P r o t o k ó ł Nr III/2010
z Sesji Rady Gminy w Bogorii
spisany w dniu 30 grudnia 2010 roku
Sesja rozpoczęła się o godz. 1100 a zakończyła o godz. 1330. W Sesji Rady Gminy bierze
udział 15 Radnych na ogólną liczbę 15. Lista obecności Radnych na Sesję stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Ponadto w sesji biorą udział:
1. mgr Władysław Brudek
- Wójt Gminy
2. mgr inż. Roman Pompa
- Z-ca Wójta Gminy
3. mgr Maria Kogut
- Sekretarz Gminy
4. mgr Ewa Gajek
- Skarbnik Gminy
5. zaproszeni goście wg listy obecności
6. sołtysi wg listy obecności
Ad. 1
Przewodniczący Rady Gminy Maciej Tutak dokonał otwarcia obrad Sesji.
Przywitał wszystkich Radnych, Sołtysów, Wójta Gminy z kadrą zarządzającą oraz
Przewodniczącego GKRPA oraz Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych
Gminy Bogoria.
Na podstawie przedłożonej listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że
w sesji uczestniczy 15 Radnych. Obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.
Ad. 2
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad sesji.
Głos zabrała Pani Sekretarz Gminy wnosząc o wprowadzenie do obrad sesji w punkcie 6 lit. i
projektu uchwały w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania boiska sportowego przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu. Uchwała ta jest wymagana przy składaniu
wniosku na budowę boiska w ramach Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”
Ponadto w zaproszeniu mieli Państwo projekt uchwały odnośnie zmiany podatku VAT za
wodę i ścieki. Jednak ukazała się zmiana ustawy w tym temacie i nie ma potrzeby
podejmowania uchwały. W związku z tym wycofujemy projekt tej uchwały.
Przewodniczący Rady Maciej Tutak porządek obrad wraz z wniesioną poprawką poddał pod
głosowanie

Porządek obrad sesji:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Powołanie Sekretarza Obrad.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomani na 2011 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.
b) Zmian w budżecie gminy na rok 2010,
c) Ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2010,
d) Zmiany Uchwały Nr II/10/10 w sprawie określenia wysokości stawek
podatków od nieruchomości,
e) Zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach położonych na
terenie Gminy Bogoria,
f) Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
g) Wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego (gabinet stomatologiczny w
Jurkowicach),
h) zmian do Uchwały nr XLVI/319/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku,
i) ogólnego i bezpłatnego udostępniania boiska sportowego przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu.
7. Interpelacje i wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.
Rada Gminy porządek obrad przyjęła jednogłośnie.
Ad. 3
Protokół z poprzedniej Sesji został wyłożony radnym do wglądu. Radni odnośnie treści
protokołu nie wnieśli żadnych uwag i zastrzeżeń. Rada Gminy przyjęła protokół
Nr II/2010– jednogłośnie.
Ad. 4
Rada Gminy na Sekretarza obrad powołała Radną Jolantę Wyrzykowską – jednogłośnie.
Ad.5
Pani Sekretarz Gminy Przedstawiła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
Radni nie zgłaszali uwag.
Ad. 6
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr III/20/10 w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r. – jednogłośnie (15 za),
b) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr III/21/10 w sprawie zmian budżetu gminy na rok
2010 – jednogłośnie,
c) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr III/22/10 w sprawie ustalenia wykazu wydatków
budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 – jednogłośnie,
d) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr III/23/10 zmieniająca Uchwałę Nr II/10/10 Rady
Gminy w Bogorii z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXVIII/254/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25.11.2009 r. dotyczącej
określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości – jednogłośnie,

e) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr III/24/10 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów
i Rad Sołeckich w sołectwach położonych na terenie Gminy Bogoria – jednogłośnie,
f) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr III/25/10 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości – jednogłośnie,
g) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr III/26/10 w sprawie wyrażenia zgody na najem
lokalu – jednogłośnie,
h) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr III/27/10 w sprawie zmian do Uchwały
Nr XLVI/319/10 z dnia 25 sierpnia 2010roku – jednogłośnie,
i) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr III/28/10 w sprawie ogólnego i bezpłatnego
udostępniania boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Niedźwiedziu – jednogłośnie.
Ad. 7
Interpelacje i wolne wnioski.
Radni nie zgłaszali interpelacji.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Radny Andrzej Mucha:
Mieszkanka z Woli Kiełczyńskiej mieszka w domu, który się zawala, nie ma do niego
dojazdu jak również w tym domu nie ma prądu. Potrzebny jest dla niej lokal zastępczy lub
schronisko.
Sołtys wsi Wola Kiełczyńska:
Popieram ten wniosek, bo faktycznie osoba ta nie ma prądu, wody. Wcześniej nie chciała
odejść z tego miejsca bo opiekowała się matką, a teraz została samo i zgadza się żeby przejść.
Osoba ta ma małą emeryturę i za niewielką odpłatnością za lokal chciałaby się
przeprowadzić. Nie chciałbym żeby doszło do jakiejś katastrofy.
Radny Mieczysław Sztaba:
Został nawieziony niesort na boczną drogę i nie zostało to rozrównane. Jest to droga od
szkoły w dół, były obietnice że to zostanie zrobione. Potrzebny jest opał do remizy.
Wójt Gminy:
Remiza przekazana jest w zarząd straży i odpowiedzialnym za nią jest Zarząd Straży i oni
mogą kupić węgiel, Gmina nie może się takimi sprawami zajmować.
Zawsze od mieszkańców są prośby żeby przywieść kamień, niesort a gdy to zrobimy to
jeszcze mamy rozrównać. Trzeba patrzeć na te sprawy trochę realniej i mieszkańcy we
własnym zakresie powinni wyrównać.
Sprawa z Woli Kiełczyńskiej nie ma rozwiązania, bo nie dysponujemy lokalami zastępczymi.
Jedyne wyjście to skierowanie tej osoby do schroniska. OPS tą sprawą się zajmie, a ta pani
musi wyrazić zgodę.
Sołtys wsi Wysoki Małe:
Droga od Pęcławic do Wysoczek Małych jest w ogóle nie odśnieżana. Na ten odcinek
przyjechała koparka ale nic nie zrobiła, dalej nie da się przejechać. Ten odcinek jest bardzo
ważny i nie jest zadbany.

Sołtys wsi Miłoszowie:
Opał do remiz to może kupić jednostka, która ma swój pojazd. Z urzędu ktoś powinien wziąć
i przywieść. Zebrania się zbliżają i nie będzie czym zapalić.
Słusznie mówi Pan Tomas, była odwilż i można było drogę odśnieżyć. A teraz jest mróz
a drogi są bardzo wąskie.
Sołtys wsi Wagnerówka:
Co można zrobić, gdy człowiek zrobił rów na swoim polu przez co woda płynie na sąsiednie
działki, czy Straż Gminna nie może go ukarać.
Dzieci idą do szkoły a na drodze jest lód, potrzebny jest piasek.
Wójt Gminy:
Zima jest bardzo kłopotliwa i tym sprzętem który mamy cały czas robimy. Droga o której
mówi sołtys jest potrzebna ale nie kluczowa. Najważniejsza jest droga Wysoki Małe –
Szczeglice. To co dziś śledzicie w telewizji to w całej Europie nie są wstanie utrzymać
przejezdności dróg, lotnisk, a co mówić u nas. Jak zachodzi pilna potrzeba to wynajmujemy
dmuchawę, równiarkę. Głównie utrzymujemy drogi po których kursują autobusy szkolne. Nie
da się utrzymać wszystkich dróg. Zima przyszła bardzo wcześnie, opadów było bardzo dużo.
Sołtys wsi Wola Kiełczyńska:
Prośba, potrzebny jest przepust od prawej strony drogi, bo po budowie kanalizacji woda
z prawej strony nie odpływa i mieszkańcy mają wodę w piwnicach.
Sołtys wsi Wysoki Małe:
Po tej drodze kursują autobusy, to nie jest droga polna. Drogi są posypywane tylko jak
kursują autobusy szkole a w pozostałe nie.
Radny Zdzisław Trybuszkiewicz:
Sprawa odśnieżania chodników. Zakup 2-3 dmuchaw spalinowych do odśnieżania chodników
to nie jest duży wydatek. Gdyby Gmina odśnieżała przy swoich posesjach to będzie jak
zmuszenie pozostałych właścicieli do odśnieżania.
Czy autobusy szkolne muszą stać wzdłuż drogi a nie na placu szkolnym. Na tym odcinku
robią się korki i nie jest to bezpieczne.
Robimy dożynki ekologiczne a nie ma koszy w miejscach gdzie przebywa dużo dzieci np. ul
Leśna.
Wójt Gminy:
Niedługo problem zostanie rozwiązany bo za wywóz śmieci odpowiedzialnym będzie gmina.
Ale za to wszystko zapłacić muszą mieszkańcy. Na dzień dzisiejszy odpowiedzialnym jest ten
kto śmieci produkuje, czyli właściciele domów, sklepy. Wiedzą państwo, że gdy postawimy
większą ilość koszy to zaraz będą one zapełnione i potem psy roznoszą. Opłata za śmieci
przestanie być liczona od gospodarstwa tylko od osoby. Co dla naszych warunków nie będzie
dobrze, bo zazwyczaj te rodziny wielodzietne są biedne.
Autobusy szkole – nie widzę rozwiązania, bo nie ma jak z placu szkolnego wyjechać. Temat
jest trudny do rozwiązania.
Odśnieżanie chodników należy do właścicieli posesji. Trudno jest jednak wymagać, bo po
odśnieżaniu drogi śnieg jest odsypywany zazwyczaj na chodnik.

Radny Zdzisław Trybuszkiewicz:
Jest część chodników, gdzie tego problemu nie ma. Jedną małą odśnieżarkę kupić i po
problemie.
Wójt Gminy:
Odśnieżanie np. wzdłuż boiska, gdzie nikt tym chodnikiem nie chodzi, nie rozwiąże
problemu.
Na temat przepustów przy drodze w Woli Kiełczyńskiej nie mogę nic powiedzieć. Jeśli
będzie przebudowana droga to wówczas będziemy mówili o przepustach
Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne.
Następnie dokonał zamknięcia obrad III Sesji Rady Gminy.
Protokołowała:

Sekretarz obrad:

Renata Borek

Jolanta Wyrzykowska

