P r o t o k ó ł Nr V/2011
z Sesji Rady Gminy w Bogorii
spisany w dniu 22 marca 2011 roku
Sesja rozpoczęła się o godz. 1100 a zakończyła o godz. 1320. W Sesji Rady Gminy bierze
udział 14 Radnych na ogólną liczbę 15. Lista obecności Radnych na Sesję stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Radni nieobecni:
1. Zdzisław Trybuszkiewicz
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. Marta Bąk
- Kierownik OPS
6. Anna Ziębora
- Pełnomocnik Wójta ds. narkomanii
7. Jerzy Chudy
- Radny Powiatu
8. sołtysi wg listy obecności
Ad. 1
Przewodniczący Rady Gminy Maciej Tutak dokonał otwarcia obrad Sesji.
Przywitał wszystkich Radnych, Sołtysów, Wójta Gminy z kadrą zarządzającą
.
Na podstawie przedłożonej listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że
w sesji uczestniczy 14 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.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 rok.
Raport z wykonania Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii
za 2010 r.
b) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
c) wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki,
d) zmian do uchwały Nr IV/29/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2011 r.

e) uchylenia uchwały Nr IV/34/2011 w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego,
f) zmian budżetu gminy na 2011 rok,
g) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej,
8. Interpelacje i wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

kredytu

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 IV/2011– jednogłośnie.
Ad. 4
Rada Gminy na Sekretarza obrad powołała Radnego Edwarda Maciąg – jednogłośnie.

Ad. 5
Pani Marta Bąk, Kierownik OPS przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bogorii za 2010 rok, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie wnosili uwag do przedstawionego sprawozdania.
Ad. 6
Pani Anna Ziębora, pełnomocnik Wójta ds. narkomanii przedstawiła Raport z wykonania
Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, który stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Radni nie zgłaszali pytań ani uwag.
Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr V/44/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii – jednogłośnie (14 za),
b) Rada Gminy podjęła uchwałę Nr V/45/2011 w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej – jednogłośnie (14 za),
c) Sekretarz Gminy przestawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Uzasadniając, iż Rada Gminy co rocznie do końca marca podejmuje uchwałę w tym
temacie. W praktyce fundusz sołecki ma sen tworzenia w gminach gdzie jest mało
sołectw o dużej liczbie mieszkańców. W naszej gminie jest kwota ok. 428.000 zł do
podziału na 37 sołectw. Za te środki można realizować zadania własne gminy.
Ponadto należy tworzyć oddzielne rachunki dla każdego sołectwa oraz sołtysi będą
musieli się zająć realizacją zadania oraz jego rozliczeniem.

Następnie Pani Sekretarz podała wysokość środków przypadających dla każdego
sołectwa.
W dyskusji głos zabrali:
Sołtys wsi Domaradzie:
Moim zdaniem trzeba zostawić tak jak było, bo my za te środki nic nie zrobimy,
a gmina robi dużo.
Sołtys wsi Szczeglice:
Rozmawiałem z sołtysami z gminy Lipnik oraz Klimontowa, gdzie był utworzony taki
fundusz. U nich na sołectwo liczące 200 mieszkańców mieli do dyspozycji kwotę
8.000 zł. Jest to jednak ogromna biurokracja, i od następnego roku odchodzą od
tworzenia funduszy sołeckich. Gdy Wójt sam za te środki zrobi coś w sołectwie to my
rezygnujemy z tego.
Wójt Gminy:
Również uważam, że nie ma co robić fikcji, bo jeśli środki te przekażemy dla każdego
sołectwa, to gmina nie będzie wykonywała bieżących remontów dróg, czy
odśnieżania. Jak również słuszna uwaga, że z takim rozdrobnieniem nic nie da się
zrobić.
Dziś została podjęta uchwała o inicjatywach społecznych i proponuję aby korzystać
z tej formy. Praktycznie to u nas już były inicjatywy np. przystanki, gdzie my
dawaliśmy materiał a mieszkańcy sami wybudowali przystanek. Również remont dróg
do pól, gdzie mieszkańcy sami rozrównali kamień. Uroczystości wioskowe np.
pieczenie ziemniaka itp. Dlatego mogą państwo zgłaszać inicjatywy lokalne realne do
zrealizowania.
Sołtys wsi Miłoszowic:
Z doświadczenia z lat poprzednich, gdzie były już fundusze wyodrębnione dla
każdego sołectwa, to były same kłopoty. Mieszkańcy mają różne zdania jedni chcieli
budynek remizy inni drogę, potem posądzenie, że ktoś się na tym wzbogacił. Temat
ten najwięcej obciąża sołtysów. Wnioskuję aby utrzymać tak jak było do tej pory i nie
tworzyć funduszy sołeckich.
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr V/46/2011 w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki –
jednogłośnie,
d) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr V/47/2011 w sprawie zmian do Uchwały Nr
IV/29/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. jednogłośnie (14 za),
e) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr V/48/2011 w sprawie uchylenia Uchwały Nr
IV/34/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – jednogłośnie (14 za),
f) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr V/49/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011
rok – jednogłośnie (14 za),
g) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr V/50/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowych – większością głosów (13 za, 1 przeciw)

Ad. 8
Interpelacje i wolne wnioski:
Radni nie zgłaszali interpelacji. W wolnych wnioskach głos zabrali:
Sołtys wsi Szczeglice: W ubiegłym roku OPS organizowało wakacje dla dzieci, a w naszej
miejscowości nikt nie wiedział i od nas dzieci nigdy nie były na takich wczasach.
Pani Marta Bąk, kierownik OPS:
Wczasy były organizowane przez KRUS i mogły pojechać dzieci, których rodzice opłacają
składki KRUS. To była ograniczona liczba miejsc a my mięliśmy wywiady środowiskowe
i pojechały dzieci z najbiedniejszych rodzin. To było organizowane tylko jeden raz po
ubiegłorocznych powodziach.
Sołtys wsi Domaradzie:
Idzie wiosna, a niektóre drogi się zwężyły, bo zalega na nich ziemia. Potrzebna jest równiarka
aby zepchnąć z nich ziemię.
Radny Andrzej Mucha:
Czy będzie budowany chodnik do Kiełczyny.
Na drogę dojazdową do pól tzw. Ujazdowską potrzebne kilka samochodów kamienia.
Radna Jolanta Piotrowska:
W Jurkowicach jest czyszczony plac koło Nowackich i przydałby się chodnik do szkoły. Czy
będzie porządkowany drugi plac.
Sołtys wsi Domaradzie:
Czy jest już podpisana umowa na konserwację oświetlenia ulicznego.
Droga Domaradzie – Zagorzyce praktycznie jest zamknięta nie da się przejechać.
Sołtys wsi Wolica:
Droga koło stawu w Wolicy jest zniszczona, potrzebny jest rów.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy:
Widzę w którą stronę zmierza dyskusja, głównie to remonty dróg dojazdowych.
Wynajęcie równiarki będzie możliwe ale trzeba jeszcze poczekać aż obeschnie, wówczas
oczyścimy pobocza przy naszych drogach.
Przejazd na Buczynie to nie jest takie proste. Wykonawca zbiornika zrobił przejazd ale do
własnych celów. Budowa mostu jest na etapie przygotowania projektu a sama budowa
rozpocznie się w II półroczu. Wiec przejazd będzie dopiero na zimę i obecnie innej
możliwości nie ma.
Chodnik – sprawa jest na etapie projektowania
Jurkowice – wyburzymy budynek, bo do niczego się nie nadaje i coś spróbujemy
zaprojektować np. boisko orlik albo teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci. Natomiast
na rok bieżący chodnika nie ma wpisanego do budżetu, najpierw należy uzyskać pozwolenie
na jego budowę.
Droga Domaradzie – Zagorzyce: Cały czas pamiętają Państwo była najważniejsza droga do
Pana Ciacha, a teraz gdy tam robimy to wszyscy są przeciw niej. Osoby, które kiedyś pełniły
funkcje piszą teraz pisma, że sobie nie życzą aby woda płynęła na ich łąkę. Tak samo jest
i z tą drogą, możemy coś zrobić ale od strony Domaradzic.

Wolica – budujemy drogę Wolica – Wysoki Małe, kamienia dowieziemy.
Na drogi dojazdowe do pól wszędzie dowieziemy pod warunkiem, że da się dojechać.
Podjęliśmy uchwałę o inicjatywach społecznych, gdzie my dowieziemy ale potrzebne jest
zaangażowanie mieszkańców aby rozrównać. Liczę, że dostaniemy kamień z Kamieniołomu,
pojazdy mamy więc nie będzie problemu.
Sołtys wsi Miłoszowie:
Wniosek do Radnego Powiatowego – my zgłaszaliśmy do powiatu drogę Miłoszowie –
Grzybów o kamień, Dyrektor obiecał że będzie. Prośba aby o niej przypomnieć.
Sołtys wsi Ceber:
W Świetlicy po zimie wyszły usterki, również spaliła się syrena strażacka podczas
podpinania. Czy w ramach gwarancji wykonawca mógłby naprawić.
Wójt Gminy:
Są gwarancje na wszystkie roboty i na koniec okresu jest przeprowadzany przegląd
gwarancyjny. Wówczas komisja spisuje wszystkie usterki do wykonania. Jeśli nie jest to coś
bardzo pilnego to najlepiej poczekać. Syrenę strażacką trzeba dać do naprawy elektrykom
a my zapłacimy.
Radna Jolanta Wyrzykowska:
Przy drodze powiatowej w kierunku Budów potrzebne są rowy.
Sołtys wsi Kol. Pęcławic:
U nas konieczne jest czyszczenie rowów.
Radny Mieczysław Sztaba:
Prośba aby gmina dołożyła 50% środków na położenie nowej nawierzchni na drodze Kol.
Pęcławska – Pęcławic. Również woda zabrała pobocza, które były wysypane tłuczniem.
Wójt Gminy:
W tych miejscowościach będzie budowana kanalizacja i trzeba poczekać z tymi pracami. Po
wybudowaniu kanalizacji można dopiero myśleć o czyszczeniu rowów.
Ad. 10
Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcie V Sesji Rady Gminy.
Protokołowała

Sekretarz obrad:

Renata Borek

Edmund Maciąg

