
P R O T O K Ó Ł nr VIII/07 
z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia 

z dnia 9 marca 2007 roku 
 
Obecni radni wg listy obecności, która jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 

Nieobecni radni: Elżbieta Niczyporuk. 

Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Bogatynia Andrzej Litwin. 
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy 

Daszyńskiego 1 w godzinach od 9.30 do 10.30. 

W sesji uczestniczyli: 
Andrzej Grzmielewicz  - Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, 

Jerzy Stachyra   - Zastępca Burmistrza, 

Daniel Fryc   - Sekretarz Gminy, 

Bogumiła Wysocka  - Skarbnik Gminy, 

Piotr Janukowicz   - Radca prawny, 

/lista obecności stanowi załącznik nr 2/. 

do pkt-u 1 
Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum 

 
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin otworzył sesję. Na podstawie listy obecności 

stwierdził quorum /w chwili otwarcia sesji na sali było obecnych 20 radnych/, przy którym 

Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

Przewodniczący poinformował radnych, iż w dniu 5 marca 2007r. złożył rezygnację                         

z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia ze względów 

zdrowotno-rodzinych. W związku z powyższym poprosił o przyjęcie tej rezygnacji. 

/rezygnacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu sesji/  

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 

2. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego Andrzeja Litwina                   

z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia 

z uwzględnieniem: 

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 

b) przeprowadzenie głosowania tajnego, 

c) podjęcie uchwały stwierdzającej odwołanie radnego Andrzeja Litwina                  

z funkcji Przewodniczącego Rady Giny i Miasta. 

3. Wniosek o powołanie Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta i podjęcie uchwały            

w sprawie powołania  

z uwzględnieniem: 

a) zgłaszania kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta, 

b) powołania Komisji Skrutacyjnej, 

c) przeprowadzenia głosowania tajnego, 

d) podjęcia uchwały w związku z dokonanym wyborem. 

4. Zamknięcie obrad. 

Porządek stanowi załącznik nr 4 do protokołu sesji. 

Wpłynął też wniosek do Przewodniczącego Rady z dnia 06.03.2007r. podpisany przez 11 

radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej z załączonymi projektami uchwał, /wniosek stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu sesji/ oraz wniosek z uzasadnieniem podpisany przez 9 radnych             



z dnia 06.03.2007r. o odwołanie radnego Andrzeja Litwina z funkcji Przewodniczącego Rady 

Gminy i Miasta Bogatynia /wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu sesji/ 

 
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin zapytał czy radni mają uwagi do przedstawionego 

porządku obrad. O głos poprosił radny Patryk Stefaniak.  

 

Radny Patryk Stefaniak zaproponował, iż w związku z wpłynięciem rezygnacji wnosi                   

o zmianę do  porządku obrad w imieniu wnioskodawców.  

Radny wniósł o skreślenie punktu 2 i wprowadzenie punktu „Przyjęcie rezygnacji z pełnienia 

funkcji Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia przez Andrzeja Litwina” oraz tym 

samym wykreślenie podpunktu „a” i „b”. W podpunkcie „c” zaproponował zmianę „Podjęcie 

uchwały stwierdzającej przyjęcie rezygnacji radnego Andrzeja Litwina z funkcji 

Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta” i wprowadzenie jako punkt 3. 

 
Z-ca Burmistrza Jerzy Stachyra wniósł o umieszczenie w porządku obrad punktu  

dotyczącego przyjęcia uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół z Oddziałami 

Integracyjnymi w Bogatyni oraz przeniesienia siedziby Publicznego Gimnazjum Nr 2                    

w Bogatyni jako punkt  2, a także poddanie tej uchwały pod głosowanie.  

 

Innych propozycji zmian do porządku nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Patryka Stefaniaka                   

o wprowadzenie zmian w proponowanym porządku obrad. 

Za wnioskiem głosowało 19 radnych, brak głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”.  

Następnie poddał pod głosowanie wniosek z-cy Burmistrza Jerzego Stachyry o wprowadzenie 

do porządku obrad w punkcie 2 projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół z 

Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni oraz przeniesienia siedziby Publicznego Gimnazjum 

Nr 2 w Bogatyni  

Za wnioskiem głosowało 20 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących”. 

 

Radny Piotr Woeltz powiedział, że wyszedł mały precedens. Radny Patryk Stefaniak zgłosił 

poprawkę punktu 2, Burmistrz Stachyra zgłosił punkt 2, a więc ma propozycję, żeby punkt 2 

porządku to „Przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół z Oddziałami 

Integracyjnymi w Bogatyni oraz przeniesienia siedziby Publicznego Gimnazjum Nr 2                  

w Bogatyni” a punkt „2a” propozycja radnego Stefaniaka. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Litwin zaproponował, aby w punkcie 2 rozpatrzyć projekt 

uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół itd. a w punkcie 3 przegłosowanie rezygnacji 

Przewodniczącego. Następne punkty nie zmieniają porządku. Przewodniczący poddał pod 

głosowanie nowy porządek sesji 

W wyniku powtórnego głosowania porządku obrad sesji „za” głosowało 19 radnych, brak 

głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”. 

 
Przewodniczący Rady przedstawił porządek sesji po zmianach: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum 

2. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi          

w Bogatyni. 

3. Przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta w Bogatyni.  

      4.  Wniosek o powołanie Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta i podjęcie uchwały 

           w sprawie powołania  



            z uwzględnieniem  

4a/ zgłaszania kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta  

4b/ powołanie Komisji Skrutacyjnej 

4c/ przeprowadzenie głosowania tajnego 

           4d/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

5.  Zamknięcie obrad. 

 

do pkt-u 2 
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi          

w Bogatyni 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 

 
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin poprosił z-cę Burmistrza Jerzego Stachyrę                      

o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Z-ca Burmistrza Jerzy Stachyra wyjaśnił, iż jesteśmy w trakcie wdrażania koncepcji 

przeniesienia Gimnazjum Nr 2 i utworzenia Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. 

Koncepcję wdrażamy na podstawie uchwały intencyjnej, którą Rada już podjęła.  

Chcielibyśmy przystąpić do dalszych prac związanych z wdrażaniem tej koncepcji, ponieważ 

jeszcze wiele elementów należy wypracować i wiele prac przed nami. Komisja Oświaty 

zaopiniowała projekt uchwały. Stąd też zwraca się do radnych o podjęcie tej uchwały w dniu 

dzisiejszym. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Andrzej 
Walczak stwierdził, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie utworzenia 

Zespołu Szkół z oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.  

/wynik głosowania - oddano 6 głosów „za”, brak głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”. 

 

Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Litwin poddał pod głosowanie projekt uchwały                  

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni /głosowanie – 

17 „za”, brak głosów „przeciw” i 3 głosy „wstrzymujące”/. 

 
Uchwała Nr VIII/47/07 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi w Bogatyni  została podjęta większością głosów /wynik głosowania: „za” – 

17, brak głosów „przeciw” i 3 głosy „wstrzymujące”/. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu sesji. 

 

do pkt-u 3 
Przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta w Bogatyni 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 

 
Przewodniczący Rady Andrzej Litwin przypomniał radnym, iż złożył rezygnację i w 

związku z powyższym poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Za przyjęciem rezygnacji głosowało 12 radnych, brak głosów „przeciw”, 8 radnych 

wstrzymało się od głosowania. 

 



Uchwała Nr VIII/48/07 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy i 
Miasta w Bogatyni została podjęta /wynik głosowania 12 głosów „za”, brak głosów 

„przeciw”, 8 głosów „wstrzymujących”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10  do protokołu sesji. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Litwin dalsze prowadzenie sesji przekazał 

Wiceprzewodniczącemu Rady Pawłowi Szczotce. 

Poinformował Radę, iż ze względów rodzinnych /chorej żony/ zmuszony jest opuścić salę 

obrad. 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy. 

Po przerwie przystąpiono do realizacji porządku obrad. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Szczotka oznajmił, iż o głos poprosił Burmistrz Andrzej 

Grzmielewicz. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Grzmielewicz podziękował radnym za podjęcie tak 

ważnej dla nas uchwały twierdząc, iż otwiera ona nam dalszą drogę do działań. Burmistrz 

przeprosił radnych, ale nie może uczestniczyć w dalszych obradach /obowiązki służbowe/. 

 

do pkt-u 4  
Wniosek o powołanie Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta i podjęcie uchwały               

w sprawie powołania  
z uwzględnieniem  

4a/ zgłaszania kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta  

4b/ powołania Komisji Skrutacyjnej 

4c/ przeprowadzenia głosowania tajnego 

4d/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

 

dot. 4a - zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta  
 
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Szczotka poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję 

przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia.  

 

Radny Piotr Woeltz w imieniu Klubu Radnych „Razem dla Gminy Bogatynia” zgłosił 

kandydaturę radnego Pawła Szczotki.  
Radny Paweł Szczotka wyraził zgodę. 

 

Radni nie zgłosili innych kandydatur. 

 

dot. 4b -  powołanie Komisji Skrutacyjnej 
 
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Szczotka poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu 

Komisji Skrutacyjnej 

- radny Piotr Woeltz zgłosił radnego Andrzej Lipko, który wyraził zgodę, 
- radna Krystyna Dudziak – Piwowarska zgłosiła radnego Stanisława Goszczyckiego, 

który nie wyraził zgody, 

- radny Stanisław Goszczycki zgłosił radnego Patryka Stefaniaka, który wyraził 
zgodę, 

- radny Andrzej Lipko zgłosił kandydaturę Piotra Nosala, który nie wyraził zgody, 

- radny Patryk Stefaniak zgłosił kandydaturę radego Piotra Woltza – wyraził zgodę.  



 

Innych kandydatur radni nie zgłosili. 

 

Kandydatury do Komisji Skrutacyjnej: 

1. radny Andrzej Lipko, 

2. radny Patryk Stefaniak, 

3. radny Piotr Woeltz. 

Rada w wyniku głosowania /19 głosów „za”- jednogłośnie/ zatwierdziła skład Komisji 
Skrutacyjnej.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Szczotka ogłosił 5 minut przerwy. 

Po przerwie wznowiono obrady. 

 

do pkt-u 4c - przeprowadzenie głosowania tajnego 
 
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Szczotka poprosił Komisję Skrutacyjną                               

o przeprowadzenie głosowania. 

 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Andrzej Lipko przedstawił radnym sposób 

głosowania. Wyjaśnił, iż wyboru dokonujemy poprzez postawienie znaku „X” w jednej kratce 

obok nazwiska kandydata opowiadając się w ten sposób za wyborem tego kandydata na 

Przewodniczącego Rady. Jeżeli radny lub radna na kartce do głosowania postawi znak „X” w 

więcej niż jednej kratce głos taki uważa się za nieważny. Karty wyjęte z urny nie sporządzone 

przez Komisję Skrutacyjną, karty nie opatrzone pieczęcią oraz całkowicie przedarte są 

kartami nieważnymi. Jeżeli radny na karcie do głosowania nie postawił znaku „X” w kratce 

obok nazwiska żadnego kandydata lub wypełnił kartę w sposób niezgodny z ust. 1 jego głos 

uważa się za ważny bez dokonania wyboru.  

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Andrzej Lipko wraz z członkami komisji wydał 

karty do głosowania radnym wyczytując z imienia i nazwiska radnych zgodnie z listą 

obecności z dzisiejszej sesji. Komisja Skrutacyjna zapewniła tajność głosowania. 

 

Po zliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Andrzej Lipko odczytał 

protokół sporządzony przez Komisję Skrutacyjną z obliczenia głosów oddanych w 

głosowaniu w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia sporządzony na 

sesji w dniu 9 marca 2007r.  

Ww. protokół oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 11 do protokołu sesji. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Andrzej Lipko stwierdził, iż w wyniku głosowania 

tajnego kandydat radny Paweł Szczotka uzyskał wymaganą ilość głosów „za” i został 

wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia.  

 

Przewodniczący Rady Paweł Szczotka podziękował radnym za dokonany wybór. Deklaruje 

godne reprezentowanie Rady Gminy i Miasta, ścisłą współpracę z wiceprzewodniczącymi 

Rady, rzetelne wypełnianie statutowych obowiązków Przewodniczącego. Jednocześnie 

podziękował ustępującemu przewodniczącemu za dotychczasową pracę i za wszystkie jej 

pozytywne aspekty. 

 

do pkt-u 4d - podjęcie uchwały w związku z dokonaniem wyboru 
 



Przewodniczący Rady Paweł Szczotka stwierdził, iż w związku z dokonanym wyborem 

poddaje pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady 

Gminy i Miasta Bogatynia / projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu sesji/. 

Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów 

„wstrzymujących”.  

 
Uchwała Nr VIII/49/07 w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta 
Bogatynia została podjęta jednogłośnie /19 głosów „za”/. 
/uchwała stanowi załącznik nr 13  do protokołu sesji/. 
 

do pkt -u 5 
Zamknięcie obrad 

 
W wyniku wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął VIII sesję Rady Gminy i Miasta 

Bogatynia dziękując wszystkim za przybycie. 

 
 

 

 

Przewodniczący  

          Rady Gminy i Miasta Bogatynia 

 

Andrzej Litwin  
 

Przewodniczący  

Rady Gminy i Miasta Bogatynia 

 

Paweł Szczotka   
 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Ewelina Jelonek 

Elżbieta Gołaczyńska insp. Biura Rady  

Bogatynia 21.03.2007r 
     

 

 


