P r o t o k ó ł Nr IX/2011
z Sesji Rady Gminy w Bogorii
spisany w dniu 31 sierpnia 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. 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 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.
Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2011 r. wraz z informacją
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Utworzenia zakładu budżetowego – Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach
Górnych ,
b) Zmian budżetu gminy na 2011 rok,
c) Nabycia nieruchomości gruntowej (Kol. Pęcławska),
d) Nabycia nieruchomości gruntowej (Wola Kiełczyńska),
e) Zmian w Uchwale 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 24.04.2009 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok,
f) Opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez
Gminę Bogoria.
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 VIII/2011– jednogłośnie.
Ad. 4
Rada Gminy na Sekretarza obrad powołała Radnego Bogdana Lech – jednogłośnie.
Ad. 5
Pani Skarbnik Gminy przedstawiła informację z realizacji budżetu gminy za I półrocze
2011 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, która
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wójt Gminy omówił zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem
zadania inwestycyjne roczne oraz wieloletnie.
Zwrócił szczególną uwagę na trzy zadania inwestycyjne, z którymi jest kłopot. Są to:
Dom Pomocy Społecznej, gdzie inwestycja została zakończona ale zagospodarowanie
terenu wokół budynku zostało wykonane niestarannie. Brakuje zabezpieczenia
przeciwpożarowego, trzeba wstawić 6 drzwi nowych, przeciwpożarowych, które są
kosztowne i jeszcze inne drobniejsze prace. Nie możemy się z wykonawcą rozliczyć i obecnie
naliczamy kary.
Przebudowa przychodni lekarskiej – wykonawca zatrudnił podwykonawców bez
naszej wiedzy. Nie zapłacił podwykonawcom i nic nie robi dalej na tym obiekcie. Umowę
zerwaliśmy. Robimy inwentaryzację tego co zostało zrobione i na pozostałe prace rozpiszemy
przetarg.
Budowa zbiornika wodnego – nie zostało właściwie wykonane zagospodarowanie
terenu, nie dokończone kąpielisko. Kary liczymy od czerwca i tą sprawę może rozstrzygnąć
tylko sąd.
Wszystkie te inwestycje rozliczane są w ramach ryczałtu. Po raz pierwszy w historii gminy
mamy kłopoty. Ci trzej wykonawcy są z Kielc i będziemy zmuszeni iść do sądu.
Na dzień dzisiejszy mamy dobrą sytuację finansową, zadłużenie gminy zmniejsza się
i na koniec roku powinno wynieść ok. 6 mln.zł. Jednak gdy w roku przyszłym wejdziemy
z budową kanalizacji to będziemy zmuszeni zaciągnąć pożyczkę.
Radni nie wnosili uwag do realizacji budżetu za I półrocze 2011 roku.
Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawach:
a) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IX/76/2011 w sprawie utworzenia Domu Pomocy
Społecznej – jednogłośnie,
b) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IX/77/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na
2011 rok – jednogłośnie,
c) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IX/78/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej (w Kol.Pęcławskiej)– jednogłośnie,

d) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IX/79/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej (w Woli Kiełczyńskiej) – jednogłośnie,
e) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IX/80/2011 w sprawie zmian do 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 – jednogłośnie,
f) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IX/81/2011 w sprawie opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Bogoria –
jednogłośnie.
Ad. 7
Interpelacje i wolne wnioski:
Radni nie zgłaszali interpelacji. W wolnych wnioskach głos zabrali:
Sołtys wsi Domaradzie:
10 rolników nie ma jak dojechać do pola, bo woda stoi na drodze i nie da się przejechać na
drugą stronę. Trzeba coś pomyśleć jak ją zrobić. Kiedyś tego nie było, może trzeba rów
przekopać.
Co można zrobić, bo jeden rolnik ma 3 ha pola, które nie użytkuje. Na tym polu rośnie oset,
który się rozsiewa na sąsiadujące pola.
Wójt Gminy:
Sam Pan Sołtys mówi, że kiedyś tak nie było. Żeby przekopać rów musi być zgoda
wszystkich właścicieli i w Starostwie mają środki na melioracje. Jednak jeśli oprócz rowu
trzeba będzie wkopywać przepusty to już należy uzyskać pozwolenie na taką inwestycję.
Melioracje nie są zadaniem gminy tylko starostwa. W pierwszej kolejności sołtys musi
uzyskać zgodę na piśmie od wszystkich właścicieli.
Oset – nie wiem co my możemy zrobić. Może wyślemy straż gminną.
Radny Wiesław Barabasz:
Mieszkańcy z Zagorzyc proszą o remont drogi Zagorzyce – Domaradzie.
Wójt Gminy:
Jest to droga dojazdowa do pól i jak do tej pory nie było zgody od strony Zagorzyc. Będziemy
mogli nawieść materiał od strony Domaradzie.
Sołtys wsi Wysoki Średnie:
Przy nowo wybudowanej drodze Wysoki Średnie – Szczeglice na rów obsypała się skarpa
i podmywa asfalt.
Wójt Gminy:
Znam tą sprawę. Odcinek ten jest na gwarancji i to musi wykonawca zabezpieczyć. Ten
odcinek zgłosiliśmy jako powodziowy i żeby go zabezpieczyć na przyszłość należy położyć
korytka, koszt ok. 500 tyś.zł.
Zgodnie z planem w m-cu wrześniu powinny spływać wnioski do realizacji zadań w roku
przyszłym od Rad Sołeckich. Dlatego proszę o zgłaszanie na piśmie wniosków, które byłyby
do rozpatrzenia z tym, że wnioski powinny być realne do wykonania a przy drogach zgoda
właścicieli na ewentualne poszerzenie.

Sołtys wsi Szczeglice:
1) Drogi dojazdowe do pól nie są przejezdne, a o kamień ciężko. Rolnicy jeżdżą po
polach,
2) Zgłosić do kalendarza imprez święto czereśni. Wieś jest aktywna i chcą mieć takie
święto,
3) Dożynki gminne są w najbliższą niedzielę a nie mamy informacji o konkursie wieńcy,
ogłoszeń o dożynkach,
4) Jak wygląda program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wójt Gminy:
W obecnym czasie realizujemy kanalizacje sieciowe i nie da się rozpocząć budowy
oczyszczalni przydomowych. To chcemy robić w następnym okresie programowym 20132020.
Dożynki gminne – może faktycznie Dom Kultury powinien więcej zrobić plakatów. Jeśli ktoś
z sołtysów nie ma to po sesji odbijemy.
Święto czereśni – mam wątpliwości bo nigdy nie słyszałem, że Szczeglice słyną z produkcji
czereśni. To, że jest kilku gospodarzy którzy mają trochę drzew to nie można z tego robić
święta. Jest temat do przemyślenia i jeżeli mieszkańcy chcą mieć to trzeba się zastanowić nad
nazwą święta.
Kamień na drogi cały czas wozimy. Na Kol. Szczeglice już w tym roku było kilka razy
robione i w dalszym ciągu nie ma efektu bo po każdej burzy woda zabiera. Jest to droga do
łąk i nie da się wszystkich dróg zrobić na raz. Jest tam wąwóz, droga wąska, najlepiej byłoby
go zasypać ale musi być zgoda wszystkich właścicieli przy tej drodze.
Radny Jaworski Władysław:
Proszę o skierowanie geodety na drogę Kol.Bogoria – Stróżki aby ją wyznaczył.
Następna sprawa to droga w Rosołówce, która na jednym odcinku się psuje.
Wójt Gminy:
Rozgraniczenia nie będziemy robić, geodeta tylko wskaże przebieg drogi. Jak wszyscy
właściciele działek się zgodzą to będziemy mogli wozić kamień.
W Rosołówce był kierownik i jeszcze nie wiem co stwierdził.
Sołtys wsi Zimnowodna:
Na ten odcinek drogi w Rosołówce przyniosłem dziś zgody właścicieli działek.
Radna Jolanta Wyrzykowska:
Na jakim etapie jest budowa drogi Witowie – Pęcławic.
Proszę również o wykoszenie poboczy.
Wójt Gminy:
Jest to droga powiatowa i wiem, że jest po przetargu. Mają zacząć robić od strony Witowic.
Z koszeniem traw mamy problem, mamy koszarkę do traw ale ciągnik nie pasuje do tego
sprzętu. Ja będę proponował w roku przyszłym zakup ciągnika, bo obecny jest już
wyeksploatowany i więcej jest w naprawie niż pracuje.
Sołtys wsi Budy:
Ja zgłosiłem poprawę rowów i poboczy przy nowej drodze. Pismo poszło do powiatu.

Sołtys wsi Domaradzie:
Prosi o wycięcie gałęzi przy drodze, bo nie da się już przejechać.
Sołtys wsi Miłoszowie:
Podziękował za wykonaną drogę w br. i prosi o jej dokończenie w roku przyszłym
Przy drodze do Gorzkowa do pól przepusty zostały zakupione i proszę o przywiezienie
niesortu i wyrównanie.
Sołtys wsi Wysoki Małe:
Chcę przypomnieć Wójtowi o naszej drodze po której cały czas płynie woda. Coś z tym
trzeba zrobić, bo niedługo przyjdzie zima i będzie zamarzać.
Droga od Kol. Wysoki Małe do Szczeglic zarosła.
Składałem podanie o przekopanie rowu w Kol.Wysoki Małe, woda stoi na polach i nie da się
obrabiać.
Wójt Gminy:
Mówiłem, że kopanie rowów nie jest zadaniem gminy. My nie zajmiemy się melioracją.
W wiosce jest problem i proponuję żeby najpierw mieszkańcy przestali puszczać ze swoich
szamb na drogę. Ja jestem na tej drodze często i najpierw skontroluje straż.
Radna Jolanta Piotrowska:
W Jurkowicach obok apteki pękła pokrywa od szamba i trzeba to zabezpieczyć.
Wójt Gminy:
Wyjaśnimy ten problem, ale to należy do lokatora.
Droga w Miłoszowicach – gdy w roku przyszłym będą środki na usuwanie skutków powodzi
to będziemy kontynuować.
Drogi do pól to tak jak do tej pory będziemy dowozić kamień, czy niesort. Gmina nie jest
w stanie zrobić wszystkich dróg dojazdowych.
Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia obrad Sesji.
Protokołowała:

Sekretarz Obrad:

Renata Borek

Bogdan Lech

