
Protokół nr XXXIV/08 
z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia 

z dnia 28 listopada 2008 roku 
 
Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. 
Nieobecni radni: Krystyna Dudziak – Piwowarska Jacek Kuciński, Paweł Marciniak, ElŜbieta 
Niczyporuk, Katarzyna Piestrzyńska – Fudali. 
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 11.00 do 13.30. 
 

W sesji uczestniczyli: 
� Andrzej Grzmielewicz  - Burmistrz Miasta i Gminy, 
� Jerzy Stachyra                        - Zastępca Burmistrza, 
� Dominik Matelski                  - Zastępca Burmistrza, 
� Daniel Fryc    - Sekretarz Gminy, 
� Bogumiła Wysocka   - Skarbnik Gminy, 
� Mirosław Drozd   - Radca prawny, 
� Piotr Janukowicz              - Radca prawny. 

/lista obecności stanowi załącznik nr 2/ 
oraz naczelnicy wydziałów Urzędu, przedstawiciele spółek oraz 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 otworzył sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia  
Na podstawie listy obecności stwierdził quorum /w chwili otwarcia na sali obecnych było 16 
radnych/, przy którym Rada moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały.  
Poinformował równieŜ, iŜ Urząd Miasta i Gminy Bogatynia odnowił certyfikat ISO i po 
przybyciu przedstawiciela z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji zostanie on uroczyście 
wręczony. 

 
do punktu 2 

Przedstawienie porządku obrad 
Porządek stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił porządek: 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu nr XXXI/08 z sesji w dniu 16 października 2008 r.  
4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych. 
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni. 
6. Podsumowanie 15-letniego funkcjonowania Gminnego Programu Profilaktyki                               

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przyjęcie informacji z zakresu rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii oraz problemów rodzin w trudnych sytuacjach 
Ŝyciowych. 

7. Podjęcie uchwał: 
7.1. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom w 2009 roku dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego,              
za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a takŜe wysokość                             



i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego-                           
projekt nr 297/08 

7.2. w sprawie wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla straŜaków ochotniczej straŜy 
poŜarnej - projekt nr 296/08 

7.3. w sprawie nadania  Statutu Osiedlu nr 1  w Bogatyni - projekt nr 302/08 
7.4. w sprawie nadania  Statutu Osiedlu nr 2  w Bogatyni - projekt nr 303/08  
7.5. w sprawie nadania  Statutu Osiedlu nr 3  w Bogatyni - projekt nr 304/08 
7.6. w sprawie nadania  Statutu Osiedlu nr 4  w Bogatyni - projekt nr 305/08 
7.7. w sprawie nadania  Statutu Osiedlu nr 5  w Bogatyni - projekt nr 306/08 
7.8. w sprawie nadania  Statutu Osiedlu nr 6  w Bogatyni - projekt nr 307/08 
7.9. w sprawie nadania  Statutu Osiedlu nr 7  w Bogatyni - projekt nr 308/08 

8. Wystąpienie Pani Stelli Gosk, prezes GPO sp. z o.o. w Bogatyni dot. wprowadzenia systemu 
ilościowego opłat za odpady komunalne.  

9. Interpelacje i zapytania, 
10. Wolne wnioski. 
11. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego. 
12. Zamknięcie obrad. 
 
Przewodniczący Rady złoŜył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 8 w związku                       
z usprawiedliwioną nieobecnością Prezesa GPO sp. z o .o. w Bogatyni Pani Stelli Gosk. Dodał, 
iŜ w temacie wprowadzenia systemu ilościowego opłat za odpady komunalne odbyło się 
wspólne posiedzenie dwóch komisji Rady tj. Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności oraz 
Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Radni 
otrzymali teŜ dodatkowe materiały w tej sprawie,  tak więc do temat ten będzie jeszcze 
omawiany w przyszłości.  
Za zdjęciem punktu 8 z porządku głosowało 15 radnych, 1 głos „przeciw”, brak głosów 
„wstrzymujących”.   
 
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania zdjęła z porządku obrad wystąpienie prezesa 
GPO sp. z o.o. w Bogatyni dotyczące wprowadzenia systemu ilościowego opłat za odpady 
komunalne. 
 
Radni nie wnieśli innych uwag do przedłoŜonego porządku obrad.  
 
Porządek po zmianach: 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu nr XXXI/08 z sesji w dniu 16 października 2008 r.  
4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych. 
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni. 
6. Podsumowanie 15-letniego funkcjonowania Gminnego Programu Profilaktyki                               

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przyjęcie informacji z zakresu rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii oraz problemów rodzin w trudnych sytuacjach 
Ŝyciowych. 

7. Podjęcie uchwał: 
7.1. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom w 2009 roku dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego,              
za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a takŜe wysokość                             
i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego-                           
projekt nr 297/08 
7.2.w sprawie wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla straŜaków ochotniczej straŜy 

poŜarnej - projekt nr 296/08 



7.3.w sprawie nadania  Statutu Osiedlu nr 1  w Bogatyni - projekt nr 302/08 
7.4.w sprawie nadania  Statutu Osiedlu nr 2  w Bogatyni - projekt nr 303/08  
7.5.w sprawie nadania  Statutu Osiedlu nr 3  w Bogatyni - projekt nr 304/08 
7.6.w sprawie nadania  Statutu Osiedlu nr 4  w Bogatyni - projekt nr 305/08 
7.7.w sprawie nadania  Statutu Osiedlu nr 5  w Bogatyni - projekt nr 306/08 
7.8.w sprawie nadania  Statutu Osiedlu nr 6  w Bogatyni - projekt nr 307/08 
7.9.w sprawie nadania  Statutu Osiedlu nr 7  w Bogatyni - projekt nr 308/08 

8. Interpelacje i zapytania, 
9. Wolne wnioski. 
10. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego. 
11. Zamknięcie obrad. 
 

do punktu 3 
Przyjęcie protokołu nr XXXI/08 z sesji w dniu 16 października 2008 roku 

Przewodniczący Rady oznajmił, iŜ protokół był do wglądu w biurze. Zapytał czy radni mają 
uwagi do protokołu. 
 
Radny Piotr Nosal zgłosił wniosek o sprostowanie w protokole zapisu w punkcie 9.7. we 
fragmencie „Przewodniczący Rady oddał głos radnej Annie Palikowskiej która powiedziała, Ŝe 
jest w posiadaniu pisma z dnia 2 września 2008 roku w którym to mówi się, Ŝe firma Joy-Pol                      
z siedzibą w Raciborzu otrzymała pozytywną opinię od Wojewody na prowadzenie salonu gier na 
automatach w Bogatyni przy ul. Kościuszki”. Radny stwierdził, Ŝe faktycznie nie było to 
powiedziane, tylko została treść tego pisma odczytana. W związku z powyŜszym radny 
wnioskuje, aby do protokołu była dołączona kserokopia tego pisma potwierdzona, gdyŜ 
wystąpienie radnej Palikowskiej miało znaczący wpływ przy głosowaniu ww. uchwały. 
 
Radny Krzysztof Gnacy odnosząc się do wypowiedzi radnego Piotra Nosala stwierdził, Ŝe 
radny opatrznie odczytał, Ŝe było to pismo skierowane od Wojewody, bo według jego wiedzy 
było to pismo z Ministerstwa Finansów.  
 
Radny Piotr Nosal potwierdził, Ŝe zacytował fragment z niniejszego protokołu, w którym 
wyraźnie jest napisane – opinia od Wojewody i tak ta sprawa została przedstawiona przez radną 
Palikowską. Dlatego teŜ podtrzymuje wniosek, aby niniejszy dokument w formie kopii 
potwierdzonej był dołączony do protokołu z dnia 16 października 2008 roku.  
 
Przewodniczący Rady potwierdził, iŜ taki zapis jak przedstawił radny Nosal jest w protokole. 
W związku z brakiem innych uwag ze strony radnych poddał pod głosowanie wniosek radnego 
Piotra Nosala, aby dołączyć do protokołu z sesji kopię pisma którym to radna Anna Palikowska 
posłuŜyła się na sesji XXXI w dniu 16 października 2008 roku.  
Za przyj ęciem wniosku głosowało 12 radnych, brak głosów „przeciw”, 4 głosy 
„wstrzymuj ące”. 
Rada Gminy i Miasta przyjęła wniosek radnego Piotra Nosala.   
 
Przewodniczący Rady poprosił radcę prawnego o interpretację zapisu dot. przyjęcia protokołu     
z przegłosowanym wnioskiem w sprawie zmiany do protokołu.  
 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady, stwierdził quorum – na sali znajdowało się 16 
radnych. Oddał głos radcy prawnemu. 
 



Mirosław Drozd, radca prawny stwierdził, iŜ zgodnie z naszym Statutem § 52 - protokół 
wymaga zatwierdzenia na następnej sesji zwyczajnej. W myśl ust. 2 tegoŜ paragrafu przed 
przyjęciem protokołu radny moŜe wnioskować o sprostowanie, poprawienie lub uzupełnienie 
treści protokołu. O ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta                 
i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagrania przebiegu sesji. JeŜeli wniosek wskazany                
w ust. 2 nie będzie uwzględniony wnioskodawca moŜe wnieść przed zatwierdzeniem protokołu 
sprzeciw do Rady. Sprzeciw ten bez przeprowadzenia dyskusji poddawany jest głosowaniu. 
Czyli ta procedura opisana w Statucie dotyczy tylko i wyłącznie zapisów protokołu. Z uwagi na 
to, iŜ nie ma tu mowy o Ŝadnych załącznikach uwaŜa, Ŝe skoro do protokołu z sesji z którego 
wyciąg ma przed sobą nikt z radnych nie zwrócił się o to, aby to pismo stanowiło załącznik, to       
w tym momencie nie moŜemy /radni nie mogą/ wnioskować o to, aby to pismo stanowiło 
załącznik do protokołu, bo w tym momencie potwierdzamy nieprawdę. W dniu odbycia sesji                  
w październiku nie było takiego wniosku i dlatego to pismo nie znalazło się oficjalnie jako 
dokument podlegający zatwierdzeniu. W związku z tym wniosek radnego przed przyjęciem 
protokołu moŜe dotyczyć tylko sprostowania, poprawienia lub uzupełnienia treści protokołu. 
 
Przewodniczący Rady zapytał radcę co w tym momencie robimy, skoro wniosek został 
przegłosowany.  
 
Radca prawny Mirosław Drozd  uwaŜa, Ŝe tu głos naleŜy do wnioskodawcy, który to po 
zapoznaniu się z treścią Statutu – decyzja naleŜy do radnego. Taki wniosek formalnie nie moŜe 
być głosowany, nie mamy takiej moŜliwości prawnej, aby Ŝądać dołączenia pisma jako 
załącznika do protokołu. W tym momencie jest on bezprzedmiotowy.  
 
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do radnej Anny Palikowskiej czy jest                       
w dalszym ciągu w posiadaniu tego dokumentu. 
Radna Anna Palikowska oznajmiła, Ŝe nie jest w posiadaniu tego dokumentu 
 
Przewodniczący Rady zapytał wnioskodawcę /radnego piotra Nosala/ czy składa wniosek                         
o wycofaniu swego wniosku.  
 
Radny Piotr Nosal stwierdził, iŜ nie składa.  
 
Radca prawny Mirosław Drozd ponownie potwierdził, iŜ moŜemy się posługiwać tylko 
zapisem § 52 Statutu, a więc rozpatrywać wniosek w kategoriach sprostowania, poprawienia lub 
uzupełnienia treści protokołu. JeŜeli radny wskaŜe w której to części, to decyzja naleŜy do 
Państwa zgodnie z procedurą przewidzianą w § 52.  
 
Przewodniczący Rady zaproponował, aby w biurze rady wraz z radnym Piotrem Nosalem 
odsłuchać tą część przebiegu sesji nagraną na taśmie.  
 
Radca prawny Mirosław Drozd potwierdził, iŜ jest to zgodne z zapisem w Statucie.  
 
Przewodniczący Rady na czas swojej nieobecności na sali oddał prowadzenie sesji 
wiceprzewodniczącemu Rady Piotrowi Woeltz i udzielił głosu Burmistrzowi.  
 
Burmistrz Andrzej Grzmielewicz  poinformował radnych, iŜ gościmy dziś na sesji Pana Piotra 
Nowaka z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A Zespołu Promocji Badań Rynkowych 
Zespół Certyfikacji Systemów Zarządzania.  
 
Pan Piotr Nowak w imieniu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji wręczył na ręce 
Burmistrza Andrzeja Grzmielewicza Urzędowi Miasta i Gminy w Bogatynia odnowiony 



certyfikat Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z międzynarodową normą ISO 9001. 
Certyfikat odnowiony, albowiem Urząd certyfikował się po raz pierwszy 4 lata temu i w tym 
roku podjęto decyzję o kontynuacji tej certyfikacji. Tym samym auditorzy, weryfikatorzy 
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji przeprowadzili audit w Urzędzie w wyniku którego 
zdobyli dowody i uzyskali potwierdzenie tego, iŜ Urząd zarządzany jest zgodnie z wymaganiami 
normy ISO 9001 stanowiącej ogólnie przyjęty międzynarodowy wzór najwyŜszych i najlepszych 
praktyk zarządzania w obszarze jakości. Dziś ma przyjemność wręczyć ten certyfikat i oprócz 
niego wręczy teŜ certyfikat IQNet Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących do której 
naleŜy Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Te dwa certyfikaty potwierdzają, Ŝe Urząd Miasta   
i Gminy w Bogatyni kontynuuje doskonalenie swojego systemu zarządzania. Dzięki systemowi 
ISO 9001 Urząd moŜe systematycznie doskonalić swoje procedury, doskonalić metody 
postępowania tak, aby stale osiągać zadowolenie klientów Urzędu, bo taki jest główny cel 
systemu ISO 9001 – podnoszenie zadowolenia klienta.    
Odczytał teŜ treść oficjalnego listu skierowanego przez Dyrektora ds. Badań i Certyfikacji Pana 
Tadeusza Glazera  - „Szanowny Panie Burmistrzu – w imieniu Dyrekcji Polskiego Centrum 
Badań i Certyfikacji S.A składam na ręce Pana Burmistrza serdeczne gratulacje i słowa uznania 
z okazji odnowienia certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością. śyczę, aby otrzymany certyfikat 
stał się kolejnym krokiem na drodze do dalszego doskonalenia świadczonych usług. Wszelkie 
działania w zakresie jakości są waŜnym elementem funkcjonowania polskiej administracji 
samorządowej w ramach członkostwa w Unii Europejskiej. Będę zobowiązany za przekazanie 
wyrazów najwyŜszego uznania pracownikom, których praca przyczyniła się do tych sukcesów 
oraz Ŝyczeń jak najlepszych efektów w dalszej działalności. Jednocześnie Ŝyczę dalszych 
sukcesów Urzędowi Miasta i Gminy w Bogatyni, a wszystkim pracownikom zadowolenia, 
zdrowia, radości i satysfakcji z pracy zawodowej, poczucia dobrze wypełnionego obowiązku oraz 
wszelkiej pomyślności w Ŝyciu osobistym.  
Z powaŜaniem Dyrektor ds. Badań i Certyfikacji Tadeusz Glazer”.  
 
Burmistrz Andrzej Grzmielewicz podziękował Panu Nowakowi za osobiste wręczenie 
certyfikatów. Przekazał teŜ ukłony i słowa podziękowania dla Pana Dyrektora.  
Burmistrz podziękował takŜe wszystkim bogatyńskim urzędnikom za pracę która została bardzo 
wysoko oceniona przez auditorów zewnętrznych, czego dowodem jest właśnie uzyskanie ww. 
certyfikatów. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Woeltz w imieniu Rady złoŜył gratulacje Panu Burmistrzowi, 
Panu Sekretarzowi, Pani Skarbnik i wszystkim pracownikom Urzędu za takie osiągnięcia Ŝycząc 
dalszych sukcesów.   
 

do punktu 4 
Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych 

 
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Woeltz oddał głos Sołtysowi Porajowa. 
 
Tomasz Froński, sołtys Porajowa poruszył temat pracy lekarza w Porajowie, który to od                      
1 stycznia 2009 roku /jak słyszał/ juŜ nie będzie pracował w tym ośrodku. Na posiedzeniu 
Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych Pani doktor Załucka oznajmiła, Ŝe lekarz będzie                     
w Działoszynie, a w Porajowie nie będzie. Dlatego teŜ zwrócił się z pytaniem do dyrektora 
SPZOZ Romana Kulczyckiego jakie podjęto kroki w tej sprawie.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Woeltz zwrócił uwagę sołtysowi, Ŝe dr Załucka oznajmiła, Ŝe 
lekarz w Porajowie będzie pracował dwa razy w tygodniu, a nie, Ŝe go nie będzie wcale.  
 



Burmistrz Andrzej Grzmielewicz potwierdził, iŜ faktycznie mamy problem w pozyskiwaniem 
lekarzy na nasz teren. Burmistrz podziękował dyrektorowi, który czyni wszelkie wysiłki, aby te 
problemy rozwiązywać. Oznajmił, iŜ ten temat jest niemal codziennie omawiany z dyrektorem 
SPZOZ-u, bo na terenach wiejskich sytuacja nie wygląda najlepiej. Na tym terenie – Kopaczów, 
Sieniawka, Porajów zamieszkuje 3 tysiące osób i jest tam konieczność, aby lekarz przyjmował 
kaŜdego dnia. Burmistrz zapewnił Sołtysa, Ŝe na ukończeniu są rozmowy dot. przyjęcia nowego 
lekarza, który będzie obsługiwał ten rejon.  
 
Dyrektor SPZOZ Roman Kulczycki chciałby sprostować wypowiedź dr Załuckiej. OtóŜ                
doktor miała zapewne na myśli, Ŝe nie mamy jeszcze lekarza, który zadeklarowałby się 
przyjmować i pracować w Porajowie. Potwierdził słowa Burmistrza, Ŝe bardzo intensywnie 
poszukujemy lekarza do pracy w Porajowie i do przychodni na ulicy Wyczółkowskiego i Ŝe 
pewne rozmowy są juŜ na ukończeniu z panią doktor z podlaskiego. Dyrektor zapewnił, Ŝe 
gdyby wystąpiły jakieś perturbacje to nigdy nie będzie tak, Ŝe w Porajowie nikt nie będzie 
przyjmował.  
 
Tomasz Froński zapytał teŜ dyrektora czy dr Załucka będzie pracowała tylko do końca roku.  
 
Dyrektor SPZOZ odpowiedział, Ŝe właśnie po raz pierwszy od Sołtysa się o takim fakcie 
dowiedział. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej wiedzy. Wie natomiast, Ŝe pani dr Załucka ma 
zamiar startować na zastępcę dyrektora SPZOZ w Bogatyni. 
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka zwróci się do przedstawicieli jednostek pomocniczych 
czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.  
Nie zgłoszono.  
 

Przewodniczący Rady zaproponował powrócenie do pkt 3 
Oznajmił, iŜ wspólnie z radnym Piotrem Nosalem odsłuchał fragment nagrania z XXXI sesji. 
W związku z tym, iŜ poddał wniosek radnego Piotra Nosala pod głosowanie zwrócił się do 
radnych w propozycją reasumpcji głosowania nad wnioskiem jako bezprzedmiotowym.  
 
Radny Piotr Nosal potwierdził słowa przewodniczącego i dlatego poddaje ten wniosek pod 
reasumpcję z tego względu, Ŝe wnioski o zmianę czy dołączenie czegokolwiek do protokołu 
radni mogą składać tylko w trakcie trwania sesji której protokół dotyczy. 
 
Przewodniczący Rady potwierdził, iŜ po odsłuchaniu nagrania okazało się, iŜ zapis w protokole 
sesji jest właściwy.  
Następnie podał pod głosowanie nad reasumpcją wniosku. 
Za przyjęciem wniosku radnego Piotra Nosala /o dołączenie pisma/ - brak głosów „za”, głosów 
„przeciw” – 15, 1 głos „wstrzymujący”.  
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania odrzuciła wniosek radnego Piotra Nosala.  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr XXXI/08 z sesji z dnia 16 
października 2008 r.  
Za przyjęciem protokołu głosowało 16 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów 
„wstrzymujących”.  
Rada Gminy i Miasta bez uwag zatwierdziła  protokół nr XXXI/08 z sesji z dnia                        
16 października 2008 roku.  
 

do punktu 5 
Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni 



Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni za 2007 rok stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu sesji.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka poprosił o zabranie głosu Kierownika OPS Pana 
Edwarda Raka. Dodał, iŜ radni otrzymali szczegółowe sprawozdanie z działalności Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bogatyni za rok 2007. Analizy ww. sprawozdania dokonała Komisja ds. 
Zdrowia i Spraw Socjalnych.  
 
Kierownik OPS Edward Rak uzupełniając przedłoŜone informacje stwierdził, iŜ zaczyna 
spadać ilość osób i rodzin potrzebujących. W chwili obecnej w porównaniu do 2007 roku 
pomocą jest objętych 1100 rodzin /w 2007 roku było 1300 rodzin/. Poprawa na rynku pracy 
spowodowała lepszą sytuację finansową rodzin dlatego, Ŝe rodziny te korzystały z funduszy 
przeznaczonych na tą pomoc. Jesteśmy społeczeństwem które się starzeje i dlatego jako 
Kierownik Ośrodka zwrócił uwagę na potrzebę załoŜenia przy którymś ze szpitali oddziału 
opiekuńczego dla ludzi starszych, który byłby tzw. pośrednikiem przy rozwiązywaniu dalszego 
losu ludzi potrzebujących pomocy czy w zakresie schronienia czy całodobowej opieki. 
Zapewnił, iŜ bogatyński OPS w dalszym ciągu będzie rozwijał swoją działalność, będzie 
przedstawiał potrzeby w zakresie zatrudnienia, czy w zakresie środków finansowych. Kończąc 
swą wypowiedź poprosił radnych o zaakceptowanie przedłoŜonego sprawozdania za 2007 rok. 
Kierownik podziękował równieŜ tym wszystkim, którzy pracują na rzecz Ośrodka Pomocy 
Społecznej przy rozwiązywaniu trudnych, ludzkich spraw. Słowa podziękowania skierował do 
Burmistrza, radnych, do wydziałów Urzędu, a w szczególności do Pani Naczelnik Ewy 
Szczepkowskiej oraz Pani Naczelnik Joanny IŜyckiej – Kuś. Podziękował teŜ dyrektorom szkół 
za realizację programu w zakresie doŜywiania, oraz pracownikom którzy przygotowują posiłki. 
Za dobrą współpracę podziękował Policji i StraŜy Miejskiej. Szczególne słowa podziękowania 
skierował do Pana Grzegorza Hryszkiewicza i Pani Sylwii Püty – Świercz z Ośrodka 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie wspólnie rozwiązanych zostało wiele 
problemów społecznych w zakresie występowania alkoholizmu i narkomanii. Kryzysy 
występujące w rodzinach pomaga rozwiązywać Pani Anna Hryszkiewicz i tu takŜe złoŜył słowa 
uznania i podziękowania. 
 
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi i pytania do sprawozdania                              
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni za 2007. 
Nie zgłoszono.  
Wobec powyŜszego poddał pod głosowanie ww. sprawozdanie.  
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 15 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów 
„wstrzymujących”.  
 
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania bez uwag przyjęła sprawozdanie z działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni za 2007. 
 
Przewodniczący Rady w imieniu Rady złoŜył podziękowania i Ŝyczenia wszystkim 
pracownikom socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy wykonują tą najcięŜszą prace                  
w terenie, ale takŜe wolontariuszom, pracownikom organizacji pozarządowych, pracownikom 
wszystkich instytucji działających na terenie naszej Gminy w zakresie pomocy socjalnej – a to z 
tego powodu, Ŝe 21 listopada świętowaliśmy i obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego. 
Przewodniczący przypomniał, iŜ dziś po sesji jest spotkanie – Ośrodek Rozwiązywania 
Problemów UzaleŜnień i Pomocy w Rodzinie zaprasza nas na uroczystość z okazji 15-lecia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
  

do punktu 6 
Podsumowanie 15-letniego funkcjonowania Gminnego Programu  



Profilaktyki   i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych.  
Przyjęcie informacji z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych,  
narkomanii oraz problemów rodzin w trudnych sytuacjach Ŝyciowych. 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Miasta i Gminy Bogatynia za okres od 1 stycznia do 29 października 2008 
roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu sesji.  
 
Przewodniczący Rady udzielił głosu Pełnomocnikowi ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Grzegorzowi Hryszkiewiczowi. 
 
Pan Grzegorz Hryszkiewicz przypomniał, iŜ 15 lat temu w 1993 roku w Bogatyni powstał 
pierwszy gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Był to bardzo 
powaŜny krok we wprowadzaniu profesjonalnych działań związanych z rozwiązywaniem tych 
problemów. Wcześniej istniała pewna baza do tej działalności. W kraju był to okres burzliwego 
rozwoju samopomocowych ruchów abstynenckich czyli klubów abstynenta AA. Były teŜ 
wprowadzane nowoczesne metody psychoterapii uzaleŜnień. I trzeba powiedzieć, Ŝe były to 
zmiany rewolucyjne, poniewaŜ diametralnie odmieniły sposoby pracy z pacjentami 
uzaleŜnionymi i przyniosły autentyczne rezultaty w terapii uzaleŜnień. Od tego czasu datują się 
pierwsze realne efekty leczenia odwykowego. Na początku lat 90-tych zaczęły się tworzyć na 
naszym terenie pierwsze środowiska abstynenckie. Byli pacjenci oddziału odwykowego szpitala 
w Sieniawce utworzyli na terenie szpitala pierwszy klub abstynenta. TakŜe przy istniejącej                 
w Bogatyni poradni odwykowej mieszczącej się w tzw. białym domku zaczęli grupować się                   
i organizować pacjenci powaŜnie traktujący to wyzwanie jakim jest podjęcie leczenia 
odwykowego. Jako psycholog podjął się prowadzenia grup wsparcia i grup terapeutycznych dla 
osób uzaleŜnionych i dla członków ich rodzin. Rozpoczęto teŜ współpracę ze środowiskami 
abstynenckimi z innych gmin głównie ze Zgorzelca, a takŜe ze zgorzelecką poradnią odwykową. 
Pacjenci organizowali wyjazdy na coroczne zjazdy rodzin abstynenckich, organizowali  
pielgrzymki do Częstochowy. Powiększało się teŜ grona terapeutów, którzy podjęli od razu 
szkolenia zawodowe w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Dziś mamy bardzo dobrze 
i profesjonalnie wyszkoloną kadrę terapeutyczną, specjalistów psychoterapii uzaleŜnień. 
Pionierzy z tamtego okresu do dziś stanowią grupę osób z kilkunastoletnią abstynencją. 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wprowadzała teŜ przepisy 
ustawowe prowadzące do profesjonalizacji tych działań. Uznano, Ŝe sferę rozwiązywania 
problemów alkoholowych naleŜy włączyć do zadań własnych Gminy. I wówczas powstały 
pierwsze gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym 
równieŜ w naszej Gminie. W późniejszym okresie dodano przeciwdziałanie narkomanii. Na 
realizację tych nowych zadań Gminy otrzymały osobne źródło finansowania pochodzące z opłat 
za zezwolenia na handel napojami alkoholowymi. MoŜna się pochwalić, Ŝe gmina Bogatynia 
wykorzystała te warunki do pełnego rozwinięcia działań związanych profilaktyką                                   
i rozwiązywaniem problemów uzaleŜnień. Dzisiaj poprzez ośrodek rozwiązywania problemów 
uzaleŜnień i pomocy w rodzinie realizujemy działania wynikające z trzech ustaw: z ustawy                        
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nasze działania były wysoko 
ocenianie od samego początku. Bogatynia naleŜy do monitorowanej przez Państwową Agencję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sieci gmin wiodących w kraju, wiodących                          
w realizacji programu gminnego. Na obecną chwilę gminny program realizowany jest głównie 
przez ośrodek rozwiązywania problemów uzaleŜnień i pomocy rodzinie i w ramach tego ośrodka 
działają punkty informacyjno – konsultacyjne ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.                 
W godzinach popołudniowych odbywają się zajęcia grupowe edukacyjno - wspierające. Działa 
teŜ punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie, a takŜe zespół interwencyjny 
ds. przeciwdziałania przemocy domowej. Istnieje teŜ punkt informacyjno - konsultacyjny ds. 
przeciwdziałania narkomanii. W naszym ośrodku moŜna teŜ skorzystać z konsultacji 



psychologicznych. Istnieje równieŜ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
której zadaniem jest m.in. motywowanie pacjentów tzw. bardziej opornych do podjęcia leczenia. 
Ostatnią działką która realizuje się w bogatyńskim ośrodku juŜ bez pomocy terapeutów - to są 
grupy samopomocowe dla osób uzaleŜnionych, gdzie pacjenci sami realizują samopomocowy 
program trzeźwienia – jest to grupa wsparcia i grupa anonimowych alkoholików AA. 
Ośrodek w Bogatyni jako nieliczny z pierwszych w Polsce przeprowadza cykliczne i ciągłe 
monitorowanie diagnozy problemów uzaleŜnień.  
Pan Grzegorz Hryszkiewicz przedstawił porównanie wyników badań z lat 2001-2004 i 2007 za 
pomocą prezentacji multimedialnej. 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zadawanie pytań do przedłoŜonych 
sprawozdań.  
Radni nie zgłosili uwag i pytań. 
W związku z powyŜszym przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdanie                     
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Miasta i Gminy Bogatynia za okres od 1 stycznia do 29 października 2008 roku. 
Za przyjęciem sprawozdanie głosowało 15 radnych - jednogłośnie.  
 
Rada Gminy i Miasta bez uwag przyjęła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Bogatynia za 
okres od 1 stycznia do 29 października 2008 roku. 
 

do punktu 7 
Podjęcie uchwał: 

 

7.1.  w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom w 2009 roku dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego,              
za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a takŜe wysokość                             
i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

Projekt nr 297/08 stanowi załącznik nr 8 do protokołu sesji.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ projekt był przedmiotem obrad Komisji ds. Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji, która to w wyniku głosowania pozytywnie go zaopiniowała.  
Następnie oddał głos Pani Naczelnik prosząc o krótkie przybliŜenie tematu. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Joanna IŜycka – Kuś przypomniał, iŜ Rada 
jako organ prowadzący co roku zgodnie z ustawą ma obowiązek uchwalać stawki pewnej części 
wynagrodzenia nauczycieli. Projekt ten w stosunku do uchwały ubiegłorocznej nie zawiera 
elementów związanych z przyznawaniem nagród Dyrektora i Burmistrza, poniewaŜ zgodnie                   
z najnowszym orzeczeniem Sądu powinny być one przedmiotem odrębnej uchwały. Projekt ten 
był uzgodniony ze Związkami Zawodowymi – protokoły uzgodnień są załączone do projektu 
uchwały. Projekt ten zawiera podwyŜki zgodnie z sugestiami wynikającymi z poprzednich 
uzgodnień w części dotyczącej dodatku funkcyjnego za pełnienie funkcji wychowawcy 
klasowego klasy. Do tej pory wynosił on 150 zł miesięcznie, a obecnie proponujemy 190 zł. 
Całkowity koszt tej podwyŜki zamyka się  kwocie 110 tys zł w skali roku.  
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zadawanie pytań. 
Radni nie zgłosili uwag i pytań. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. Stwierdził, iŜ na sali znajduje się 
14 radnych.  
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów 
„wstrzymujących”.   



 
Uchwała Nr XXXIV/244/08 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom w 2009 roku dodatków: motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a takŜe 
wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego została 
podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu sesji. 
 

7.2. w sprawie wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla straŜaków ochotniczej straŜy 
poŜarnej. 

Projekt nr 296/08 stanowi załącznik nr 10 do protokołu sesji. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji ds. 
Obywatelskich i Praworządności, która to ze względu na niewystarczające uzasadnienie nie 
wydała opinii do projektu – 3 głosy „wstrzymujące”.  
Stwierdził, iŜ w dniu dzisiejszym radni otrzymali uzasadnienie o treści – „W dniu 25 lipca 2008 
roku uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej oraz niektórych 
innych ustaw. Zmiana ta została opublikowana w Dz. U. nr 163 z dnia 10 września 2008 roku. 
Nowe brzmienie art. 28 ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej wprowadziło moŜliwość 
przyznawania ekwiwalentu pienięŜnego członkom ochotniczej straŜy poŜarnej, którzy 
uczestniczyli  w działaniach ratowniczych lub szkoleniach poŜarniczych organizowanych przez 
Państwową StraŜ PoŜarną lub Gminę. Wysokość ekwiwalentu ustala wg tego przepisu Rada 
Gminy w drodze uchwały. Projekt uchwały przewiduje taką moŜliwość i ustala wysokość tego 
ekwiwalentu na kwotę 10,00 zł za kaŜdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
poŜarniczym. Środki na ten cel określony w § 1 uchwały będą wypłacane z budŜetu Gminy. 
Podpisała Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Barbara Radziechowska ”.  
 
Przewodniczący potwierdził, iŜ na sali jest pani naczelnik więc poprosił radnych o zadawanie 
pytań.  
 
Radny Tadeusz Okorski przypomniał, iŜ radni otrzymali projekt uchwały mówiący                             
o kompetencjach Rady, o stawkach a dziś dodatkowe uzasadnienie z którego zdaniem radnego 
nic nie wynika. Radny zapytał jaka stawka była do tej pory, czy była dyskusja w środowisku 
najbardziej zainteresowanym – moŜe jest opinia.  
 
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Barbara Radziechowska wyjaśniła, Ŝe 
poprzednia ustawa nie miała takiego wymogu. Zgodnie z art. 28 nowej ustawy członek 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej który uczestniczy w działaniu ratowniczym, szkoleniu poŜarniczym 
organizowanym przez Państwową StraŜ PoŜarną lub Gminę otrzymuje ekwiwalent pienięŜny. 
Wysokość ekwiwalentu ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Poprzednia ustawa tego zapisu             
i wymogu nie miała.  
Jeśli chodzi o stawki to były one zmienne – ustawa mówiła, iŜ ekwiwalent nie moŜe przekroczyć 
1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
który był opublikowany w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej. Naliczając 
ekwiwalent za przepracowane godziny musieliśmy mieć dane z poprzedniego kwartału i były to 
kwoty w granicach od 11,00 zł do 13,00 zł 
 
Przewodniczący zapytał skąd stawka 10,00 zł i czy była inna propozycja z tych środowisk.  
 
Naczelnik Barbara Radziechowska oznajmiła, iŜ stawka wynikła na posiedzeniu Zarządu 
StraŜaków. Stawkę tą mogą radni zawsze podwyŜszyć. W bieŜącym roku w budŜecie 
zaplanowano 20 tys zł, a wydatkowano 18 797,00 zł gdzie straŜacy przepracowali 952 godziny.  



 
Radny Andrzej Lipko rozumie, Ŝe jeśli Rada uchwali stawkę 10,00 zł to straŜacy nie dostaną 
więcej tzn. te 11 czy 12 zł jak to wynikało z tego przelicznika 1/175. 
  
Radny Tadeusz Okorski stwierdził, iŜ nie jest zadowolony z odpowiedzi udzielonych przez 
Panią Naczelnik. Dlatego teŜ będzie głosował przeciwko, poniewaŜ nie zdarzyło się, aby średnia 
krajowa malała – wręcz rośnie. Nie uzyskał w dalszym ciągu informacji czy była 
przeprowadzona konsultacja.  
 
Przewodniczący Rady prosi o wyjaśnienie zapisu z ustawy w pkt 3 - gdzie ekwiwalent nie 
przysługuje członkowi Ochotniczej StraŜy PoŜarnej za czas nieobecności w pracy za którą 
zachował wynagrodzenie. Zapytał jak to jest wypłacane w Urzędzie, jak jest ewidencjonowane 
to, czy straŜak jest w pracy, czy nie. 
   
Naczelnik Barbara Radziechowska wyjaśniła, Ŝe kaŜdy wyjazd straŜaka jest ewidencjonowany 
w Państwowej StraŜy PoŜarnej w Zgorzelcu i straŜak nie moŜe sami wyjeŜdŜać do jakichkolwiek 
poŜarów. Jako naczelnik dostaje wykaz od Komendanta Gminnego i na podstawie wykazu są 
obliczane godziny. Karty kaŜdego straŜaka są przechowywane w Urzędzie.  
 
Przewodniczący Rady zapytał skąd wiadomo, Ŝe dany straŜak w tym dniu powinien był być            
w pracy.  
 
Naczelnik Barbara Radziechowska oznajmiła, Ŝe to juŜ jest indywidualna sprawa kaŜdego 
straŜaka. On moŜe się zwolnić, wziąć urlop. 
 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe z tego co mu wiadomo członkowie OSP za udział                     
w akcjach otrzymują zaświadczenie, Ŝe brali udział w akcji i na podstawie takiego zaświadczenia 
w zakładzie pracy mają dzień wolny płatny. O tym mówi właśnie ten punkt, Ŝe za czas 
nieobecności w pracy za który straŜak zachował wynagrodzenie ekwiwalent nie przysługuje.  
 
Naczelnik Barbara Radziechowska wyjaśniła, Ŝe ekwiwalent przysługuje za branie udziału             
w gaszeniu poŜaru, czy za udział w szkoleniu. My jako Urząd nie rozstrzygamy tematu czy 
straŜak bierze sobie urlop, czy się zwalnia – my rozliczamy go tylko za czas przy gaszeniu 
poŜaru i na tym się nasza rola kończy.  
 
Przewodniczący Rady potwierdził, iŜ to wszystko rozumie, ale w tym momencie wkrada się 
nieścisłość, gdyŜ  art. 28 ust. 3 mówi, iŜ ekwiwalent nie przysługuje straŜakowi w tym 
momencie, kiedy powinien być w pracy bo w pracy on ma płatny dzień.  
Dlatego teŜ składa wniosek o odłoŜenie głosowania nad projektem uchwały i skierowania go 
ponownie do komisji.  
Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, brak głosów „przeciw” , 1 głos „wstrzymujący”. 
 
Rada Gminy i Miasta przyjęła wniosek o odłoŜenie głosowania i skierowanie projektu do  
komisji problemowej celem dalszej analizy. 
 

7.3.  w sprawie nadania  Statutu Osiedlu Nr 1  w Bogatyni 
Projekt nr 302/08 stanowi załącznik nr 11 do protokołu sesji. 
 
Przewodniczący Rady potwierdził, iŜ jest to efekt pracy Komisji Statutowej, która to po 
rozpatrzeniu uwag i wniosków wniesionych przez mieszkańców osiedli podczas konsultacji 
społecznych projektu statutu jednostek pomocniczych gminy, przedkłada ostateczną wersję tych 



statutów. Członkowie komisji w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowali projekty statutów 
Osiedli od Nr 1 do nr 7.   
 
Radny Patryk Stafaniak zauwaŜył niefortunny zapis w rozdziale IV Rada Osiedla § 14 pkt 1 – 
Rada jest organem uchwałodawczym i liczy 15 członków proponując zapis, iŜ Rada liczy do 15 
członków. Zapytał co będzie w przypadku braku chętnych do pracy w Radzie Osiedla.  
 
Andrzej Lipko przewodniczący Komisji Statutowej stwierdził, iŜ 7 miesięcy członkowie 
pracowali nad Statutami, gdzie kaŜdy punkt był analizowany i konsultowany z radcą prawnym,    
a takŜe z przedstawicielami Rad Osiedlowych. Przewodniczący uwaŜa, Ŝe nie ma potrzeby, aby 
ten zapis zmieniać.  
 
Przewodniczący Rady poprosił o interpretacje radcę prawnego. Poinformował takŜe radnych, iŜ 
do Statutu Osiedla nr 2 i 7 dołączono nowy załącznik – mapkę - z uwagi na pominięcie ulic                      
w poprzednim załączniku.  
 
Radca Prawny Mirosław Drozd powiedział, iŜ wiele miesięcy członkowie komisji pracowali 
nad tym projektem i akurat zapis dotyczący liczebności Rady jako organu uchwałodawczego 
budził największe wątpliwości. Nieformalnie konsultowaliśmy się teŜ z nadzorem we Wrocławiu 
w kwestii tego zapisu i uznaliśmy pod wpływem analizy przepisów, które regulują  kwestie 
zarówno liczebności Rady jak i Rad Osiedli na róŜnych przykładach, Ŝe ten akurat organ musi 
być określony konkretną liczbą. UwaŜa, Ŝe zapis ujęty w tym projekcie jest zapisem 
jednoznacznym, nie budzącym wątpliwości. Przyjęcie zapisu mówiącego o tym, Ŝe do 15 
członków będzie budził pewne wątpliwości, bo ilu ma ich być – 1, 2, 3 czy 14. W związku z tym 
na skutek sugestii naszego nadzoru prawnego uznano, Ŝe 15 to będzie to liczba sztywna, zapis 
będzie czytelniejszy i poprawniejszy.  
 
Radni nie zgłosili innych uwag i pytań.  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu 
Osiedlu nr 1  w Bogatyni. 
Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów 
„wstrzymujących”.  
 
Uchwała Nr XXXIV/245/08 w sprawie nadania  Statutu Osiedlu Nr 1  w Bogatyni została 
podjęta jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu sesji.  
 

7.4. w sprawie nadania  Statutu Osiedlu Nr 2  w Bogatyni 
Projekt nr 303/08 stanowi załącznik nr 13 do protokołu sesji. 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, iŜ w tym projekcie wymieniono załącznik mapowy, który 
zawiera wszystkie ulice przynaleŜne do tego osiedla. 
W związku z brakiem pytań ze strony radnych poddał pod głosowanie projekt uchwały                       
w sprawie nadania  Statutu Osiedlu Nr 2  w Bogatyni. 
Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów 
„wstrzymujących”.  
 
Uchwała Nr XXXIV/246/08 w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 2 w Bogatyni została 
podjęta jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu sesji.  
 

7.5. w sprawie nadania  Statutu Osiedlu Nr 3  w Bogatyni 



Projekt nr 304/08 stanowi załącznik nr 15 do protokołu sesji. 
 
Przewodniczący Rady - w związku z brakiem pytań ze strony radnych poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie nadania  Statutu Osiedlu Nr 3  w Bogatyni. 
Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów 
„wstrzymujących”.  
 
Uchwała Nr XXXIV/247/08 w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 3 w Bogatyni została 
podjęta jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu sesji.  
 

7.6. w sprawie nadania  Statutu Osiedlu Nr 4  w Bogatyni 
Projekt nr 305/08 stanowi załącznik nr 17 do protokołu sesji. 
 
Przewodniczący Rady - w związku z brakiem pytań ze strony radnych poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie nadania  Statutu Osiedlu Nr 4  w Bogatyni. 
Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów 
„wstrzymujących”.  
 
Uchwała Nr XXXIV/248/08 w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 4 w Bogatyni została 
podjęta jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu sesji.  
 

7.7. w sprawie nadania  Statutu Osiedlu Nr 5  w Bogatyni 
Projekt nr 306/0 stanowi załącznik nr 19 do protokołu sesji. 
 
Przewodniczący Rady - w związku z brakiem pytań ze strony radnych poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie nadania  Statutu Osiedlu Nr 5  w Bogatyni. 
Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów 
„wstrzymujących”.  
 
Uchwała Nr XXXIV/249/08 w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 5 w Bogatyni została 
podjęta jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu sesji.  
 

7.8. w sprawie nadania  Statutu Osiedlu Nr 6  w Bogatyni 
Projekt nr 307/08 stanowi załącznik nr 21 do protokołu sesji. 
 
Przewodniczący Rady - w związku z brakiem pytań ze strony radnych poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie nadania  Statutu Osiedlu Nr 6  w Bogatyni. 
Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów 
„wstrzymujących”.  
 
Uchwała Nr XXXIV/250/08 w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 6 w Bogatyni została 
podjęta jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu sesji.  
 

7.9. w sprawie nadania  Statutu Osiedlu Nr 7  w Bogatyni 
Projekt nr 308/08 stanowi załącznik nr 23 do protokołu sesji. 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, iŜ tu takŜe mamy zmiany  w załączniku mapowym.  



W związku z brakiem pytań ze strony radnych poddał pod głosowanie projekt uchwały                        
w sprawie nadania  Statutu Osiedlu Nr  7  w Bogatyni. 
Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, brak głosów „przeciw” i głosów 
„wstrzymujących”.  
 
Uchwała Nr XXXIV/251/08 w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 7 w Bogatyni została 
podjęta jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu sesji.  
 

do punktu 8 
Interpelacje i zapytania 

 
Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Piotrowi Nosalowi który w imieniu mieszkańców 
ulicy Włókienniczej i Białogórskiej zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy o moŜliwość 
zorganizowania spotkania z przedstawicielami spółki PEC S.A. w sprawie podłączenia 
budynków do sieci. Dodał, Ŝe mieszkańcy przychodzą w tej sprawie na dyŜury radnych. Na 
ostatnim dyŜurze radna ElŜbieta Niczyporuk przyjęła taki wniosek od mieszkańca i rozmawiała 
w tej sprawie z wiceprezesem PEC Januszem Adamskim który powiedział, iŜ nie widzi 
problemu, Ŝeby zrobić takie spotkanie i rozeznać ile osób byłoby chętnych. 
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Andrzej Grzmielewicz  twierdząc, Ŝe samo spotkanie niewiele 
da. UwaŜa Ŝe tutaj potrzeba działania i dobrej woli dwóch stron. Stwierdził, Ŝe robi wszystko, 
Ŝeby spółka podłączyła ciepło szczególnie w rejonie ulic Włókienniczej i Białogórskiej. Przy 
tym PEC przedłoŜył informację z której wynika, Ŝe jest tam niewielkie zainteresowanie 
mieszkańców, wobec tego z Urzędu przeprowadzone zostało badanie przez pana Zalewskiego               
i wyniki były nieco inne – więcej osób chce, Ŝeby tam przyłączyć ciepło. Urząd zajmuje się tą 
sprawą juŜ od jakiegoś czasu. Obecnie trzeba wymóc na PEC-u dobrą wolę i chęć wykonania 
przyłączy. To jest tak samo powaŜna sytuacja, jak w starej części Bogatyni, gdzie równieŜ są 
mieszkańcy do podłączenia. Na sesji poświęconej analizie wyników poszczególnych spółek 
Prezes PEC wypowiadał się na temat podłączania nowych mieszkańców. Wiadomo jednak, iŜ 
wielu radnych nie zgadza się z tymi tezami. Burmistrz równieŜ nie podziela do końca 
argumentacji, które przekazuje spółka. Wysłał kilka pism w trybie niemal nakazowym, które 
zobowiązują spółkę do rozwiązania tego problemu i dostarczenia ciepła. Tam są mieszkańcy, 
którzy praktycznie ponieśli juŜ wszelkie koszty związane z przyłączeniem. W tym rejonie 
równieŜ Gmina poniosła duŜe nakłady, poniewaŜ z uwagi na ukształtowanie terenu, jest tam 
przepompownia i ona nie jest do końca wykorzystana, a jednak jej eksploatacja powoduje, Ŝe 
jest to urządzenie takŜe kosztowne. Dlatego tą sprawę trzeba załatwić, jednak juŜ nie ma czasu 
na to, Ŝeby prowadzić dyskusje i nawzajem się przekonywać, bo jego stanowisko jako 
Burmistrza jest zdecydowane w tym temacie. 
 
Następnie Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Tadeuszowi Okorskiemu który 
powiedział, iŜ przeprowadził rozmowę z pracownikiem Wydziału Inwestycji odpowiedzialnym 
za inwestycje energetyczne oraz z Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i nie zadowoliły go 
odpowiedzi. Dlatego składa interpelację na piśmie w sprawie zamontowania dwóch ramion 
podwójnych zamiennie na dwóch słupach oświetleniowych w Porajowie przy boisku LKS. 
WyŜej wymienione rozwiązanie pozwoli oświetlić szatnię, pawilon oraz budynek gospodarczy 
umiejscowiony na boisku. śycie zweryfikowało, Ŝe w ciemnościach szyby pękają, a otrzymany 
pawilon jest oszklony niemal dookoła. 
 
Następny głos zabrał radny Andrzej Lipko  który w imieniu mieszkańców ulicy Puszkina 
zwrócił się o wykonanie drogi od miejsca, gdzie kończy się asfalt, tj. około 200 m drogi, Ŝeby 



tam moŜna było przejechać. Dwa miesiące temu podczas spotkania z mieszkańcami była 
obietnica, Ŝe wyrównanie tej drogi będzie wykonane. 
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Andrzej Grzmielewicz  który powiedział, iŜ ta obietnica była 
dotrzymana. Uzgodnienia były takie, Ŝe GPO wykona wyrównanie tej drogi nieodpłatnie dla 
Gminy. To zostało wykonane. Jednak to nie deszcze spowodowały, Ŝe ta droga tak wygląda. 
Tam wciąŜ mieszkańcy się budują i ta droga taka będzie. Warto się zastanowić czy ją doraźnie 
naprawiać czy się wstrzymać do czasu aŜ ta ulica będzie zakończona pod względem tych 
inwestycji, które tam mieszkańcy prowadzą. Gdyby teraz zrobić w tym rejonie całą inwestycje 
drogową, to nie ma pewności czy nie trzeba by dokonywać tam poprawek lub wymieniać całej 
nawierzchni.  Trzeba na bieŜąco tą drogę udraŜniać, Ŝeby moŜna było tam przejechać i poczekać 
na sytuację, Ŝeby ta droga zrobiona z masy asfaltowej wykorzystywana była przez pojazdy 
mieszkańców, a nie cięŜki sprzęt przywoŜący materiały budowlane. Przy okazji sesji trzeba 
będzie o tym rozmawiać. Ta inwestycja jest zaplanowana jako droga i ulicy Puszkina nie zrobi 
się za 300.000,00 – 400.000,00 zł tylko będzie to kosztować droŜej. A wobec sytuacji jaka jest 
obecnie w Gminie będzie przekonywał, Ŝeby tą drogę naprawić na tyle, Ŝeby to była droga 
komunikacyjna. Natomiast duŜy wysiłek finansowy ponieść wtedy, kiedy będzie pewność, Ŝe ta 
praca nie zostanie zniszczona.  
  
Następnie Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Andrzejowi Litwinowi który zwrócił 
się o to, aby zapytania do urzędników gminnych były przesyłane w terminie, poniewaŜ nie jest to 
zachowywane. Od geodety gminnego powinien otrzymać odpowiedź do 14 października, a na 
dzień 28 listopada nic nie wpłynęło /chodzi o działki pani Jurasik/. Następnie od GZMK                     
w sprawie pani Mikołajczyk powinien otrzymać odpowiedź około dwóch tygodni temu. Poprosił           
o terminowe odpowiedzi, poniewaŜ dyŜury radnych mijają się z celem. 
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Andrzej Grzmielewicz  który powiedział, Ŝe nie chce tak 
stawiać sprawy, Ŝe dyŜury mijają się z celem. W piątek, pani o której mówił radny przyszła do 
niego w ramach spotkań z interesantami. W międzyczasie było spotkanie z mieszkańcami                  
w Zatoniu i ten problem ponownie był zgłoszony. Jeśli chodzi o sprawę komina to sprawa jest 
juŜ załatwiona. Jeśli radny chciałby uzyskać szerszą odpowiedź to moŜe osobiście porozmawiać 
z dyrektorem MZGK. W pierwszym temacie nie moŜe się wypowiedzieć, poniewaŜ nie zna 
sprawy. Niekiedy jest tak, Ŝe brak odpowiedzi  jest spowodowany tym, Ŝe jeśli jakaś sprawa jest 
w trakcie załatwiania to chcieliby poinformować o efektach wtedy, kiedy one są.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe podczas sesji odczytuje informacje na temat 
terminowych/nieterminowych udzielonych odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski 
radnych i na następnej sesji do tego powróci, poniewaŜ dzięki przedkładaniu tych informacji  
liczba nieterminowych odpowiedzi znacznie się zmniejszyła. 
 
Przewodniczący Rady w imieniu swoim oraz radnych Piotra Woeltz i Andrzeja Lipko                         
w związku z interwencją i prośbą mieszkańców ulic: Puszkina, Dymitrowa, Opolowska, 
Kościuszki zwrócił się o jak najszybsze usytuowanie przystanku autobusowego                                      
z przeznaczeniem w szczególności na przewozy pracownicze. Na działce gminnej 
zaproponowano usytuowanie przystanku i ta sprawa nie jest realizowana jak naleŜy.  
 
Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają w tym punkcie uwagi. 
Nie zgłoszono. 
 

do punktu 9 
Wolne wnioski 

Radni nie zgłosili Ŝadnych wniosków. 



 
do punktu 10 

Informacje i Komunikaty Przewodniczącego 
 
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ w sobotę mamy uroczystość związaną z oddaniem 
stacji uzdatniania wody – stąd apel do radnych wybierających się na tą uroczystość, aby 
korzystać z transportu jaki zapewnia Urząd Miasta i Gminy – będą podstawione dwa autobusy i 
bus.  
 
Burmistrz Andrzej Grzmielewicz  ma nadzieję Ŝe do wszystkich państwa dotarły zaproszenia i 
takie zaproszenie kieruje do wszystkich mieszkańców naszej Gminy. W tym teŜ celu 
uruchomiono linie miejską która o godz. 11.30 spod BOK-u i Urzędu zawiezie mieszkańców. Na 
stacji nie ma miejsc parkingowych.  
Dodał, Ŝe jest to inwestycja bardzo nowoczesna i moŜemy się chwalić niemal na całą Polskę i 
ma wielkie znaczenie jeśli chodzi o troskę i zdrowie naszych mieszkańców.   
 

do punktu 11 
Zamknięcie obrad 

W wyniku wyczerpania tematyki Przewodniczący zamknął obrady sesji dziękując wszystkim za 
przybycie. 
 

 
  Przewodniczący  

Rady Gminy i Miasta Bogatynia 
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