P r o t o k ó ł Nr IV/2011
z Sesji Rady Gminy w Bogorii
spisany w dniu 16 lutego 2011 roku
Sesja rozpoczęła się o godz. 1100 a zakończyła o godz. 1330. W Sesji Rady Gminy bierze
udział 13 Radnych na ogólną liczbę 15. Lista obecności Radnych na Sesję stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Radni nieobecni:
1. Zdzisław Trybuszkiewicz
2. Andrzej Mucha
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. Jerzy Chudy
- Radny Powiatu
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 Pana Jana
Ambroziak i Kazimierza Nowak przedstawicieli Związku Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i byłych Więźniów Politycznych, którzy w dniu dzisiejszym zostaną odznaczeni
Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym a także Pana Gustawa Zamielę – Prezesa Gminnego
Związku i członków Związku.
.
Na podstawie przedłożonej listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że
w sesji uczestniczy 13 Radnych. Obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.
Ad. 2
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad sesji, który poddał pod głosowanie.

Porządek obrad sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Powołanie Sekretarza Obrad.
Wręczenie odznaczeń kombatanckich.
Budżet Gminy na 2011 rok.
Sprawozdanie z wysokości średniej wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
za rok 2010.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok,
b) Zmian budżetu gminy na 2011 rok,

c)
d)
e)
f)
g)

Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
Udzielenia pomocy finansowej,
Udzielenia pomocy finansowej,
Zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Zatwierdzenia „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci
zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria”,
h) Inkasa podatków; rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
i) Uchwalenia Programu współpracy Gminy Bogoria z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2011 rok,
j) Zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Społecznej SPZZOZ
w Staszowie,
k) Zmiany Uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy w formie
dożywiania w ramach zadań własnych gminy i wieloletniego programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
l) Ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy Bogoria,
m) Wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości,
n) Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Bogoria na 2011 rok,
o) Przyjęcia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2011 rok.
9. Interpelacje i wolne wnioski.
10. 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 III/2010– jednogłośnie.
Ad. 4
Rada Gminy na Sekretarza obrad powołała Radnego Wiesława Barabasz – jednogłośnie.
Ad. 5
Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy dokonali uroczystego wręczenia Panu
Janowi Ambroziak i Panu Kazimierzowi Nowak, członkom Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych - Kombatanckiego Krzyża
Pamiątkowego.
Ad. 6
Pani Ewa Gajek, Skarbnik Gminy przedstawiła projekt budżetu gminy na rok 2011.
Wójt Gminy omówił zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym oraz
zadania inwestycyjne wieloletnie zgodnie z załącznikami do projektu budżetu gminy.

Stwierdził, iż jest to budżet kontynuacji tego co było realizowane do tej pory. Nowym
zadaniem będzie rozpoczęcie budowy kanalizacji dla rejonu Pęcławic, kapitalny remont
Wiejskiego Domu Kultury w Przyborowicach.
Budowa budynku socjalnego ze względu na uchybienie uchwały w sprawie zmian w planie
zagospodarowania Przestrzennego została przesunięta na rok następny.
Jest to budżet realny do wykonania i wnoszę o jego przyjęcie i uchwalenie w wersji
przedstawionej przeze mnie i Panią Skarbnik.
Radni nie wnosili uwag do projektu budżetu gminy na 2011 rok.
Ad. 7
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z wysokości średniej wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Gminę za rok 2010, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie wnosi uwag do przedstawionego sprawozdania.
Ad. 8
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IV/29/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
rok 2011 – jednogłośnie (13 za),
b) Rada Gminy podjęła uchwałę Nr IV/30/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok
2011 – jednogłośnie (13 za),
c) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IV/31/2011 w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2011-2020 – jednogłośnie (13 za),
d) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IV/32/2011 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej – jednogłośnie (13 za),
e) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IV/33/2011 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej – jednogłośnie (13 za),
f) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IV/34/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego – jednogłośnie (13 za),
g) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IV/35/2011 w sprawie zatwierdzenia „Programu
profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy
Bogoria” – jednogłośnie (13 za),
h) Pani Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia inkasa oraz
wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz
podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
Ponadto poinformowała, że w głosowaniu nie powinni brać udziału radni, którzy są
sołtysami, bo zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym dotyczy to ich interesu.
Głos zabrał Pan Tadeusz Safader, sołtys wsi Domoradzice:
Prowizja w wysokości 9-10% jest bardzo niska. Nakazy trzeba roznieść do każdego
podatnika, potem upomnienia, a prowizja jest liczona od zainkasowanej kwoty. Nie
wszyscy podatnicy płacą u sołtysa i przez to jest niskie wynagrodzenie. Sołtysi
wnoszą aby podnieść ryczałt sołtysa o 50 zł.
W głosowaniu bierze udział 10 radnych.
Przewodniczący Rady projekt uchwały przedstawiony przez Panią Sekretarz poddał
pod głosowaniu.
Za przyjęciem głosowało 3 radnych, pozostali wstrzymali się od głosu.

Przewodniczący Rady zarządził 10 minutową przerwę.
Po przerwie głos zabrał Wójt Gminy:
Ponieważ za przyjęciem uchwały głosowało 3 radnych, a pozostali się wstrzymali od
głosu więc uchwała przeszła. Nie mniej jednak doszło chyba do nieporozumienia.
Jeśli uchwała ta nie zostałaby przyjęta przez Radę Gminy, to sołtysi nie będą
inkasentami podatku rolnego i nie otrzymają prowizji. Prowizję zgodnie z przepisami
nalicza się od zainkasowanej przez sołtysa kwoty podatków i tak było zawsze dlatego
nie wiem skąd wystąpił problem. Może sołtys jeszcze raz wyjaśni o co chodzi?
Pan Safader Tadeusz:
Nam chodzi o zwiększenie ryczałtu dla sołtysa do 200 zł miesięcznie.
Wójt Gminy: Dieta dla sołtysa w formie ryczałtu to jest odrębna uchwała. Dzisiaj tego
nie możemy robić, budżet został uchwalony, można ewentualnie przyjąć ten wniosek
i kiedyś gdy będą dodatkowe środki wrócić do tematu. Proponuję aby jeszcze raz
powtórzyć głosowanie nad projektem uchwały o inkaso dla sołtysów.
Rada Gminy jeszcze raz przystąpiła do głosowania w sprawie przyjęcia omawianego
projektu uchwały. W głosowaniu bierze udział 10 radnych, 3 radnych nie głosuje
ponieważ pełnią funkcję sołtysa i są inkasentami podatków.
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IV/36/2011 w sprawie ustalenia inkasentów oraz
wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz
podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego – większością
głosów (9 za, 1 wstrzymujący),
i) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IV/37/2011 w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2011 r. – jednogłośnie (13 za),
j) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IV/38/2011 w sprawie wyboru przedstawiciela na
członka Powiatowej Rady Społecznej SPZZOZ w Staszowie – jednogłośnie,
k) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IV/39/2011 w sprawie uchylenia Uchwały własnej
Nr XXXIII/307/06 z dnia 26.04.206 r. Rady Gminy w Bogorii w sprawie określenia
zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania w ramach zadań własnych gminy i
wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – jednogłośnie,
l) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IV/40/2011 w sprawie określenia wysokości
dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru – większością głosów ( 12 za, 1
wstrzymujący),
m) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IV/41/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w miejscowości
Kiełczyna – jednogłośnie,
n) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IV/42/2011 w sprawie przyjęcia plany pracy Rady
Gminy Bogoria na 2011 r. – jednogłośnie,
o) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IV/43/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji stałych Rady Gminy w Bogorii na 2011 rok – jednogłośnie.

Ad. 9
Interpelacje i wolne wnioski:
Radni nie zgłaszali interpelacji. W wolnych wnioskach głos zabrali:
Pan Krzysztof Giera, sołtys:
W imieniu sołtysów składam wniosek aby na najbliższą sesję przygotować uchwałę
o podwyższenie ryczałtu dla sołtysów o 50 zł.
Sołtys wsi Szczeglice:
Kiedy będzie robiony most na drodze w Buczynie,
Sołtys wsi Kol. Węcławska:
Lampy uliczne się nie świecą i Zakład Energetyczny nie chce przyjmować zgłoszeń, bo nie
ma podpisanej umowy na konserwację. Czy już wiadomo kiedy nastąpi podpisanie umowy.
Sołtys wsi Budy:
Droga przez Budy została zepsuta przez ciężarówki w czasie gdy była budowana główna
droga. Nie ma nic w budżecie, że będzie ona remontowana. Taka sama sytuacja jest z drogą
powiatową, która również nie jest wyremontowana.
Sołtys wsi Wola Kiełczyńska:
Jeśli podczas przebudowy drogi w Woli Kiełczyńskiej nie zostanie zrobiony drenaż to nic
z tej drogi nie będzie. Woda zatrzymuje się na drodze i będzie zalewać posesje, piwnice.
Potrzebne jest przynajmniej 3 przepusty.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy:
Most – obecnie trwa projektowanie mostu. Realny termin rozpoczęcia prac to połowa roku.
Aktualnie wykonawca rewitalizacji terenów wokół zbiornika wykonał prowizoryczną
przeprawę przez rzekę i będzie można z tego korzystać. Drugi most będą robić na
ul. Jędrusiów.
Oświetlenie uliczne – jeszcze nie ma podpisanej umowy na konserwację oświetlenia. Zakład
nie chce obniżyć ceny i żeby nie przeprowadzać przetargu, bo za cały rok przekroczylibyśmy
14.000 euro, umowę podpiszemy w następnym kwartale. Jeżeli obecnie na całej gminie nie
świeci się 30 lamp na 1000, to nic się nie dzieje.
Droga przez Budy – sołtys ma rację, że została ona zniszczona podczas budowy drogi
Jurkowice – Smerdyna, bo cały ruch został skierowany właśnie na ten odcinek. W tym roku
nie dało się jej ująć do planu, ja jechałem tą drogą i nie jest tak źle. Droga koło lasu jest
powiatowa i jak tylko powiat ureguluje sprawy własnościowe to będzie robiona.
Drogę w Woli Kiełczyńskiej robimy jako drogę powodziową i możemy robić to co zostało
uszkodzone podczas powodzi. Mamy rok wyjątkowo mokry, wody gruntowe poszły w górę.
Odwodnienie nie może być przedmiotem przetargu, możemy robić to co zostało ujęte
w protokołach jako zniszczenia podczas powodzi.
Następnie Wójt Gminy pogratulował wszystkim sołtysom wyboru. Stwierdził, że jest to
funkcja zaszczytna, bo pochodzi wprost z wyboru przez mieszkańców. Ze swej strony
zapewnił o współpracy z sołtysami dla dobra społeczeństwa.

Radna Wiesława Zakrzewska:
Zwróciła się z gorącą prośbą o pomoc dla 2-letniej chorej Darii z Zimnowodny, która jest po
operacji w Prokocimiu.
Sołtys wsi Zimnowodna:
Rodzice dziecka nie pracują, dziecko cały czas przebywa w szpitalu i każdy grosz się liczy.
Radni postanowili po sesji dokonać zbiórki pieniędzy na pomoc dla chorej Darii.
Sołtys wsi Wysoko Małe:
U nas woda płynie przez asfalt, trzeba jakieś odwodnienie zrobić.
Również źle jest na drodze pomiędzy Wysokami Małymi i Kol. Wysoki Małe, woda stoi i nie
da się robić na polach, trzeba zrobić rów.
Na terenie gminy nie ma skupu żywca, czy nie mógłby wrócić na plac po GS”SCh”.
Sołtys wsi Pełczyce:
Czy są dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków?
Wójt Gminy:
Na dzień dzisiejszy mamy przygotowane dokumentacje na budowę sieciowej kanalizacji.
Mamy w koncepcji budowy kanalizacji zgłoszone budowę przydomowych ale na dzień
dzisiejszy nie mam na ten cel dotacji.
Odwodnienie kawałka drogi nie jest wpisywane do budżetu. Na wiosnę spróbujemy ustalić
skąd ta woda wypływa i wówczas podejmiemy działania.
Sołtys wsi Miłoszowie:
Droga, która była w roku zeszłym rozpoczęta ma być kontynuowana, ale trzeba ją zrobić całą.
Przy tej drodze mieszkają ludzie starsi i do nich nie miało jak dojechać pogotowie. Osoba
musiała być wynoszona.
Droga w kierunku Buczyny jest zniszczona już od wielu lat, może Radny Pańczyk wsparłby
tą sprawę.
Wójt Gminy:
Rozpoczęta droga będzie zakończona w roku bieżącym zgodnie z planem.
Sprawa drogi na Buczyną jest skomplikowana i kłopotliwa. Koszty ogromne, bo wąwóz i do
tego jeszcze wyrwa. Komisja wojewódzka, która sprawdzała drogi powodziowe uważała, że
była to droga gruntowa i nie można jej zakwalifikować jako powodziowej. Koszt budowy tak
małego odcinka to ok. 600 tyś.zł. Miłoszowie nie mogą narzekać, że jeśli chodzi o drogi to są
osierocone. Nie da się wszystkiego od razu zrobić.
Sprawa skupu: co stoi na przeszkodzie, żeby Pan Tomas otworzył punkt skupu, czy ktoś inny.
Nie jest to zadanie własne gminy. My nie możemy wchodzić na czyjś grunt. Gmina nie może
prowadzić działalności gospodarczej.
Pani Sekretarz Gminy”
Poprosiła sołtysów aby zaapelować do mieszkańców o branie udziału w badaniach
profilaktycznych. Gmina dawała i daje duże wsparcie w tym temacie a do tej pory tylko 35 %
osób wykonało badania. Dlatego proszę o poinformowanie i zgłaszanie się do nas, to
zapiszemy chętnych i będziemy informować kiedy odbędą się badania .

Ad. 10
Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcie IV Sesji Rady Gminy.
Protokołowała

Sekretarz obrad:

Renata Borek

Wiesław Barabasz

