
P r o t o k ó ł  Nr VII/2011 

z Sesji Rady Gminy w Bogorii 

spisany w dniu 16 czerwca 2011 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1100 a zakończyła o godz. 1420. 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. mgr Zofia Janda   - Dyrektor GOK 
6. sołtysi wg listy obecności 
7. Zaproszeni goście 

 

Ad. 1 

 

Przewodniczący Rady Gminy Maciej Tutak dokonał otwarcia obrad Sesji.  
Przywitał wszystkich Radnych, Sołtysów, Dyrektora GOK, Wójta Gminy z kadrą 
zarządzającą oraz Z-ce Komendanta mjr Janusza Błądka i Stanisława Kowalskiego – 
kombatanta. 
. 
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, który poddał pod głosowanie.  
 

Porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Powołanie Sekretarza Obrad. 
5. Wręczenie mianowania. 
6. Sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2010 r. i informacja           

o stanie mienia gminy. 
7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 
8. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach gminy. 
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii za 2010 rok. 
10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                    
z wykonania budżetu za 2010 rok, 

b) absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2010 rok, 
c) przyjęcia sprawozdania z działalności GOK w Bogorii za 2010 r., 
d) zmian budżetu gminy na 2011 rok, 



e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020, 
f) wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości 

gruntowej, 
g) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (Podlesie) 
h) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (Wysoki Średnie), 
i) udzielenia pomocy finansowej, 
j) udzielenia pomocy rzeczowej, 
k) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. 

11. Interpelacje i wolne wnioski. 
12. 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 VI/2011– jednogłośnie. 

 

Ad. 4 

 
Rada Gminy na Sekretarza obrad powołała Radnego Mieczysława Sztabę  – jednogłośnie. 
 
 

Ad. 5 

Z-ca Komendanta mjr Janusz Błądek – WKU Sandomierz wręczył akt mianowania na stopień 
podporucznika Panu Stanisławowi Kowalskiemu – Kombatant, zam. Kol. Gorzków. 
 
Następnie Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy złożyli gratulacje Panu Stanisławowi 
Kowalskiemu.  
 

Ad. 6 

Pani Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok 
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 
 
Głos zabrał Wójt Gminy: 
Pani Skarbnik Gminy przedstawiła całokształt zagadnień dotyczących wykonania budżetu 
więc nie będę powtarzał. Zwrócę uwagę na fakt, że to był jeden z lepszych lat, bo 
realizowaliśmy duże zadania inwestycyjne na kwotę ok. 18 mln.zł., czyli stanowiły 48% 
budżetu. 
Powiem co nie udało się wykonać o czym informowaliśmy w ciągu minionego roku: 

� nie zakończyliśmy budowy zbiornika retencyjnego z powodu ub.r. powodzi. 
Długotrwałe opady niszczyły to co było wykonane. Obecnie budowa jest na 
końcowym etapie i wykonawca niedługo powinien zgłosić zadanie do odbioru. 

� chodnika w kierunku Kiełczyny. Zadanie to jest już uzgadniane przez dwa lata. 
Inwestycja będzie realizowana przez Świętokrzyski Zarząd Dróg a my mamy 
partycypować w zadaniu. 

� blok mieszkalny na terenie po byłej stacji PKP, ponieważ nie udało się uchwalić 
zmian w miejscowym planie zagospodarowania terenu. Obecnie prace zbliżają się do 
końca na w niedługim czasie plan przekażemy do uchwalenia. 



� Odnowy dróg popowodziowych. Środki otrzymaliśmy duże ale bardzo późno. Zima 
przyszła szybko i wykonawca nie był w stanie zrealizować zadania. Na koniec roku 
środki musieliśmy zwrócić ale w miesiącu marcu otrzymaliśmy je z powrotem             
i dodatkowo jeszcze 300 tyś.zł. 

� drogę transportu rolnego w Zagorzycach. Również z tych samych powodów nie 
została wykonana. 

� położenie wodociągu na ul. Polnej z winy wykonawcy. 
Wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok. 
 

Ad. 7 

Radna Jolanta Piotrowska, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła wniosek 
Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy jaki został przesłany do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
 

Ad.8. 

 
Pani Skarbnik Gminy przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
 
Radni nie wnosili uwag do wykonania budżetu gminy za 2010 rok. 
 

Ad. 9 

Pani Zofia Janda, dyrektor GOK, przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego 
Ośrodka kultury  w Bogorii za 2010 rok, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
Pan Jurkowski Stanisław, sołtys wsi Wysoki Średnie: 
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury powinna jednoczyć społeczeństwo, a Pani Dyrektor 
zamknęła przede mną świetlicę, wieś została podzielona na lepszych i gorszych. Dotąd tak nie 
było, wszyscy się zgadzali a teraz zostali podzieleni. Na przygotowanie święta pieroga zostało 
tylko 4 rodziny a reszta nie ma nic do powiedzenia.  
Proszę o otworzenie świetlicy bo mieszkańcy chcą sobie pozabierać to co przynieśli. 
Zwracaliśmy się z pismem do Wójta Gminy, Rady Gminy o interwencje w tej sprawie. 
Kiedyś to sołtys sporządzał umowę na wynajem świetlicy i miał klucze do dyspozycji. 
 
Przewodniczący Rady Gminy: 
Ja to pismo przeczytałem Radzie na posiedzeniu Komisji i jeśli chcą Państwo to pismo mogę 
przeczytać jeszcze raz.  
Przewodniczący Rady odczytał pismo. 
 
Pani Zofia Janda, dyrektor: 
Nigdy nie było umowy na świetlicę z sołtysem, zawsze była umowa pomiędzy właścicielem a 
GOK w Bogorii, a przy podpisaniu pierwszej umowy był obecny sołtys. Odpowiedzialność 
finansową i materialną ponosi GOK. 
 
Pan Jurkowski Stanisław: 
Przed wyborami sołtysa organizowała Pani zebrania abym nie został sołtysem. Mimo to 
mieszkańcy wybrali mnie sołtysem, a teraz 4 rodziny decyduje o wszystkim. 
 
Przewodniczący Rady Gminy: 
Odpowiedzialność ponosi dyrektor GOK, czy Pan uzgadniał termin otwarcia świetlicy. 



 
Pani Zofia Janda: 
Mieszkańcy we własnym zakresie świetlicę tą pomalowali, przekazali meble. A przed 
świetlicą jest tablica informacyjna gdzie podane jest, że po klucze należy się zwrócić do Pana 
Pańczyka i nie ma żadnego problemu z jej otwarciem. 
 
Pan Jurkowski Stanisław: 
Pańczyk nie jest nawet w Radzie Sołeckiej, a nas Pani wyprosiła. 
 
Przewodniczący Rady Gminy: 
Dokonał zamknięcia dyskusji i zarządził 10 minutowa przerwę. 
 

Ad. 10 

Po przerwie Rada Gminy przystąpiła do podejmowania uchwał: 
a) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VII/63/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok – 
jednogłośnie, 

b) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VII/64/2011 w sprawie absolutorium dla Wójta 
Gminy z wykonania budżetu za 2010 rok – jednogłośnie, 

c) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VII/65/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania          
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii większością głosów (14 za,            
1 przeciw), 

d) Pani Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy 
na 2011 rok ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych do projektu 
omawianego na posiedzeniu Komisji. 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VII/66/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 
2011 rok – jednogłośnie, 

e) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VII/67/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2011-2020 – jednogłośnie, 

f) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VII/68/2011 w sprawie wyrażenia zgody na 
przekazanie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej –jednogłośnie, 

g) Rada gminy podjęła Uchwałę Nr VII/69/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowej – jednogłośnie, 

h) Pani Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości 
gruntowej w Wysokach Średnich pod potrzeby budowy świetlicy wiejskiej. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
Radny Zygmunt Madej: 
Jest zły moment do podejmowania tej uchwały, my jako Rada przyjmujemy punkt 
widzenia jednej strony. Należy podjąć rozmowy i spróbować pogodzić mieszkańców. 
Proszę o przesunięcie podjęcia uchwały na inny termin, gdy zostanie rozwiązany 
konflikt. 
 
Pan Jurkowski Stanisław, sołtys wsi Wysoki Średnie: 
Mi chodzi żeby nie kupować tej działki, a spotkać się z mieszkańcami, bo nikt nie wie 
o zamiarze kupna działki. 
 
 
 



Wójt Gminy: 
Wystąpiło jakieś nieporozumienie. Rada Gminy podejmując uchwałę wyraża zgodę na 
budowę świetlicy, a jeśli nie podejmie to budowę odłożymy. To nie ma nic wspólnego 
ze sprawami we wsi.  
Planujemy zakup działki w centrum miejscowości z przeznaczeniem pod budowę 
świetlicy w ramach związku „Białe Ługi”, gdzie możemy liczyć na dofinansowanie   
w wysokości 500.000 zł. Cel ma być ekologiczny i projekt zagospodarowania tego 
terenu byłby taki. Przewidywana budowa to promocja terenów Kapia Góra – 
Domaradzie – Wysoki Średnie. Ta propozycja wyszła od nas jeszcze przed wyborami 
a nie teraz. Były prowadzone rozmowy z właścicielem, który chce ją sprzedać,             
a niedaleko tej działki jest nasza na którą był nawieziony niesort gdzie przewidywany 
jest parking. Na naszej działce nie da się budować. To nie jest decyzja która miałaby 
dzielić mieszkańców tylko łączyć. Ponadto właściciel wynajmowanej świetlicy złożył 
pismo żeby się z niej wyprowadzić. 
Proponuję aby nic nie odkładać. Ta miejscowość jest najbardziej aktywna mimo, że 
obecnie się kłócą. Jest tam zespół muzyczny, święto „pieroga”, które się wpisało        
w tradycję, organizują kuligi w zimie. Kiedy nastąpi budowa, to jeszcze dziś nie 
odpowiem, ale żeby coś projektować musimy mieć własność. 
 
Pan Jurkowowski Stanisław: 
Ja bym chciał żeby mieszkańcy się wypowiedzieli. 
 
Radny Trybuszkiewicz Zdzisław: 
Nie ma co odkładać decyzji, jeśli jest chętny sprzedać działkę w centrum wsi to trzeba 
się szybko decydować, taka okazja może się nie powtórzyć. To nie jest stawanie po 
czyjejś stronie. Spór to jest inny temat. 
 
Radny Zygmunt Madej: 
Rada Sołecka i Sołtys są odrzuceni. Pani Dyrektor GOK wymienia zamki przed 
sołtysem – to jest tło konfliktu. 
 
Przewodniczący Rady Gminy: 
Zakup działki jest dla dobra całej wioski, a nie wybranych osób. Projekt Uchwały       
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki poddaję pod głosowanie. 
 
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr VII/70/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości gruntowej większością głosów (11 za, 4 wstrzymujące), 

i) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VII/71/2011 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej – jednogłośnie, 

j) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VII/72/2011 w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej – jednogłośnie, 

k) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VII/73/2011 w sprawie powołania zespołu ds. 
zaopiniowania kandydatów na ławników – jednogłośnie. 

 
Ad. 11 

Interpelacje i wolne wnioski: 
 
Radni nie zgłaszali interpelacji. W wolnych wnioskach głos zabrali: 
 
 



Sołtys wsi Szczeglice: 
Pogratulował Wójtowi za udzielone absolutorium. Następnie poruszył sprawę budowy 
wiatraków. 
Na wycieczce organizowanej przez przedstawicieli firmy, która buduje wiatraki było mało 
osób zainteresowanych. Rozmawiałem z nimi i mogą zrobić jeszcze raz w której mogliby 
wziąć udział Radni i Sołtysi. Wczoraj postawili maszt pomiarowy i jeśli będą wyniki bardzo 
słabe to mogą zrezygnować z budowy. 
Na jakim etapie jest budowa zniszczonego mostu. 
 
Wójt Gminy: 
Na dzień dzisiejszy jest gotowy projekt i starostwo oczekuje na pozwolenie na budowę.         
W lipcu powinny ruszyć procedury przetargowe. 
Elektrownie wiatrowe – na dzień dzisiejszy projektowane jest 15 elektrowni. Wystąpili          
o podanie warunków z ochrony środowiska. Wystawimy im wysokie wymagania, a procedury 
uzyskania pozwalania na budowę są bardzo długie. 
Obejrzeliśmy farmę 5 wiatraków i w odległości ok. 50 m było słychać szum śmigieł, a na    
100 m już nie przeszkadzały. Na energie wytwarzaną z węgla niedługo nie będzie nas stać, 
atomówki nie mamy, rzecznych jest bardzo mało więc przyszłość jest w tego typu wiatrakach. 
Dla gminy również byłaby duża korzyść, bo samych podatków mielibyśmy ok. 1 mln.zł. 
Jesteśmy bardzo zainteresowani drogą Moszyny – Szczeglice, ponieważ po niej nastąpiłby 
transport śmigieł i tu inwestor mógłby pomóc przy budowie. Przed naszą zgodą spiszemy 
umowę na co możemy pozyskać środki. 
 
Pan Jurkowski Stanisław: 
Zapytał Panią Dyrektor GOK kiedy otworzy świetlicę, bo mieszkańcy chcą zabrać swoje 
rzeczy. Sami zrobili oświetlenie. 
 
Pani Dyrektor: 
Klucz jest u Pana Pańczyka. Co do oświetlenia to czy jest sens to teraz demontować. 
Na zebraniu wiejskim mieszkańcy zdecydowali, że klucz ma być u Pana Pańczyka. Do tej 
pory klucz był u mamy pana Jurkowskiego ale były kłopoty, ponieważ nie zawsze był 
odnoszony. Ponadto w świetlicy powstało zbiorowisko śmieci, bo nikt tego nie pilnował. My 
to wysprzątaliśmy i klucz znajduje się u Pana Pańczyka, który jest na miejscu. Do mnie nikt        
z mieszkańców nie wnosił pretensji. 
Była uroczystość rodzinna klucze sobie rodzina wzięła, po niej posprzątali, jest porządek. 
Jeśli ktoś chce korzystać ze świetlicy to nie ma żadnego problemu. Konflikt jest zupełnie 
niepotrzebny. 
 
Pan Jurkowski Stanisław: 
Mieszkańcy sami chcą sobie wynająć świetlicę i zapłacą. 
 
Radna Jolanta Wyrzykowska: 
Uważam, że to nie jest miejsce na taką rozmowę. Pan Jurkowski jest zasłużonym działaczem 
dla tej miejscowości i powinien się przemóc i spróbować się pogodzić z Panią Dyrektor.        
A mediatorem w tej sprawie widzę Pana Przewodniczącego. 
 

Ad 12 

Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia obrad Sesji. 
Protokołowała:      Sekretarz Obrad: 
Renata Borek       Mieczysław Sztaba 


