
Protokół nr LIII/09 
z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy i Miasta Bogatynia 

z dnia 29 października 2009 roku 
 
Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. 
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Bogatynia Paweł Szczotka. 
 

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy 
Daszyńskiego 1 w godzinach od 9.00 do 9.30. 
 

W sesji uczestniczyli: 
� Andrzej Grzmielewicz  - Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni, 
� Jerzy Stachyra    - Zastępca Burmistrza,  
� Dominik Matelski   - Zastępca Burmistrza, 
� Bogumiła Wysocka   - Skarbnik Gminy, 
� Daniel Fryc   - Sekretarz Gminy, 

/lista obecności stanowi załącznik nr 2/ 
 

do punktu 1 
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum 

 
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu sesji. 
Przewodniczący Rady Paweł Szczotka otworzył sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził 
quorum /w chwili otwarcia na sali obecnych było 12 radnych/, przy którym Rada moŜe 
obradować i podejmować prawomocne uchwały.  
 
Przedstawił porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 
2. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na 2009 rok – projekt 

430/09. 
3. Zamknięcie obrad. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe jest to sesja, która została zwołana w trybie 
nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia pismem z dnia 28 
października 2009 roku do którego dołączono porządek obrad oraz projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na 2009 rok.   
Pismo – wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej BB.0065-12/1142/09 z dnia 28.09.2009 stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu sesji. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe wpłynęła autopoprawka Nr 1 do projektu uchwały w sprawie 
zmian budŜetu gminy na 2009 rok,  oraz wniosek o zwołanie dzisiejszej sesji. Dodał, Ŝe  chce 
wprowadzić pod obrady projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upowaŜnienia 
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do przyjmowania zmian w „Lokalnym Programie 
Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009 – 2013. Związane jest to z pismem, które odczytał 
na wczorajszej sesji rady. Wyjaśnił, Ŝe dotyczy to upowaŜnień, które są nie waŜne i urząd 
Marszałkowski zaleca jak najszybsze uchylenie uchwały w tej sprawie.  
 
Przewodniczący zapytał Burmistrza Miasta i Gminy Andrzeja Grzmielewicza czy wyraŜa zgodę 
na wprowadzenie do porządku sesji nadzwyczajnej projektu uchwały nr 435/09? 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz wyraził zgodę. 
 
 



Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w 
sprawie uchylenia uchwały w sprawie upowaŜnienia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do 
przyjmowania zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009 – 
2013 – projekt nr 435/09 
 
Rada Gminy i Miasta w wyniku głosowania /13 głosów „za”/ jednogłośnie wprowadziła do 
porządku obrad projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upowaŜnienia 
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do przyjmowania zmian w „Lokalnym Programie 
Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013”. 
 
Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 
2. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na 2009 rok – 

projekt 430/09. 
3. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upowaŜnienia Burmistrza 

Miasta i Gminy Bogatynia do przyjmowania zmian w „Lokalnym Programie 
Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013” – projekt 435/09. 

4. Zamknięcie obrad 
 

do punktu 2 
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na 2009 rok wraz z autopoprawką nr 1 
– projekt 434/09 
Projekt  stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji. 
 
Przewodniczący Rady udzielił głosu Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia Andrzejowi 
Grzmielewiczowi, który poinformował, Ŝe nie będzie omawiał juŜ projektu uchwały w sprawie 
zmian w budŜecie, poniewaŜ omawiali go wczoraj, natomiast odniesie się do autopoprawki nr 1.  
Stwierdził, Ŝe udało się znaleźć w rezerwie budŜetowej kwotę 100 000,00 zł. Wczoraj na sesji 
padło kilka słów odnośnie między innymi siłowni. Radny Jacek Kuciński zabiegał o 
uporządkowanie tej sprawy, miało to być przedstawione na sesji kolejnej. Dodał, Ŝe popiera 
zdanie radnego, iŜ niewłaściwe byłoby likwidowanie czegoś, co słuŜy mieszkańcom. W związku 
z tym w trybie ekspresowym została przygotowana autopoprawka przez Panią Skarbnik Gminy, 
w której znalazło się 40 000,00 zł na doposaŜenie siłowni i uratowanie jej przed likwidacją. 
Druga kwota dotyczy obiektu w Markowicach, czyli Klubu Pogoń Markocice i wydatku na 
zakup piłkochwytów . Wyjaśnił, Ŝe było to przedmiotem ustaleń komisji, więc przy tej okazji 
równieŜ moŜna ta sprawę uregulować.  Jest pokrycie finansowe, więc potrzeba tylko akceptacji 
radnych.  
 
Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają  pytania? Następnie oddał głos radnemu 
Jackowi Kucińskiemu.   
  
Radny Jacek Kuciński stwierdził, Ŝe jest mile zaskoczony autopoprawką, która została tak 
szybko sporządzona. Powiedział, Ŝe on nie namawiał do stworzenia tej autopoprawki, a jedynie 
wczoraj zapytał jak została uregulowana sprawa siłowni na spotkaniu, które odbyło się pomiędzy  
Burmistrzem Miasta i Gminy a  Panią dyrektor szkoły i miłośnikami sportu siłowego? 
 
Przewodniczący zapytał czy radni mają uwagi w tym punkcie? 
Radni nie zgłosili uwag.  
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę nr 1 do projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian budŜetu gminy na 2009 rok.  



Za przyjęciem autopoprawki nr 1 głosowało 16 radnych, brak głosów „przeciw”, 2 głosy 
„wstrzymujące”.  

Autopoprawka nr 1 została przyjęta większością głosów. 
 
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na 2009 rok wraz z autopoprawką.  
 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, brak głosów „przeciw”, 7 głosów 
„wstrzymujących”. 
  
Uchwała Nr LIII/350/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na 2009 rok 
wraz z autopoprawką została podjęta większością głosów.   
Uchwała stanowi załącznik nr 6  do protokołu. 
 

Do punktu 3 
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upowaŜnienia Burmistrza Miasta i Gminy 
Bogatynia do przyjmowania zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta 

Bogatynia na lata 2009-2013” – projekt 435/09. 
 
Projekt stanowi załącznik nr 7  do protokołu sesji.  

 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w 
sprawie upowaŜnienia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do przyjmowania zmian w 
„Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009 – 2013 - projekt 435/09. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, brak głosów „przeciw”, brak głosów 
„wstrzymujących”.  
 
Uchwała Nr LIII/351/09 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upowaŜnienia Burmistrza 
Miasta i Gminy Bogatynia do przyjmowania zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji 
Miasta Bogatynia na lata 2009 – 2013 została podjęta jednogłośnie.  
 
Uchwała stanowi załącznik nr 8  do protokołu. 
 
 

do punktu 4 
Zamknięcie obrad 

 
W wyniku wyczerpania tematyki obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję Rady Gminy                     
i Miasta Bogatynia dziękując wszystkim za przybycie.  
 
 
 
 

Przewodniczący  
Rady Gminy i Miasta Bogatynia 

 
Paweł Szczotka   

 
Protokołowała: 
Ewelina Płowuszyńska , referent. Biura Rady  
Agnieszka Kras, podinsp. Biura Rady 

Bogatynia dnia 31.12.2009 r.  



 


