P r o t o k ó ł Nr VIII/2011
z Sesji Rady Gminy w Bogorii
spisany w dniu 4 sierpnia 2011 roku
Sesja rozpoczęła się o godz. 1100 a zakończyła o godz. 1220. 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
Ad. 1
Przewodniczący Rady Gminy Maciej Tutak dokonał otwarcia obrad Sesji.
Przywitał wszystkich Radnych, Wójta Gminy z kadrą zarządzającą.
.
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.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Powołanie Sekretarza Obrad.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Trybu i sposobu powoływania i odwoływania Zespołu Interdyscyplinarnego
w Bogorii oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
b) Zmian budżetu gminy na 2011 rok.
6. Interpelacje i wolne wnioski.
7. 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 VII/2011– jednogłośnie.

Ad. 4
Rada Gminy na Sekretarza obrad powołała Radnego Stanisława Marzec – jednogłośnie.
Ad.5
Rada Gminy podjęła Uchwały w sprawach:
a) Pani Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bogorii oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Radni nie wnosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie..
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VIII/74/2011 w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bogorii oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania – jednogłośnie.
b) Pani Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy
na 2011 rok.
Przewodniczący rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VIII/75/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na
2011 rok – jednogłośnie.
Ad. 6
Interpelacje i wolne wnioski.
Radni nie zgłaszali interpelacji. W wolnych wnioskach głos zabrali:
Radny Andrzej Mucha:
Kiedy mieszkańcy Kiełczyny, Gorzkowa mogą się podłączać do kanalizacji.
Wójt Gminy:
Największy problem mamy z podłączeniem energii elektrycznej do przepompowni, bo tak
długo trwa procedura w Zakładzie Energetycznym. Mamy już podłączone dwie
przepompownie łącznie z pozwoleniem. Pozostałe mają podłączenia prowizoryczne i w
trakcie są załatwiane odpowiednie dokumenty. Praktycznie mieszkańcy mogą się już
podłączać.
Z-ca Wójta Gminy:
Wcześniej było podłączenie prowizoryczne, bo musieliśmy się rozliczyć ze środków
unijnych. Obecnie napiszemy zawiadomienia do sołtysów, gdzie podamy informację w jaki
sposób mieszkańcy mają się podłączać do kanalizacji.
Radny Władysław Jaworski:
Na Kol. Bogoria praktycznie nie ma poboczy przy głównej drodze, są doły.

Wójt Gminy:
Jest to droga wojewódzka i za nią odpowiada Marszałek Województwa a nie gmina. Mamy
sygnały, że być może uda się jeszcze w tym roku zrobić nawierzchnię asfaltową od Mostek.
My ze swej strony możemy tylko wysłać pismo do Marszałka.
Radny Marzec Stanisław:
Czy będą robione rowy melioracyjne.
Wójt Gminy:
Jeśli jest zgoda wszystkich mieszkańców to damy koparkę i pomożemy w zrobieniu rowów.
W tym temacie proszę szczegóły uzgadniać w Referacie ochrony środowiska.
Radna Jolanta Wyrzykowska:
Czy znajdą się środki na zrobienie asfaltu na drodze w Pełczycach koło Pana Guły.
Wójt Gminy:
Trudno dziś odpowiedzieć na to pytanie, bo w tej miejscowości ostatnio było dużo robione.
Ponadto przy tej drodze był problem z właścicielami działek, którzy nie wyrażali zgody na jej
poszerzenie. Gdy będziemy konstruować budżet na rok przyszły do tego tematu możemy
wrócić. Już wiemy, że na rok przyszły będą planowane duże zadania jak kanalizacja
3 miejscowości i do tego bardzo kosztowna. Musimy ostrożnie podchodzić do inwestycji żeby
się dodatkowo nie zadłużać a nawet obecne zadłużenie systematycznie zmniejszać. Konieczne
to jest aby gmina miała możliwości do korzystania ze środków unijnych w następnym okresie
programowym.
Radny Mieczysław Sztaba:
Nasza miejscowość chce zbiornik wodny przekazać na własność gminy żeby przeprowadzić
jego remont. Kiedy zostanie otwarty Dom Pomocy Społecznej.
Wójt Gminy:
Jeśli jest to własność wsi to i praktycznie gminy.
Do tematu zbiornika wrócimy jak pobudujemy kanalizację.
W pierwszej kolejności musimy uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku. Są obecnie
problemy z odbiorem budynku, bo wychodzą sprawy których nie dało się przewidzieć na
etapie projektowania. Np. należy poprawić drogę ewakuacyjna bo są za ostre łuki i byłby
problem z przejazdem samochodu strażackiego, lampy oświetlenia są za wysokie i również
problem przy ewakuacji przez okna, bo nie ma pola manewru. Zagospodarowanie terenu
wokół budynku nie zostało jeszcze zakończone.
Ad 7
Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia obrad Sesji.
Protokołowała:

Sekretarz Obrad:

Renata Borek

Stanisław Marzec

