrad /punkt 4.1./ - 
jednogłośnie ten projekt wycofujemy.  
 
I proponuję jak już robimy takie porządki wprowadzić dwa protokoły z nadzwyczajnej sesji 
Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 22 marca 2010 roku oraz z nadzwyczajnej sesji Rady 
Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 marca 2010 roku i to by mógł być punkt, żeby nie 
mieszać za bardzo, punkt 6 na koniec dzisiejszej sesji przed komunikatami 
przewodniczącego.  
Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad tych dwóch protokołów – 
17 „za”, a więc jednogłośnie.  
 
Porządek po zmianach  
2. Przedstawienie porządku obrad.  
3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych. 
4. Podjęcie uchwał: 
4.1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego                  
i zawarcie umowy dzierżawy – projekt nr 521/10 
4.2. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie 
kolejnej umowy użyczenia – projekt nr 522/10 
4.3. w sprawie przejęcia pojazdu na własność gminy – projekt nr 524/10 
4.4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 529/10 
4.5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 530/10 
4.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie 
umowy dzierżawy – projekt nr 531/10 
4.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego                    
i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 532/10 
4.8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego                 
i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  - projekt nr 533/10 
4.9. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego                        
i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 534/10 
4.10. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 
lutego 2005 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia – projekt nr 523/10. 
4.11. w sprawie załatwienia skargi Pana Piotra Słupskiego na działalność Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni w związku z nieudzieleniem skarżącemu pomocy 
społecznej - projekt nr 538/10. 



4.12. w sprawie utworzenia obwodów w głosowaniu w Wielospecjalistycznym Szpitalu – 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zakładzie dla 
Psychicznie i Nerwowo Chorych w Sieniawce  i w Szpitalu Gminnym Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni dla przeprowadzenia głosowania                       
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 
roku – projekt nr 537/10.  
 
5. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Bogatynia za 2009 rok 
a. przedstawienie opinii komisji problemowych w sprawie sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy i miasta Bogatynia za 2009 rok, 
b. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i wniosku w sprawie absolutorium dla 
Burmistrza, 
c. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu                 
z wykonania budżetu gminy i miasta Bogatynia za 2009 rok oraz o wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza  Miasta i Gminy Bogatynia, 
d. dyskusja, 
e. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia  
 
6. Przyjęcie protokołów z sesji nadzwyczajnych – z dnia 22.03.2010 roku oraz z 26.03.2010 
roku. 
7.  Informacje i Komunikaty Przewodniczącego. 
8. Zamknięcie obrad.  

 
Tak wygląda nasz porządek chyba że radni mają jeszcze jakieś uwagi do porządku – nie 
widzę więc przystępujemy -   

 
do punktu 3. 

Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Przyznam że nie wiem jak to się stało, że ten punkt 
znalazł się na początku, gdyż jednostki chciały aby ten punkt był na końcu. Czy ktoś                         
z Państwa sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych chciałby zabrać głos w tym 
punkcie? Proszę bardo sołtys Ryszard Włos.  
 
Sołtys Działoszyna Ryszard Włos: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, dwa słowa 
tylko dzisiaj - chciałem podziękować nieobecnemu tutaj Panu Dyrektorowi Kulczyckiemu                   
i Komisji Zdrowia – we środę otrzymaliśmy lekarza do Działoszyna i do Porajowa. Po pół 
roku przyjechał Pan doktor z Zawidowa, będzie przyjęty na stałe tak, że problemy ze służbą 
zdrowia z tej mównicy nie będą więcej powtarzane. I mam taką prośbę do Rady, do Pana 
Burmistrza - trzy lata proszę już i piszemy na zebraniach o remont toalety przy cmentarzu                  
w Działoszynie. 13 czerwca będzie uroczystość może już wiecie niektórzy radni, będzie 
wmurowanie tablicy pamiątkowej. Kopalnia ufundowała czy Solidarność w związku                        
z wyświęceniem księdza Popiełuszki. Przyjadą Niemcy i znów będzie mi głupio latać szukać 
TOY-TOYA, a 4 lata proszę o remont toalety, więc może jakoś to się znajdzie. To tyle.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Dziękuję bardzo, Pan Burmistrz proszę bardzo.  
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Dominik Matelski: Panie Przewodnicząc, 
Wysoka Rado, Szanowni Państwo - jeżeli chodzi o te toalety to sprawa została poruszona na 
spotkaniu z Radą Sołecką i mieszkańcami Działoszyna. Jesteśmy w trakcie już przygotowania 



kosztorysu i jak będą znane koszty natychmiast wniosek z wydziału inwestycji pójdzie do 
wydziału budżetowego i mam nadzieję, że w niezwłocznym czasie Państwo przegłosują tą 
autopoprawkę i skończymy ten cmentarz i odbierzemy go tak jak należy zgodnie                            
z przepisami. Dziękuję.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Czy jeszcze ktoś z Państwa - proszę bardzo Pan 
przewodniczący Rady Osiedla Nr 7 Eugeniusz Kubica.  
 
Przewodniczący Rady Osiedla Nr 7 Eugeniusz Kubica: Panie Przewodniczący, Panie 
Burmistrzu, Szanowni radni - mam takie pismo przygotowane przez Radą Osiedla Nr 7 i 
chciałbym tutaj przytoczyć – Rada Osiedla Nr 7 w Bogatyni reagując na interwencję 
mieszkańców ulicy Fałata i Malczewskiego w sprawie braku realizacji zadań – budowy 
parkingu przy ww. ulicach zwraca się z prośbą o realizację uprzednich zobowiązań podjętych 
wobec mieszkańców tychże ulic. Przypominamy, że w roku 2008 przedstawiciele Urzędu 
przyjęli zobowiązania w obecności Burmistrza i mieszkańców tych ulic do wybudowania 
parkingu. W roku 2008 został sporządzony projekt parkingu przy ulicy Fałata, natomiast jego 
budowa nie została zrealizowana w 2009 roku pomimo zabezpieczenia środków w budżecie               
w wysokości 110 tys zł. W roku 2009 winien powstać projekt parkingu przy ulicy 
Malczewskiego, a jego budowa miała być zrealizowana w 2010 roku. Oczekujemy na 
wypełnienie podjętych zobowiązań oraz o udzielenie mieszkańcom odpowiedzi w tym zakresie. 
Dziękuję. 
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Dominik Matelski: Szanowni Państwo, 
Wysoka Rado, Panie Przewodniczący - jeżeli chodzi o to zadanie tutaj będziemy analizować 
budżet inwestycyjny po półroczu i po tym będziemy mogli udzielić szczegółowej informacji 
na temat tego zadania. Jak już wcześniej wspominałem i zawsze zapewniam Państwa, że 
przede wszystkim inwestujemy środki w zadania z których możemy uzyskać środki unijne i te 
zadania mają pierwszeństwo. Natomiast tak jak mówię, po analizie budżetu inwestycyjnego 
po półroczu zajmiemy stanowisko w tym temacie. Dziękuję. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Dziękuję bardzo – czy jeszcze przedstawiciele 
jednostek pomocniczych?  Nie widzę.  
W takim razie przejdźmy … 

do punktu 4 
Podjęcie uchwał: 

 
4.1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego                  
i zawarcie umowy dzierżawy. 
Projekt nr 521/10 stanowi załącznik nr 6 do protokołu sesji.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Zapraszam Panią Lucynę Pędrak naczelnika 
wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu – cały bok uchwał właśnie Pani naczelnik i pierwsza 
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego                         
i zawarcie umowy dzierżawy.  
 
Naczelnik BH Lucyna Pędrak: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado - pierwszy projekt 
521/10 dotyczy zawarcia umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat tj. 
dzierżawa garażu o powierzchni 24,4m2 przy ulicy Kusocińskiego.  
 



Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, 
Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na swoim posiedzeniu opiniowała pozytywnie – 3 
głosy „za” – jednogłośnie. Czy jakieś pytania do tego projektu? Nie widzę, w takim razie 
proszę o głosowanie. 18 radnych na sali – kto jest „za”? 18 „za” – jednogłośnie  
Uchwała Nr LXXI/420/10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy została podjęta i stanowi załącznik nr 7 
do protokołu sesji.  
 
4.2. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego                
i zawarcie kolejnej umowy użyczenia 
Projekt nr 522/10 stanowi załącznik nr 7 do protokołu sesji.  
 
Naczelnik BH Lucyna Pędrak: Następna uchwała 522/10 również dotyczy umowy 
dzierżawy na okres do 10 lat dla Bogatyńskiego Klubu Motorowego Cross.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Komisja Rozwoju która zajmowała się tym 
projektem uchwały w głosowaniu 3 za – jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt. Czy 
Państwo radni mają pytania? Proszę bardzo Pani Wiceprzewodnicząca.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Elżbieta Niczyporuk: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 
Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu - ja mam pytanie dotyczące, bo Pani powiedziała, że to 
jest umowa dzierżawy - użyczenia no właśnie. Ja mam pytanie dotyczące zapisów 
znajdujących się w części opisowej tej uchwały, a mianowicie w części opisowej jest 
napisane w ten sposób, że w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Bogatynia nieruchomości te są oznaczone symbolami NU jako tereny gospodarki odpadami. 
Natomiast opinia wydziału pomocniczego i tutaj jest kierownik biura planowania napisał                  
w swojej opinii, wprowadził taki zapis – Przychylam się do wniosku pod warunkiem 
spełnienia wszystkich wymogów prawnych między innymi wyłączenie gruntów z produkcji 
rolnych. Pytam - jakie to są te pozostałe wymogi i czy wszystkie zostały spełnione? I jeszcze 
jedna kwestia – w propozycjach wydziału BH - że zgoda pod warunkiem uzyskania 
pozytywnej opinii BZB. Co to jest za opinia i jaką ona ma treść?  
 
Naczelnik BH Lucyna Pędrak: Jeżeli chodzi o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 
owszem wyłącza się grunty z produkcji rolnej tylko wtedy, jeżeli one są na trwale wyłączone. 
Natomiast tam gdzie ten zorganizował sobie Klub Motorowy ten plac taki do przejazdów 
tymi motorami dzisiaj nie trzeba ich wyłączać z produkcji dlatego, że to nie będzie na stałe 
wyłączenie gruntów. W związku z tym nie ma potrzeby dokonywania opłat i wyłączania tego 
gruntu.  
Natomiast co do opinii – po prostu tu chodziło o to, czy gmina nie planuje tam jakiejś 
inwestycji na tym terenie. Okazuje się że nie planujemy żadnej inwestycji, nie ma przeszkód             
i dlatego tutaj ten projekt uchwały jest na sesji.  
To jest właśnie opinia Pana Stefana, że wyłączyć grunty z produkcji rolnej. Jeśli chodzi o 
inne wymogi to ja nie wiem co Pan Geodeta miał na myśli. Prawdopodobnie było to związane 
z tym torem na którym się pojazdy poruszają, ale my dajemy na działalność statutową tego 
Klubu. Te wszystkie czynności formalne spadają  z obowiązku gminy. Jeśli są jakieś wymogi 
prawne do załatwienia to Klub we własnym zakresie powinien to robić.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Elżbieta Niczyporuk: W związku z tym, że temat jest trochę 
kontrowersyjny szczególnie wśród mieszkańców którzy przebywają na cmentarzu dlatego ten 
temat tych dodatkowych wymogów drążę, bo inną sprawą jest Klub, a inna sprawą. Jeżeli 



Rada podejmuje uchwałę to wyraża zgodę, żeby Klub tam prowadził działalność statutową, 
ale działalność statutową – jazda na motorach i w związku z tym chciałabym usłyszeć. Skoro 
naczelnik pisze o tym i warunkuje wydzieleniem tego z gruntów rolnych, to myślę że jest 
osobą kompetentną i wie co pisze i w jakim celu to pisze. Dziękuję. 
 
Naczelnik BH Lucyna Pędrak: Ja jeszcze tutaj do swojej wypowiedzi chciałam dodać, że               
w umowie użyczenia jest taki zapis, że ani zawody ani jazda nie powinna na tym terenie 
odbywać się w momentach kiedy jest prowadzony pochówek na cmentarzu.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Elżbieta Niczyporuk: Może żeby rozwiać te wszystkie 
wątpliwości i te wymogi formalno-prawne stawiam wniosek formalny żeby  skierować 
projekt uchwały pod obrady komisji, by wypowiedział się kierownik działu planowania, 
żebyśmy mieli pewność i jasność, że to podjęcie tej uchwały nie będzie z niczym kolidowało 
z miejscem sąsiadującym z tym Motocrossem.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Jakieś uwagi innych radnych? Nie widzę, wobec 
tego wniosek poddaję pod głosowanie – Kto z Państwa radnych jest za skierowaniem tego 
projektu ponownie pod obrady komisji – 13 za, kto jest przeciw – nie ma, kto się wstrzymał – 
5 głosów wstrzymujących. A więc kierujemy to jeszcze raz do Komisji Rozwoju.  
 
4.3. w sprawie przejęcia pojazdu na własność gminy Bogatynia 
Projekt nr 524/10 stanowi załącznik nr 9 do protokołu sesji 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Projekt ten rozpatrywała Komisji ds. Obywatelskich 
i Praworządności i w wyniku głosownia 4 za – jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.    
W treści tego projektu czytamy: Przejmuje się na własność Gminy Bogatynia motocykl marki 
MZ co do którego nie została ustalona osoba uprawniona do odbioru. Nie ma pytań chyba, 
prawda? Sprawa oczywista, kto jest za – 18 za – jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr LXXI/421/10 w sprawie przejęcia pojazdu na własność gminy Bogatynia 
została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu sesji.  
 
4.4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego                    
i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
Projekt nr 529/10 stanowi załącznik nr 11 do protokołu sesji. 
 
Naczelnik wydziału BH : Projekt 529/10 dotyczy zawarcia umowy na cele rolne na okres do 
3 lat i to dotyczy terenów w Bogatyni przy ulicy Słowackiego.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Komisja ds. Rozwoju - 3 za - jednogłośnie 
pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Czy Państwo radni mają pytania? – nie widzę. W takim 
razie proszę o głosowanie – kto jest za podjęciem uchwały – jednogłośnie 18 radnych 
głosowało za.  
 
Uchwała Nr LXXI/422/10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy została podjęta i stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu sesji. 
 
4.5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego                    
i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.  



Projekt nr 530/10 stanowi załącznik nr 13 do protokołu sesji. 
 
Naczelnik wydziału BH: Projekt 530/10 dotyczy również przedłużenia umowy dzierżawy na 
cele rekreacyjne na okres do 3 lat, a dotyczy działki przy ulicy Dworskiej.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Komisja ds. Rozwoju - 3 za - jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Czy będą pytania? – nie widzę. Proszę                             
o głosowanie – kto jest za podjęciem uchwały - 18 za - jednogłośnie. Rada podjęła uchwałę.   
 
Uchwała Nr LXXI/423/10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy została podjęta i stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu sesji. 
 
4.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego                      
i zawarcie umowy dzierżawy. 
Projekt nr 531/10 stanowi załącznik nr 15 do protokołu sesji. 
 
Naczelnik wydziału BH: Ja tu zrobiłam błąd bo poprzedni to był 534. Przepraszam bardzo, a 
530 dotyczy dzierżawy na cele rolne na okres do 3 lat i to jest teren położony również                         
w Bogatyni przy ulicy Dymitrowa.   
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Mamy jasność w sprawie? A więc przegłosujmy, 
numer ten sam ale inna treść – 530/10 na cele rolne działka na okres do 3 lat – kto z Państwa 
radnych jest za – 18 za. Dziękuję bardzo.  
 
Naczelnik wydziału BH: Projekt 531/10 jest również dzierżawa na cele rolne na okres do 3 
lat i to dotyczy terenów w Bogatyni za stadionem na Białogórskiej.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: I tu również Komisja Rozwoju projekt uchwały 
opiniowała pozytywnie – 3 głosy za. Ktoś z radnych ma pytania? Nie widzę. Proszę                       
o głosowanie kto z radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – kto 
jest za – 18 za – jednogłośnie.  
 
Uchwała Nr LXXI/424/10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy została podjęta i stanowi 
załącznik nr 16 do protokołu sesji. 
 
4.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego                      
i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 
Projekt nr 532/10 stanowi załącznik nr 17 do protokołu sesji. 
 
Naczelnik wydziału BH: Projekt 532/10 również dotyczy przedłużenia dzierżawy na okres 
do 3 lat na cele rolne i to jest działka położona w Bogatyni jak się jedzie na wysypisko po 
lewej stronie.   
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Komisja Rozwoju – 3 głosy za pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Czy Państwo radni mają pytania? Nie widzę proszę                             
o głosowanie – kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 



obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na cele rolne działka 
– kto jest za – 18 za – jednogłośnie podjęliśmy uchwałę.  
 
Uchwała Nr LXXI/425/10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy została podjęta i stanowi 
załącznik nr 18 do protokołu sesji. 
 
4.8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego                         
i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  
Projekt nr 533/10 stanowi załącznik nr 19 do protokołu sesji. 
 
Naczelnik wydziału BH: Projekt uchwały 533/10 również dotyczy przedłużenia dzierżawy 
na okres do 3 lat na cele rolne. Działka znajduje się na terenie Porajowa.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Komisja Rozwoju - 3 głosy za – pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Czy Państwo radni mają pytania? Nie widzę proszę                         
o głosowanie – kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – kto jest za – 18 za – 
jednogłośnie Rada podjęła uchwałę.  
 
Uchwała Nr LXXI/426/10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy została podjęta i stanowi 
załącznik nr 20 do protokołu sesji. 
 
4.9. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego                              
i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy . 
Projekt nr 534/10 stanowi załącznik nr 21 do protokołu sesji. 
 
Naczelnik wydziału BH: Projekt uchwały 534/10 na cele rekreacyjne przy ulicy Dworskiej.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: 290 m2. Komisja ds. Rozwoju - 3 głosy za 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Czy Państwo radni mają pytania? Nie ma, proszę 
o głosowanie – kto jest za podjęciem uchwały – projekt 534/10 – 18 za – jednogłośnie Rada 
podjęła uchwałę.  
 
Uchwała Nr LXXI/427/10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy została podjęta i stanowi 
załącznik nr 22 do protokołu sesji. 
 
4.10. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia               
z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia. 
Projekt nr 523/10 stanowi załącznik nr 23 do protokołu sesji.   
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: W sprawie tego projektu wypowiedziały się 
wszystkie komisje, albo prawie wszystkie. A oto ich opinie: 
� ustalenie Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności – Komisja w wyniku głosowania – 

4 głosy za – jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.  
� Komisja ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w wyniku głosowania - 3 głosy za,                   

1 głos wstrzymujący pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
� Komisja ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych nie wydała opinii do projektu uchwały.   



� Komisja Statutowa – 3 głosy za – jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
� Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

– 2 głosy za, 1 głos wstrzymujący pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
� Komisja ds. Budżetu – 2 głosy za, 1 głos wstrzymujący pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  
Treść w § 1 punkcie 1 – wprowadza się zmiany w punkcie 1 § 51 Statutu Gminy i Miasta 
Bogatynia który otrzymuje następujące brzmienie; 

1. Każda sesja rady jest rejestrowana poprzez zapis wideo oraz dźwięku.  
2. Do zapisu audiowizualnego sporządza się czasowy spis zdarzeń, zgodnie  

z porządkiem obrad.  
I skreśla się § 52 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia.  
Czy Państwo radni mają pytania? Proszę bardzo Pani Wiceprzewodnicząca. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Elżbieta Niczyporuk: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 
Szanowni goście - mam pytanie dotyczące właśnie tego § 52 który zostaje skreślony tak 
przynajmniej mamy w projekcie uchwały. Chciałabym się dowiedzieć na jakiej zasadzie będą 
przyjmowane, czy nie będziemy protokołów z posiedzeń Rady przyjmować? Żeby ten temat 
wyjaśnić, bo ten temat był poruszany na Komisji Budżetowej i tej odpowiedzi nie uzyskałam. 
W związku z tym przed głosowaniem proszę o wyjaśnienie.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Proszę bardzo Kierownik Biura Rady wyjaśni. 
 
Kierownik Biura Rady Zbigniew Cuber: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni 
goście – chciałbym powiedzieć tylko że nie ma żadnej zasadności przyjmowania zapisu 
dźwięku i wideo ponieważ nad tym się nie polemizuje i nie dyskutuje. Czyli to jest zupełnie 
wykluczone, nie ma wtedy konieczności głosowania. Dziękuję.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Tak jest,  nie będzie interpretacji stron trzecich co 
do przebiegu sesji. Każdy z Państwa radnych będzie mógł sobie zażyczyć wyciągu z tego 
protokołu. Pracownicy biura przygotują treść odpowiedniego fragmentu jeżeli tylko ktoś                    
z Państwa będzie chciał taki otrzymać na piśmie. Czy jeszcze jakieś pytanie? Nie widzę                     
w takim razie proszę o głosowanie – kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały                      
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 
2005 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia – kto jest za – 17 za, kto jest przeciw 
– nie widzę, kto się wstrzymał – 18 radnych głosowało, 17 za, 1 głos wstrzymujący. 
Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/05 Rady Gminy 
i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia. 
 
Uchwała Nr LXXI/428/10 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/05 Rady Gminy                         
i Miasta Bogatynia  z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta 
Bogatynia została podjęta i stanowi załącznik nr 24 do protokołu sesji.  
 
4.11. w sprawie załatwienia skargi Pana Piotra Słupskiego na działalność Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni w związku z nieudzieleniem skarżącemu 
pomocy społecznej. 
Projekt nr 538/10 stanowi załącznik nr 25 do protokołu sesji.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Tak jak powiedziałem Komisja Rewizyjna, 
przepraszam, Komisja Zdrowia analizowała i przepytywała na tą okoliczność Pana 
Kierownika. Odpowiedzi udzielał również Burmistrz Stachyra i ustalenie Komisji Zdrowia 



jest następujące: ja Państwu odczytam – Kierownik OPS w Bogatyni i zastępca Burmistrza 
Pan Jerzy Stachyra udzielali wyjaśnień w sprawie. Skarżący Piotr Słupski według Kierownika 
jest podejrzliwy, kategorycznie odmawia złożenia podpisu pod wszelakimi dokumentami. 
Ponadto zastrasza pracowników wydziału Świadczeń Socjalnych UMiG Bogatynia oraz 
pracowników Ośrodka. Bywa agresywny. W celu udzielenia pomocy społecznej skarżący 
musiałby spełnić kryteria ustawowe w tym podpisanie protokołu z wywiadu środowiskowego, 
rejestracja w Ośrodku Pomocy Społecznej. Komisja w wyniku głosowania – 5 za - 
jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną.  
I uzasadnienie - W dniu 30 marca 2010 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni wpłynęła 
skarga Pana Piotra Słupskiego  na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej                   
w Bogatyni. Skarga została złożona przez skarżącego w Biurze Burmistrza Miasta i Gminy                 
i przekazana wg właściwości do rozpatrzenia przez Radę Gminy i Miasta Bogatynia. 
Analizując jej treść członkowie Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych stwierdzili, co 
następuje: Skarżący Pan Piotr Słupski podnosi, iż kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
odmówił mu udzielenia pomocy społecznej. Z informacji uzyskanej od kierownika Ośrodka 
wynika, iż skarżący kategorycznie odmawiał złożenia podpisu pod dokumentacją. Pomoc 
społeczna zostanie skarżącemu udzielona po spełnieniu przez niego wymogów ustawowych,          
w tym m.in. podpisanie protokołu z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. Biorąc 
powyższe pod uwagę członkowie komisji uważają skargę za bezzasadną. 
I taka jest treść tej uchwały. Czy Państwo radni mają pytania? Nie widzę w takim razie proszę 
o głosowanie – kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki -  
18 za – jednogłośnie Rada podjęła uchwałę.  
 
Uchwała Nr LXXI/429/10 w sprawie załatwienia skargi Pana Piotra Słupskiego na 
działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni w związku                                
z nieudzieleniem skarżącemu pomocy społecznej została podjęta i stanowi załącznik nr 26 
do protokołu.  
 
Witam Pana Burmistrza, jednego i drugiego oczywiście.  
 
Burmistrz MiG Bogatynia Andrzej Grzmielewicz: Witam i przepraszam za spóźnienie.  
 
4.12. w sprawie utworzenia obwodów w głosowaniu w Wielospecjalistycznym Szpitalu – 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zakładzie dla 
Psychicznie i Nerwowo Chorych w Sieniawce  i w Szpitalu Gminnym Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni dla przeprowadzenia głosowania w 
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 
roku. 
Projekt nr 537/10 stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Ten projekt uchwały wpłynął dzisiaj i poprosiłbym 
Pana Sekretarza o kilka słów wyjaśnienia. 
 
Sekretarz Gminy Daniel Fryc: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo 
każdorazowo w momencie zarządzenia wyborów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
zachodzi konieczność na terenie gminy doprecyzowania dwóch obwodów tj. ustanowienia 
dwóch dodatkowych obwodów do głosowania na terenie Miasta i gminy Bogatynia. Tworzy 
się je w instytucjach wskazanych wprost w ustawie i w naszym przypadku jest to obwód                     
w Wielospecjalistycznym Szpitalu – Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zakładzie dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Sieniawce i w 



Szpitalu Gminnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni 
celem umożliwienia w dniu głosowania oddania głosu osobom przebywającym w tych dwóch 
jednostkach. To wszystko, wymóg czysto formalno-prawny nie budzący większych 
zastrzeżeń. W dniu dzisiejszym jeszcze tj. 30 musimy niezwłocznie podjęty przez Państwa 
projekt uchwały, czyli uchwałę przedłożyć w Jeleniej Górze przedstawicielowi Państwowej 
Komisji Wyborczej. Dziękuje bardzo.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Dziękuję bardzo. Pytania Państwo radni mają ? Nie 
widzę proszę zatem o głosowanie – kto jest za podjęciem uchwały – projekt 537/10 – kto jest 
za – 18 za – jednogłośnie. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę.  
 
Uchwałą Nr LXXI/430/10 w sprawie utworzenia obwodów w głosowaniu w 
Wielospecjalistycznym Szpitalu – Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zakładzie dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Sieniawce  i 
w Szpitalu Gminnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Bogatyni dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku została podjęta i stanowi załącznik 
nr 28 do protokołu sesji.  
  
I tym sposobem uchwały zostały wyczerpane. Ogłaszam 10 minut przerwy.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Przerwa 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Po przerwie  
 

do punktu 5 
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Bogatynia za 2009 rok 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu sesji nr 32.  
a) przedstawienie opinii komisji problemowych w sprawie sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy i miasta Bogatynia za 2009 rok, 
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i wniosku w sprawie absolutorium dla 

Burmistrza, 
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu       

z wykonania budżetu gminy i miasta Bogatynia za 2009 rok oraz o wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza  Miasta i Gminy Bogatynia, 

d) dyskusja, 
e) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Witam po przerwie. Na sali jest 14 radnych. 
Przystępujemy do punktu 5 - rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta 
Bogatynia za 2009 rok.  
W tym punkcie mamy przedstawienie opinii komisji problemowych w sprawie sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy i miasta Bogatynia za 2009 rok, przedstawienie opinii Komisji 
Rewizyjnej i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza, przedstawienie opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 
i miasta Bogatynia za 2009 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla 
Burmistrza  Miasta i Gminy Bogatynia. W kolejnym podpunkcie – dyskusja i podjęcie 
uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia. 
Więc jak wyglądają opinie poszczególnych komisji.  



� Komisja do spraw Zdrowia i Spraw Socjalnych - posiedzenie w dniu 26 kwietnia 2010 
roku. Komisja w wyniku głosowania 1 za, 3 głosy wstrzymujące pozytywnie 
zaopiniowała sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy i miasta Bogatynia za 
2009 rok.  

� Komisja do spraw Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 3 głosy za, 1 głos wstrzymujący 
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy i miasta 
Bogatynia za 2009 rok.  

� Komisja do spraw Obywatelskich i Praworządności, 7 kwietnia 2010 roku komisja 
przyjęła informacyjnie wykonanie budżetu gminy za 2009 rok.  

� Komisja do spraw Budżetu 3 głosy za, 1 głos przeciw pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy i miasta Bogatynia za 2009 rok. 

�  Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 28 
kwietnia, 2 głosy za, 1 głos przeciw pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie opisowe z 
wykonania budżetu gminy i miasta Bogatynia za 2009 rok.  

Tak wyglądają opinie komisji, poszczególnych komisji. Najważniejsza Komisja Rewizyjna. 
Ja bym prosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie zarówno opinii 
komisji jaki i protokołu z analizy wykonania budżetu za 2009 rok. Pan Krzysztof Gnacy ….., 
to poproszę Pana Wiceprzewodniczącego. Szefa Komisji Rewizyjnej nie ma. Jesteśmy              
w podpunkcie przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i wniosku. Proszę Pana 
Przewodniczącego o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i wniosku w sprawie 
absolutorium dla Burmistrza.             
 
Radny Krzysztof Gnacy: Szanowni radni - wniosek Komisji Rewizyjnej - w wyniku 
głosowania Komisja Rewizyjna 4 głosy za, 2 głosy wstrzymujące wnioskuje do Rady Miasta   
i Gminy Bogatynia o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia za 
2009 rok. Dziękuję. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: A opinia dotycząca wykonania budżetu gminy za 
2009 rok Komisji Rewizyjnej 4 głosy za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący pozytywnie 
zaopiniowała Komisja Rewizyjna wykonanie budżetu za 2009 rok.  
Państwo radni otrzymali również protokół z analizy wykonania budżetu za 2009 rok. On liczy 
sobie 14 stron  
Protokół stanowi załącznik nr 29 do protokołu sesji. 
 Nie będę go odczytywał, ale odczytam uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie opinii o 
przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy i miasta Bogatynia za 2009 rok.  
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu sesji.  
 
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu 
gminy i miasta Bogatynia za 2009 rok oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium dla Burmistrza  Miasta i Gminy Bogatynia stanowi załącznik nr 31 do protokołu 
sesji.  
I tym samym przechodzimy do podpunktu c. Tak wyglądają opinie RIO.  
I jesteśmy w punkcie d. dyskusja.  
Czy Pan Burmistrz, Pani Skarbnik. Proszę bardzo. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz: Panie Przewodniczący, 
Szanowni Państwo - ja dzisiaj nie będę wygłaszał żadnych mów. Oddam tutaj Państwu jak to 
się mówi pole, ewentualnie odpowiadam na zadawane pytania, czy też sugestie. A powiem 



tak od siebie, że bardzo cieszę się z faktu, że zarówno RIO jak i nasze organy wewnętrzne 
samorządu wydały pozytywne opinie do realizacji budżetu. Niezależnie od wyniku dzisiejszej 
dyskusji czy też głosowania jest to dla mnie /że tak powiem/ duża satysfakcja, że organy które 
są uprawnione do rozstrzygania, ale także wydawania opinii w zakresie realizacji budżetu 
wydają w tym momencie Burmistrzowi Miasta i Gminy opinię pozytywną. Dziękuję. 
 
Przewodniczący Rady: Dziękuję bardzo. Proszę w takim razie o zadawanie pytań. Radny 
Jerzy Wojciechowski.    
 
Radny Jerzy Wojciechowski: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado - jak słyszeliśmy jeśli 
chodzi o gospodarność i celowość wydatków budżetowych opinia w tym wypadku należy do 
Rady. Myślę, że wymowa liczb jest jednoznaczna. W budżecie na rok 2009 zaplanowano zbyt 
wysokie wydatki przy nieuzasadnionej, zbyt optymistycznej prognozie dochodów. Dochody 
zostały wykonane na poziomie 89,48% planu. Wydatki wykonano na poziomie 88,21% planu, 
przy czym co szczególnie niepokoi wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie zaledwie 
72,3%. W trakcie realizacji budżetu zwiększono prognozę dochodów i wydatków 
odpowiednio o 1 milion 508 tysięcy. Skutkowało to koniecznością sięgnięcia w trakcie roku 
budżetowego po dodatkowy nieplanowany kredyt obrotowy w wysokości 2 milionów złotych, 
co było związane z czasową utratą przez gminę płynności finansowej. Tym samym 
przekroczono 6 milionowy limit zapisany w uchwale budżetowej. Niewłaściwie zostały 
oszacowane potrzeby kredytowe gminy. Pierwotnie planowano 14 milionów 95 tysięcy 
niedoboru na którego sfinansowanie zaciągnięto kredyt. Po ograniczeniu wydatków 
zwłaszcza majątkowych niedobór zmalał do 10 milionów 635 tysięcy. Tym samym 
nadwyżka, którą dysponowaliśmy jak Państwo pamiętają w tym roku 3 miliony 440 tysięcy 
pochodziła de facto z wysoko oprocentowanego kredytu. Zadłużenie gminy wynoszące 
prawie 35 milionów złotych trzeba uzupełnić o zadłużenie MZGK. W tym wypadku jest to 
kwota prawie 653 tysiące. O tyle zatem przekroczono prognozę zadłużenia oficjalnego, bo nie 
wolno zapominać o długach generowanych przez spółki gminne i szpital.  
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado w tym kontekście zdumiewa brak działań 
zmierzających do racjonalizacji funkcjonowania MZGK wspieranego rosnącą systematycznie 
dotacją. W 2009 roku było to już 3 miliony 350 tysięcy. Trudno też nie wspomnieć o 
rosnących od lat transferach do spółek gminnych częściowo zapewne zasadnych, ale trudnych 
do zweryfikowania przez Radę bez zewnętrznego audytu. Nie można też pominąć beztroskiej 
polityki kadrowej generującej dodatkowe koszty w zarządach i radach nadzorczych spółek. 
Upolitycznienie spółek jest nieszczęściem dla gminy, ale to osobny temat. Wróćmy do 
kwestii finansowych czysto. Kolejna rzecz. W roku 2009 mieliśmy do czynienia z 
nieuzasadnionym wzrostem wydatków na administrację. Zatrudnienie w Urzędzie 
zaplanowano na 158 etatów nie licząc umów zleceń. Obecnie mamy 147 etatów trudno więc 
uzasadnić celowość tego wzrostu, a trzeba pamiętać że w roku 2006 etatów było 127, zaś 
koszty administracji nie przekraczały wówczas 12 milionów złotych, przy 19 milionach w 
roku ubiegłym. O dysproporcjach płacowych między Urzędem a innymi jednostkami 
gminnymi powszechnie wiadomo. Do tematu płac pielęgniarek, pracowników BOK czy 
obsługi administracji w placówkach oświatowych przyjdzie nam jak sądzę jeszcze powrócić. 
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado za przejaw niegospodarności uważam organizację 
imprezy pod nazwą Karbonalia na której gmina nie zarabia. Oficjalny koszt po odjęciu 
sponsoringu to prawie 600 tysięcy. Warto nadmienić, że przetarg na organizację ogłoszono za 
nim Rada uchwaliła budżet. Do tej sumy należy dodać koszty ukryte. Sam Bogatyński 
Ośrodek Kultury dołożył 30 tysięcy a podobną kwotę stracił na emisji dukata Bogatynka. 
Wiele gmin na organizację dużych imprez pozyskuje środki zewnętrzne. W tym miejscu 
warto zapytać dlaczego w roku ubiegłym nie złożyliśmy wniosku o dofinansowanie 



tegorocznego festiwalu Hałda Jazz. Tu chciałbym Państwa poinformować, że na ostatniej 
Komisji Oświaty zetknęliśmy się właśnie z taką informacją, że wniosek był przygotowany       
o dotację do Ministerstwa Kultury. Niestety wszystko na to wskazuje, że w roku bieżącym 
festiwal Hałda Jazz stoi pod znakiem zapytania. Zdumiewa także, iż mimo zaplanowania 
znacznych środków na promocję gminy w celu wydania folderu Bogatynia sięgnięto w maju 
ubiegłego roku po 80 tysięcy z rezerwy ogólnej. Podsumowując realizację budżetu w 2009 
roku charakteryzuje zbyt niskie wykonanie inwestycji przy braku oszczędności w wydatkach 
bieżących. Owszem, może cieszyć pozyskiwanie funduszy unijnych ale to oznacza, że 
mieliśmy do dyspozycji dodatkowe miliony złotych. Nie bardzo to widać. Tutaj dzisiaj 
mieliśmy okazję słuchać wypowiedzi Przewodniczącego Rady Osiedlowej Nr 7, który 
zwracał uwagę na to iż niektóre obiecane inwestycje nie są wykonane. Jest natomiast pewne, 
że następne kadencje będą się musiały uporać z potężnym zadłużeniem. Niestety nasze apele 
o naprawę finansów gminy pozostały bez odpowiedzi a to oznacza, że być może będziemy 
musieli się wycofać z niektórych planowanych inwestycji.  
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado jeszcze na koniec chciałbym się z Państwem 
podzielić pewną refleksją. Często niesłusznie oskarża się Radę o ograniczanie niektórych 
wydatków i wręcz demolowanie budżetu. Rada po prostu ma świadomość istniejących 
zagrożeń i troszczy się w pełnym poczuciu odpowiedzialności za nasze wspólne pieniądze, o 
ich racjonalne wydatkowanie. Do tego nas zobowiązuje zaufanie jakim nas obdarzyli 
wyborcy. Dziękuję.               
 
Przewodniczący Rady: Dziękuję bardzo. Proszę Pan Burmistrz. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz: Szanowni Państwo, Panie 
Przewodniczący to jest właśnie ta przewaga o której ja mówiłem na niektórych sesjach, że 
dużo bardziej komfortowo w domu sobie przygotować gotowe wystąpienie. Natomiast 
niestety ja muszę mówić na żywo i odpierać ten stek różnych /że tak powiem/ enuncjacji, 
które w większym czy mniejszym stopniu bezpośrednio dotykają mnie. Szanowni Państwo 
wiecie doskonale o tym, mówię to do radnych, że pozycja, uprawnienia oraz stanowisko 
Burmistrza nie służy bezpośrednio realizowaniu wszystkich postulatów Rady, ale odnosi się 
przede wszystkim do tego, jakie są oczekiwania w społeczeństwie. Staram się te wszystkie 
rzeczy, z czym ludzie się do mnie zwracają realizować. Oczywiście rozumiem Pana 
Wojciechowskiego, który tutaj podkreśla wiele rzeczy natomiast proszę mi wybaczyć, ale ja 
mam wrażenie, że ten konspekt, który Pan dzisiaj odczytał to jest po raz kolejny                       
z niewielkimi modyfikacjami, który Pan odczytuje na prawie niemal każdej sesji. 
Wielokrotnie udzielałem odpowiedzi, mówiłem o dotacjach unijnych, mówiłem o tym co 
planujemy zrobić, co będziemy robić, co może być przesunięte i tak dalej. W ogóle nie chcę 
się Szanowni Państwo do tego odnosić, bo trzeba być ślepym żeby w Bogatyni i w gminie 
Bogatynia nie było widać co na bieżąco się zmienia. Cieszę się, że Pan się posługuje tutaj 
wypowiedzią Przewodniczącego Rady Osiedlowej, ale jako mieszkaniec doskonale Pan wie 
ile tam zostało zrobione. Muszę powiedzieć tutaj w tym momencie nie jako samorządowiec, 
ale jako człowiek boli mnie przede wszystkim w tym co Pan przedstawia na sesjach Rady 
kompletny brak obiektywizmu. Niestety jest to spojrzenie w moim głębokim przekonaniu 
bardzo jednostronne i niesprawiedliwe. Ja rozumiem - czas polityki się zaczął, igrzyska 
otwarte, kto pierwszy rzuci fajniejsze hasło to może w przedbiegach ma większe szanse. 
Natomiast chcę ostrzec - nasza kadencja jeszcze trochę będzie trwać i nasze działania będą 
bacznie obserwowane przez społeczeństwo a to dla nas jest moim zdaniem wystarczający        
i konieczny powód do tego, żeby realizować to, na co czekają nasi ludzie. Daleki jestem od 
uprawiania polityki. Nie chciałem zbyt ostro tutaj wyrazić swojego stanowiska, ale naprawdę 
Panie radny to przestaje być, powiem w tym momencie interesujące, jeżeli dany materiał 



słyszy się po raz dwudziesty któryś na kolejnej sesji. Odpowiadałem, moje odpowiedzi są      
w protokołach. Nie będę w tym momencie po raz kolejny tłumaczył się z zarzutów, które 
podnosząc Pan ma Pan doskonałą świadomość, że służą jednemu celowi (…). Dziękuję. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Dziękuję bardzo, proszę o zabieranie głosu. Czy są 
pytania? Proszę bardzo radny Patryk Stefaniak.              
 
Radny Patryk Stefaniak: Dziękuję Panie Przewodniczący. Panowie Burmistrzowie, 
Szanowni radni - ja mam tutaj pytanie do Pana radnego Wojciechowskiego. Z tym co 
powiedział w kwestii zrealizowanych w roku 2009 dochodów i wydatków. Proszę mi 
powiedzieć od jakiego progu byście Szanowni Państwo zagłosowali na tak, bo tutaj ja nie 
rozumiem. Macie Państwo powiedziane, że dochody są zrealizowane w wysokości 89 % i  
wydatki w 88. To jest dużo czy mało, bo mówi Pan, że to jest dla Pana mało. A ja uważam, że 
jest to procent dość wysoki. Proszę mi odpowiedzieć w jakiej wysokości gdyby były 
zrealizowane by Pan był za?     
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Panie radny Wojciechowski. Proszę żebyście 
odpowiedzieli radny Wojciechowski.   
 
Radny Jerzy Wojciechowski: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado - myślę, że Pan 
Burmistrz wybaczy mi naprawdę ten wielki błąd, że przychodzę na sesję przygotowany          
i że mam wrażenie operuję merytorycznymi argumentami. Chciałbym też odnieść się do 
wypowiedzi Pana radnego Stefaniaka. Przedstawiłem pewien problem, pewne zjawiska 
złożone i nie bardzo widzę celowość odpowiadania na Pana tutaj tak postawione pytanie. To 
nie jest kwestia pewnego bardzo konkretnego procentu - prawda?, że wyznaczymy sobie 
jakieś tam na przykład 73 % czy coś. W ogóle myślę, że nie jest to doprawdy miejsce, aby 
tutaj radni ze sobą w taki sposób polemizowali. Przedstawiłem pod rozwagę ileś uwag i to jest 
wszystko. I takie jest moje prawo, a wręcz obowiązek jako radnego. Dziękuję.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Dziękuję bardzo. Proszę o zabieranie głosu                       
w dyskusji. Radny Piotr Nosal proszę.     
 
Radny Piotr Nosal: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado - Pan Burmistrz ładnie to 
zauważył, że realizuje politykę wynikającą z potrzeb mieszkańców, a nie z potrzeb radnych. 
To ja bym prosił żeby Pan się odniósł jak się Pan odnosi do potrzeb społeczeństwa 
miejscowości Porajów. Od 4 lat mieszkańcy Osiedla Piastowskiego czekają na wykonanie 
remontu. Od 2 lat na budowę nowego ośrodka. Dziękuję.   
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Dziękuję bardzo. Proszę  
 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz: Proszę Państwa możemy 
rozmawiać dzisiaj, dyskutować o wszystkich miejscowościach po kolei, ale proponuję zacząć 
od Bratkowa. Dlatego, że jest B - może w kolejności alfabetycznej. Ale skoro Pan Piotr 
zapytał odpowiadam – Porajów - to po kolei może omówić wszystko co było zrobione w tej 
kadencji. 
 
Rady Piotr Nosal: brak odsłuchu - wypowiedź nie skierowana do mikrofonu. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz: Może ja uzupełnię tutaj też 
swoją odpowiedź, bo niestety to jest kolejne pytanie jednostronne. Proszę Państwa                  



w Porajowie zrobione są wszystkie ciągi piesze ulica Górnicza, Ogrodowa, Polna, Wojska 
Polskiego i Różana. Zgadza się Panie Piotrze?.       
 
Rady Piotr Nosal: brak odsłuchu - wypowiedź nie skierowana do mikrofonu. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz: Ale to Pan nie wie o czym 
Pan mówi. Jeżeli Pan chce o tym rozmawiać bardzo proszę. Dlatego właśnie nie zgodziłem 
się na wymianę nawierzchni ponieważ za moment będziemy mieli kompleksowy projekt 
wymiany instalacji i w tym momencie lanie asfaltu przy tych nowych chodnikach byłoby 
marnotrawstwem. Dlatego zdecydowaliśmy, że najpierw wymieniamy instalację, dopiero 
zrobimy później nawierzchnię. Natomiast chodniki i oświetlenie są wymienione. Sprawa 
pierwsza. Sprawa druga - samochód dla OSP. Również oczywiście tutaj przy wspólnym 
udziale Rady i Burmistrza. Kolejna rzecz - przepięknie zrobiony park w centrum 
miejscowości. Nie wiem czy Pan widział, bo Pan zdaje się tylko przemieszcza się                           
w okolicach osiedla, ale proszę tam wyżej przy Poniatowskiego się  przejść i ulicy Spokojnej 
i tam Pan zobaczy przepiękny park, nowe urządzenia, nadane imię Willego Hajna. Było to 
otwierane podczas Dożynek Gminnych i jeszcze proszę Państwa wiele pomniejszych rzeczy, 
które mógłbym tutaj omawiać. Tak że proszę nie opowiadać takich rzeczy, że w Porajowie się 
nie robi. Jeżeli chodzi o osiedle również podejmujemy tutaj działania, żeby jak najszybciej to 
zadanie rozpocząć. I cóż więcej. To jest miejscowość o której się mówi, że naprawdę wiele 
zostało zrobione. Chodnik proszę Państwa między Sieniawką a Porajowem, jedyna droga 
dzieci do szkoły - zrobiony. Pięknie do ładu w końcu doprowadzony cmentarz. Jak Pan 
doskonale wie, to była tam taka część za którą odpowiadał po części szpital, która właściwie 
przypominała jakieś zarośla, jakiś niemalże las. Natomiast w tej chwili jest wszystko 
uporządkowane, są piękne alejki, teren jest odwodniony, estetyczny. I tak mówię możemy 
tych zadań w Porajowie jeszcze przynajmniej kilka wymienić. Za moment robimy świetlicę 
dla seniorów i dla Rady Osiedlowej. Tak że proszę Państwa rzeczywiście z osiedlem jest 
pewne przedłużenie i tutaj nie można było tego inaczej. Natomiast również to zadanie jest                 
w budżecie i będzie realizowane. To tyle i to jest chyba wychodzenie naprzeciw potrzebom 
mieszkańców i to nawet Pan jako osoba powiem  ,,adwersarz’’ w stosunku do mnie musi 
przyznać. Prawda Panie Piotrze? Widzę, że Pan kiwa głową to Pan się zgadza. Dziękuję. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Proszę bardzo radny Piotr Nosal.                  
 
Radny Piotr Nosal: Nie zgadzam się z Panem Panie Burmistrzu że jest to pytanie 
jednostronne, gdyż swoje pytanie do Pana odnośnie tych dwóch inwestycji, kieruje w imieniu 
2,5 tysięcznej społeczności miejscowości Porajów. Dziękuję. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Proszę bardzo Burmistrz Matelski.     
 
Zastępca Burmistrza Dominik Matelski: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 
Państwo Radni - ja już na poprzedniej sesji przypominałem - chciałbym tylko zwrócić uwagę 
na to, że na to zadanie jest opracowana dokumentacja i na jesień będzie nabór z programu 
obszarów wiejskich i zostanie to zadanie zrealizowane i prawdopodobnie otrzymamy dotację. 
Dopóki nie będzie naboru, nie będziemy znali zasad, nie rozpoczniemy tego zadania 
ponieważ wiązałoby się to być może z utratą dotacji. W tej chwili analizujemy, obserwujemy 
temat. Jak będą nabory z obszarów wiejskich w pierwszej kolejności składamy na to zadanie 
aplikację. Dziękuję. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Radny Piotr Nosal. Proszę bardzo.  



 
Radny Piotr Nosal: Panie Burmistrzu o aplikowaniu środków na rozwój obszarów wiejskich, 
konkretnie na to zadanie słyszymy od 2007 roku. Nic w tym kierunku nie zostało zrobione. 
Tak że proszę teraz nie mówić, a najlepiej proponuję przyjechać i powiedzieć to w końcu 
mieszkańcom, prawdę. W 2008 roku na Zebraniu Wiejskim była inna informacja 
przekazywana, że w 2009 roku rozpoczną się prace przy Ośrodku Zdrowia i przy remoncie 
Osiedla Piastowskiego. W 2009 roku taka sama informacja we wrześniu poszła, że                
w miesiącach luty, marzec następuje rozpoczęcie realizacji obydwu zdań. A Pan zaczyna 
opowiadać te same historie od 3 lat.         
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Tak oczywiście proszę bardzo.  

 
Zastępca Burmistrza Dominik Matelski: Szanowni Państwo jeżeli chodzi o to zadanie to 
miało być zrealizowane przez przedsiębiorstwo gminne tutaj. Natomiast nie było takiej 
możliwości z tego względu, że należy zrobić w ramach remontów cząstkowych, bo 
dokończenie tego zadania polegało na ułożeniu nawierzchni i przeprowadzeniu pewnych prac. 
Koszty te przekroczyłyby znacznie cały budżet na remonty cząstkowe i w związku z tym po 
prostu zadecydowaliśmy, że zostanie wykonana dokumentacja. I proszę Panie radny nie 
tworzyć demagogii, że obiecywaliśmy dlatego że sytuacja wygląda w ten sposób, że żeby 
zaaplikować trzeba mieć dokumentację. I bez dokumentacji nie złoży Pan projektu 
aplikacyjnego. I to wiąże się z tym, że ta dokumentacja teraz została zrealizowana. Na jesień 
jest nabór i jest właściwy czas na to, ażeby uporządkowanie podejść do zadania                         
i przeprowadzić to zgodnie z procedurą i pozyskać w dodatku środki unijne. Myślę, że to jest 
właściwe rozwiązanie, a nie sfinansowanie wszystko z budżetu gminy. Można tak też zrobić 
ale myślę, że będzie bardziej gospodarnie jeżeli pozyskamy środki z Unii Europejskiej                       
i jeszcze inne sołectwa, czy inne osiedla będą mogły z tych środków skorzystać, które wrócą                        
z powrotem do gminy. Dziękuję bardzo. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Radny Patryk Stefaniak proszę bardzo.   
 
Radny Patryk Stefaniak: Dziękuję, uważam że radny Wojciechowski nie odpowiedział mi 
na pytanie wcześniej - tak że advocem. A tu wracając do meritum sprawy dzisiaj dyskutujemy 
nad realizacją planu finansowego gminy, to nie jest inwestycja budżetowa. Ja proszę                       
o konkretne argumenty - dlaczego Państwo chcecie głosować przeciwko udzieleniu 
absolutorium. Jeżeli nasze odpowiedzi - Państwa odpowiedzi mają być typu Pana 
Wojciechowskiego, to są żadne argumenty. Stosujecie wybiórczo. Jeżeli jest kontrola w 
spółkach gminnych lub w gminie i RIO ma uwagi, to wtedy RIO ma rację. Natomiast jeżeli 
RIO przesyła pozytywną opinię, to Wy macie rację. Tak, że proszę być konsekwentnym                      
i podać konkretne argumenty dlaczego nie zgadzacie się z tym planem, z realizacją  planu. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Dziękuję bardzo, pytanie do parszywej jedenastki – 
kto puścił parę, skąd radny Stefaniak wie? – dobrze, żartuję oczywiście. Proszę Państwa 
proszę o zadawanie pytań. Proszę bardzo radny Piotr Woeltz.  
 
Radny Piotr Woeltz: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, Szanowni 
Państwo - ja mam pytanie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z protokołem 
Nr 1/2010 z analizy wykonania budżetu nie wszyscy członkowie komisji na stan 9 –cio 
osobowy czterech podpisało ten protokół. I jak to się ma na literze prawa, jeżeli za wnioskiem 
o udzielenie cytuję „Przedstawiając Radzie Gminy i Miasta Bogatynia powyższy protokół z 
wykonania budżetu za 2009 rok Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium 



Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia. Też pod tym się podpisało na 9-cio osobowy skład 
Komisji Rewizyjnej czterech członków Komisji Rewizyjnej i myślę, że to jest odpowiedź 
Panie radny Stefaniak. Dziękuję.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Radny Krzysztof Gnacy proszę.  
 
Radny Krzysztof Gnacy: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni radni -                     
w czwartym roku kadencji już powinniśmy wiedzieć jak wygląda quorum w Komisji 
Rewizyjnej. Jest 9–ciu członków Komisji Rewizyjnej i quorum to jest 5.  A to że co niektórzy 
radni nie złożyli podpisu pod protokołem to jest ich wyłącznie prywatna sprawa. Dziękuję.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Dziękuje bardzo, proszę radny Piotr Woeltz. 
 
Radny Piotr Woeltz: Advocem - wiemy ile jest to quorum Panie Przewodniczący, wiemy że 
na  9 było 4  Panie Przewodniczący, a sztuka powiadomienia jest sztuką powiadomienia 
członków Komisji Rewizyjnej. Dziękuję.   
 
Radny Krzysztof Gnacy: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni radni, Panie 
Piotrze Woeltz gdyby pan czytał skrupulatnie protokół z Komisji Rewizyjnej, toby Pan  
doczytał, że na posiedzeniu było 6 radnych. Dziękuję bardzo.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Proszę bardzo w takim razie ja się zapytuje radnych 
którzy się nie podpisali dlaczego tego nie uczynili, żeby wyjaśnić sprawę już do końca.  
 
Radny Krzysztof Gnacy: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni - skoro 
Pan Przewodniczący chce zadać pytanie dlaczego się nie podpisali, to ja chciałbym 
rozszerzyć to pytanie i zapytać za pośrednictwem Pana - dlaczego członkowie Komisji 
Rewizyjnej nie uczestniczyli w procesie głosowania jak i w procesie kontroli. Dziękuję 
bardzo.  
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Proszę radny Stanisław Goszczycki  
 
Radny Stanisław Goszczycki: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo 
mogę wypowiedzieć się w swoim imieniu dlaczego nie złożyłem podpisu i dlaczego nie 
byłem na komisji. Otóż w trakcie kontroli uczestniczyłem w posiedzeniach komisji i 
zgłaszałem Panu Przewodniczącemu, żeby przełożył głosowanie nad protokołem o jeden 
dzień później, gdyż w dniu w którym akurat Pan Przewodniczący zwołać chciał posiedzenie 
związane z głosowaniem nad protokołem byłem na wyjeździe w Warszawie z grupą 
Solidarności i górników Kopalni Turów. Pojechaliśmy oddać hołd Parze Prezydenckiej. 
Zatem prosiłem, aby przełożyć o jeden dzień głosowanie. Pan Przewodniczący stwierdził, że 
mamy upoważnienia wystawione od dnia do dnia i te głosowanie chciał zrobić w tym dniu. Ja 
niestety zgłaszałem, że nie będę mógł uczestniczyć, natomiast w czasie kontroli, w 
posiedzeniach komisji uczestniczyłem. Ponieważ nie głosowałem nad tym protokołem 
dlatego też nie składałem podpisu pod tym protokołem. I to jest moje wyjaśnienie, natomiast 
pozostali członkowie jeżeli taka jest decyzja, żeby mówili dlaczego nie składali to proszę 
niech teraz też to uczynią.  
 
Radny Krzysztof Gnacy: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni – 
Szanowny kolega Goszczycki nie dokończył kwestii terminowej. Członkowie Komisji 
Rewizyjnej doskonale sobie zdają sprawę z faktu, iż protokół powinniśmy podpisać na 14 dni 



przed głosowaniem nad absolutorium. Dlatego głosowaliśmy 15-go jak dobrze pamiętam,                
a 14-go  dziękuję bardzo.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Proszę Państwa - zamykam dyskusję dotyczącą tego 
tematu. Ja tylko powiem jak to wygląda z mojej perspektywy. Rzeczywiście z tego co 
wiedziałem były prośby do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o to, by głosowanie 
odbyło się w czwartek. Przewodniczący z tego co wiem dla pozostałych członków komisji, 
którzy nie podpisali się pod protokołem dosyć niespodziewanie zadecydował, że głosowanie 
odbędzie się we środę, stąd decyzja pozostałych członków komisji, żeby nie podpisywać się 
pod protokołem chociaż w głosowaniu uczestniczyli i to wszyscy doskonale wiemy. 
Proszę bardzo Pan Burmistrz.  
 
Andrzej Grzmielewicz Burmistrz  Miasta i Gminy Bogatynia: Szanowni Państwo radni, 
Panie Przewodniczący trochę niezręcznie mi się odnosić tutaj do wewnętrznych prac i 
procedur które realizuje Rada Gminy i Miasta poprzez swoje komisje, ale pragnę 
podpowiedzieć niektórym osobom, które traktują Statut Miasta i Gminy w sposób szczególny. 
Ja tylko pragnę przypomnieć, że Przewodniczący Komisji decyduje o pewnych rzeczach i 
należy to uszanować. A tak nawiasem mówiąc, to może warto proszę Państwa byłoby się 
przyjrzeć czy RIO też obradowało w pełnym składzie, może też kogoś wtedy tam nie było, 
może ktoś nie podpisał protokołu, może warto podrążyć też troszkę temat i znaleźć kolejne 
argumenty, bo ja rozumiem że nasza dyskusja w tej chwili nie koncentruje się na sprawach 
poważnych i istotnych, tylko koncentruje się na jakiejś procedurze, która u jednych wzbudza 
wątpliwości, a u innych nie. Na miejscu Pana Przewodniczącego wysłałbym pismo do RIO 
treści następującej – proszę o wyjaśnienie jak odbyło się posiedzenie, jaki był jego przebieg, 
czy była nerwowa atmosfera czy nie, czy wszyscy byli jednomyślni i jak Skład Orzekający 
widzi udzielenie absolutorium dla Burmistrza i może w ten sposób byście Państwo mieli 
może jeszcze jeden kolejny argument. Dziękuję. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Dziękuję bardzo, do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej wysyłam pisma w innej treści, ale to o tym na następnych posiedzeniach 
Rady. Proszę bardzo, proszę radny Ryszard Golec. 
 
Radny Ryszard Golec: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni koledzy - jako 
przedstawiciel północy mam obowiązek skoro dyskutujemy nad wykonaniem budżetu z 2009 
rok zapytać Pana Burmistrza jak wygląda wykonanie budżetu na stronie północnej w 2009 
roku, a skoro Pan nadmienił temat Bratkowa, to proszę się pochwalić co przez 3 lata Pan 
wykonał w tym Bratkowie.   
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Proszę Pan Burmistrz. 
 
Andrzej Grzmielewicz Burmistrz  Miasta i Gminy Bogatynia: Ja rozumiem, że pytanie  
nie dotyczy dzisiejszej sesji, ale tylko przez grzeczność dla Pana Golca odpowiem, bo jak 
rozumiem to nie ma żadnego związku i Pan sobie zdaje sprawę z tym, o czym dzisiaj mamy 
dyskutować. Ale skoro Pan pyta to oczywiście dla miejscowości bo Pan mówiąc północ ma 
Pan na myśli północne wioski naszej gminy – tak? Nie myśli Pan o Zgorzelcu rozumiem. To 
w takim razie jeżeli chodzi o – no nie, no tutaj nie było to precyzyjne i jak to TVN często 
mówi – dopytać. No więc dopytałem to już wiem. Proszę tutaj przejechać się w kilka miejsc 
w części północnej, proszę zobaczyć ile inwestycji było w Działoszynie, proszę wziąć 
również pod uwagę inne miejscowości takie jak Posada. Wiem, że tam Pan nie często się z 
mieszkańcami spotyka, ale trudno. Zrobiliśmy kilka ładnych dróg w Posadzie, również mamy 



zaplanowane dla Bratkowa inwestycje - drogę do przystanku, ale to jest bardzo długi odcinek 
w ogóle uporządkowanie tego terenu przy przystanku, trochę prac związanych ze świetlicą i 
jeszcze trochę drobniejszych rzeczy, ale to w ramach remontów cząstkowych. Ale proszę 
Państwa każdy z Was ma mandat określonego okręgu wyborczego i jak do tej pory i to ja 
pamiętam, że Pan radny z całym szacunkiem walczył o boisko w Działoszynie i jakby tylko w 
tym jednym aspekcie, w tym jednym zakresie koncentrował swoje wysiłki tutaj jeżeli chodzi 
o Szanowną Radę. Tak że prosiłbym może o baczniejsze przyjrzenie się potrzebom czy to w 
Bratkowie, czy to w Lutogniewicach,  czy to w Posadzie Pana rodzinnej, czy to wreszcie 
może w Krzewinie. I wtedy Państwo byście mieli właściwy obraz co tam należy zrobić. 
Szczególnie jeżeli chodzi o remonty cząstkowe położyłem nacisk na północną cześć naszej 
gminy, czyli te wszystkie wioski od Działoszyna począwszy, a skończywszy na 
Lutogniewicach i Krzewinie. I tego jest naprawdę sporo i chciałbym to do końca kadencji 
wykonać. Dziękuję. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Dziękuję bardzo, zapewniam że radny Ryszard 
Golec jako członek Komisji ds. Rozwoju zapytuje też w innych kwestiach, nie tylko boiska. 
Sam wielokrotnie byłem świadkiem takiej sytuacji - prawda Panie Przewodniczący? Dobrze. 
Kto jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos w tej dyskusji ? Nie widzę? Radny Stanisław 
Goszczycki proszę.  
 
Radny Stanisław Goszczycki: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Drodzy radny, 
Szanowni Państwo po pierwsze chciałbym nadmienić, że dzisiaj nie rozpatrujemy i nie 
powinniśmy rozpatrywać całej kadencji i tego co zrobił Pan Burmistrz w ciągu całej kadencji, 
bo to nie jest ani temat związany z dzisiejszą sesją, bo na dzisiejszej sesji powinniśmy 
rozmawiać o tym, co się działo w roku 2009. Natomiast podsumowanie tego co Pan 
Burmistrz zrobił i my w całej kadencji będzie się myślę działo jak ruszy już na poważnie 
kampania wyborcza. Natomiast chciałbym nadmienić właśnie Panie Burmistrzu, że dzisiaj 
wcale nie jest to jak to było tu sugerowane, że jakiejś znowu polityczne podejścia do tego 
głosowania dzisiejszego, że my nagle dzisiaj, bo zbliża się kampania i wynajdujemy pewne 
argumenty przeciwko temu w jaki sposób Pan realizuje budżet tylko rzeczywiście to co 
mówił Pan radny Jerzy Wojciechowski i to co Pan powiedział, że powtarza się, że już to Pan 
słyszał. Bo ja też powiem pewne rzeczy, o których już mówiłem na przykład rok temu przy 
udzielaniu absolutorium dla Pana. Rok temu wspominałem, że niektóre wydatki ponoszone są 
na zbyt szeroką skalę i do dnia dzisiejszego też to trwa. Już w tamtym roku mówiłem o tym 
że i zadawałem w zasadzie takie też pytanie czy rzeczywiście Karbonalia muszą być 
ponoszone tak wysokim kosztem. Już wtedy pytałem czy nie można zrobić tego taniej. Tak że 
to co działo się w tym roku przy tej przepychance związanej z Karbonaliami przez parę sesji 
staraliśmy sobie udowadniać czy rzeczywiście muszą one tyle kosztować i czy mamy na to 
pieniądze to i tak Pan zrobił swoje bo przeznaczył Pan pieniądze z rezerwy bez zgody naszej 
bo zgody Rady nie było na to by powiększać budżet Karbonaliów. Mówiłem to rok temu i 
dzisiaj też powtórzę że niepokoją nas nadal duże i stale rosnące koszty administracji. I co Pan 
robił Panie Burmistrzu? Otóż dla potrzeb jakby promocji swojej i mediów proponuje Pan w 
którymś momencie – proszę zmniejszcie mi wynagrodzenie, wprowadzę dyscyplinę 
budżetową, ograniczcie moje zarobki i ograniczę  wtedy zarobki innych osób pracujących w 
Urzędzie. Pięknie to wszystko brzmiało, pięknie to wyglądało i skończyło się tylko i 
wyłącznie na słowach. Nie poszedł Pan w tym kierunku, żeby mimo tego że obiecywał Pan 
ograniczenie i wprowadzenie dyscypliny żeby coś z tym fantem zrobić. Wspominał Pan też 
pamiętam jak na którejś sesji uchwalaliśmy opłatę adaicenską i nie spodobały się Panu 
stawki, które zaproponowała Komisja Budżetowa. Jaką wielką zrobił Pan i wprowadził 
nerwowość, że oczekuje Pan żeby ta opłata nie wynosiła 5% a 30. Mówiłem wtedy spróbujmy 



zrobić 5% i zobaczymy jakie dochody z tego tytułu będzie gmina osiągała i wtedy był Pan 
obrońcą dochodów budżetowych. Pytam na ostatniej komisji Panią Skarbnik czy to tylko 
przez przypadek nie widziałem takich dochodów w sprawozdaniu i okazuje się że 
rzeczywiście do dnia dzisiejszego nie ma ani złotówki z tytułu opłaty adiacenckiej. Natomiast 
dla potrzeb medialnych pokazywał Pan jak to Pan chce dbać o dochody gminy. Następnie nie 
jest to dzisiaj pierwszy raz kiedy mówimy o tym, że zastanawiamy się nad udzieleniem Panu 
bądź nieudzieleniem absolutorium. Rok temu tylko i wyłącznie fakt że nieudzielenie Panu 
absolutorium skutkowałoby prawdopodobnie rozpisaniem referendum otrzymał Pan te 
absolutorium, żebyśmy nie musieli niepotrzebnie ponosić koszty i niepotrzebnie 
przedwcześnie rozpisywać wybory. Tak ja tak mówiłem, bo ja wziąłem sobie wyciąg z 
protokołu z uchwalania tej uchwały rok temu.  
 
Andrzej Grzmielewicz Burmistrz  Miasta i Gminy Bogatynia: I niezgodnie ze swoim 
sumieniem Pan wtedy głosował. 
 
Radny Stanisław Goszczycki: Nie (..) i mówiłem i to jest zapisane że ponieważ podjęcie 
uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium nie później niż 9 miesięcy przed 
zakończeniem kadencji jest równoznaczne z podjęciem inicjatywy przeprowadzania 
referendum w sprawie odwołania Burmistrza to aby uniknąć tego niepotrzebnego to jedno 
(….) ale nie było tego zamieszania dostał Pan – otrzymał Pan to absolutorium przy czym 
mówiliśmy że dajemy Panu kredyt zaufania. Natomiast z tego kredytu pytałem wtedy jak 
będzie wyglądała realizacja zapisanych w budżecie zadań i tu mam wymienione dotyczące 
hali sportowej w szkole podstawowej Nr 5, dotyczące zalewu, dotyczące innych. Realizuje 
Pan zadania, rozpisuje Pan kolejne, natomiast nie są one kończone. Jeżeli popatrzymy na to 
co nas czeka rzeczywiście w roku kolejnym to kwota która powinna być przeznaczona na 
realizację tych zadań jest ogromną kwotą i nie wiadomo czy nas będzie właśnie stać na 
realizowanie tych wszystkich zadań. A może rzeczywiście nie należałoby obiecywać 
wszystkim wszystkiego tylko obiecać mniej ale realizować to.  Oczywiście może Pan i to Pan 
dzisiaj mówi że realizował Pan takie a takie zadania – oczywiście dlatego, że wykonanie jest 
w 89 % i tutaj nie ma rzeczywiście znaczenia czy to jest 89 czy 91 czy 91,5 bo to nie zależy 
od progu  bo ten procent nie ma wpływu. Bo to nie jest nigdzie powiedziane że jeżeli osiągnie 
się wykonanie  takie a takie, to Burmistrz otrzymuje absolutorium. My patrzymy na sposób 
realizowania, my patrzymy na to w jaki sposób Pan wykonuje i realizuje podjęte te przez nas 
uchwały. Niejednokrotnie bywa tak że radni … toczymy tutaj dużą rozmowę na temat tego 
czy przyznać gdzieś środki czy nie przyznać. Jeżeli nie przyznajemy to wtedy Pan mówi że  
Rada mi nie przyznała i nie mogę zrobić. Jeżeli nawet przyznamy to wtedy Pan mówi – mam 
przyznane środki ale i tak nie dokońca Pan te wszystkie zadania realizuje. Tak że tutaj Panie 
radny Stefaniak nie chodzi o procenty i dlatego proszę się nie dziwić, że radny Jerzy 
Wojciechowski też nie odpowie Panu na temat tego jaki próg by nas zadowolił. Tu chodzi o 
styl i sposób realizowania budżetu. W związku z tym, że nie możemy poprzeć tak 
realizowanego sposobu funkcjonowania polityki prowadzonej przez Pana Burmistrza to w 
tym roku będziemy głosowali za nieudzieleniem Panu absolutorium. Dziękuję.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Dziękuję bardzo, proszę bardzo Pan Burmistrz. 
Całkowicie nie rozumiem tych personalnych wycieczek Panie Burmistrzu.   
 
Andrzej Grzmielewicz Burmistrz  Miasta i Gminy Bogatynia: No właśnie, to samo mogę 
do Pana radnego odnieść.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: W Pana stronę nie padła żadna inwektywa.   



 
Andrzej Grzmielewicz Burmistrz  Miasta i Gminy Bogatynia: Panie Przewodniczący ja 
teraz mówię, Pan mi udzielił głosu. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Nie, to ja tutaj sprawuję policję sesyjną /że tak 
powiem/ teraz ja sobie pozwolę powiedzieć. 
 
Andrzej Grzmielewicz Burmistrz  Miasta i Gminy Bogatynia: Proszę mnie nie straszyć. 
   
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka: Proszę mnie nie poklepywać, proszę mnie nie tykać, 
na sesji jest przyjęty zwyczaj że mówimy sobie per Pan i proszę się tego trzymać.  
 
Andrzej Grzmielewicz Burmistrz  Miasta i Gminy Bogatynia: To per Pan w takim razie, 
to Panie per Pan Przewodniczący, Szanowni Państwo - znaczy oczywiście, ja tutaj 
wysłuchałem z uwagą tego co miał do powiedzenia Pan Staszek Goszczycki radny, i tak się 
zastanawiam o co właściwie chodzi - tak? Bo myślę, że na takie pytania każdy sobie we 
własnej świadomości, we własnym sumieniu odpowiada, czy to już ten moment? Jak stoimy 
w blokach, czy to jeszcze czekamy na sygnał startera, czy też nastąpi to za jakiś czas. Ja 
niestety mam wrażenie, że to już się zaczęło jakiś czas temu i te przepychanki i te argumenty, 
które Pan stawia mam wrażenie nie tylko nie trafiają do dużej części radnych, ale także nie 
trafiają do dużej części społeczeństwa. Fajną miał Pan wypowiedź nie ukrywam, ale 
zapomniał Pan powiedzieć, że 15 stycznia miałem bałagan na biurku, jakoś to Panu uciekło. 
Tak że podpowiadam również ewentualnie do wykorzystania. Szanowni Państwo, to nie jest 
debata nad tym co zostało wykonane i zrealizowane w gminie, są wytyczne ja nie chcę tego 
powtarzać, bo dla mnie jest istotna opinia Komisji Rewizyjnej oraz opinia RIO i to są 
podstawowe dokumenty, jeżeli kwituje się bądź nie kwituje budżetu i jego wykonania i tylko 
tyle. Ja rozumiem, że Państwo w tej chwili bazując niejako na pewnych nadziejach i 
perspektywach związanych z liderem, który tutaj przed chwilą miał okazję w sposób no 
ciekawy, bo wystąpienie w ogóle było ciekawe. Muszę przyznać że tym razem kompozycja 
wypowiedzi była nieco inna niż zawsze, ale czegoś po raz kolejny się nauczyłem. Tak że za 
lekcję dziękuję, jeżeli będzie trzeba to potraktować jako korepetycje to również jestem do 
dyspozycji. Natomiast Szanowni Państwo to jest po prostu mówię szczerze niepoważne, my 
nie rozmawiamy, Państwo nie rozmawiacie o tym co jest kredo i co jest podstawą /że tak 
powiem/ do tej dyskusji, bo jak wczytamy się w odpowiednie dokumenty które dotyczą 
samego głosowania nad udzieleniem bądź nie absolutorium, a już wiem dzięki wylewności 
Pana Staszka jak to dzisiaj będzie, tak że mogę sobie mówić z dużym spokojem. To wyście 
stwierdzili, że sensem dzisiejszej uchwały jest przede wszystkim wskazanie które opracowują 
fachowcy. Ja nikomu nie umniejszam, oczywiście jako wybitny bankier być może Pan 
Stanisław tutaj ma ogrom wiedzy dotyczącą (…), ale skończę - mogę? Ja Panu też tak 
starałem się nie przerywać, chociaż mnie korciło. Ma ogrom wiedzy, która pozwala na 
wyciąganie różnych wniosków, tylko Panie radny to nie w tym momencie. Tutaj troszeczkę 
Pan się pomylił, bo /że tak powiem/ apele i krytyka owszem jest potrzebna, ale być może nie 
na tej sesji/ bo nie jest to sensem /że tak powiem/ dzisiejszych obrad. Ja sobie niestety żartuję 
proszę  Państwa, a to z jednego zasadniczego powodu - mianowicie dlatego, że to co dzisiaj 
za chwilę ma się stać nie traktuję do końca poważnie. Traktuję to po prostu jako politykę i tak 
na koniec to może takie retoryczne pytanie zadam – czy ten szafot tam przed Urzędem już 
stoi czy jeszcze przybijacie ostatnie gwoździe? Dziękuję.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Szczotka: Amen. Ja mam wrażenie, że my 
dokonujemy tutaj oceny wydatków środków budżetowych pod kątem celowości i 



gospodarności, co należy do wyłącznej właściwości Rady Miasta jak napisała Regionalna 
Izba Obrachunkowa, ale wiadomo że interpretacje w rzeczywistości są różne. Nie będę 
przypominał powiedzenia o prawdzie. Jeśli nie ma pytań zamykam dyskusję, przystępujemy 
do głosowania.  
 
Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza 
Miasta i Gminy Bogatynia - projekt 535/10 stanowi załącznik nr 33 do protokołu sesji.  
Kto jest za? -  9 „za”  
Kto jest przeciw? - 11 „przeciw”  
Kto się wstrzymał? - brak głosów wstrzymujących. 
Głosowało 20 radnych, 9 „za”, 11 „przeciw”.  
Stwierdzam, że Rada nie podjęła uchwały sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta                      
i Gminy Bogatynia.  
Porządek w części dotyczącej uchwał, procedury absolutoryjnej został zakończony.  
 
Uchwała Nr LXXI/431/10 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i gminy 
Bogatynia stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  
§ 1 ww. uchwały otrzymał brzmienie: Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu 
Miasta i Gminy Bogatynia za 2009 rok oraz po zapoznaniu się wnioskiem Komisji Rewizyjnej 
dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia, opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z 
wykonania budżetu Miasta i Gminy Bogatynia za 2009 rok oraz opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, nie udziela się 
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia Panu Andrzejowi Grzmielewiczowi za 
2009 rok.  
 

do punktu 6 
Informacje i Komunikaty Przewodniczącego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Szczotka: Oświadczenia proszę Państwa majątkowe, 
dzisiaj jest ostatni dzień jeszcze jest trochę czasu, aby je złożyć kto tego nie uczynił.  
W wyniku wyczerpania porządku obrad zamykam sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia. 
Przepraszam są jeszcze dwa protokoły, przepraszam nie zamykam tej sesji - dwa protokoły z 
nadzwyczajnej sesji z 22 marca i z dnia 26 marca 2010 roku.  
Kto jest, czy Państwo radni mają pytania? uwagi? Nie widzę.  
Kto jest za przyjęciem tych protokołów obydwu? Kto jest za? jednogłośnie  - 20 za. 

 
do punktu 7 

Zamknięcie obrad 
 
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Szczotka: Teraz wyczerpujemy już porządek 
definitywnie. Zamykam sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia. Dziękuję.   
 
 

       Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Bogatynia  
Paweł Szczotka  

 
 
Protokołowała: 
Elżbieta Gołaczyńska insp. Biura Rady 
Bogatynia 06.07.2010 r. 



 


