
P r o t o k ó ł  Nr X/2011 

z Sesji Rady Gminy w Bogorii 

spisany w dniu 29 września 2011 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 11
00

 a zakończyła o godz. 12
20

. 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. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Powołanie Sekretarza Obrad. 

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bogoria, 

b) Uchwalenia II zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Bogoria – Etap I uchwalonego uchwałą Nr V/23/07 Rady Gminy          

w Bogorii z dnia 30 stycznia 2007 r. 

c) Przystąpienia do sporządzenia IV zmiany Studium Uwarunkowań                      

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bogoria, 

d) Przystąpienia do sporządzenia IV zmiany MPZP Gminy Bogoria                       

w miejscowości Bogoria, 

e) Udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizację    

w roku 2011 prac konserwatorskich, restauratorskich lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy 

Bogoria, 

f) Udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizację   

w roku 2011 prac konserwatorskich, restauratorskich lub roboty budowlane 



przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy 

Bogoria, 

g) Zmian budżetu gminy na 2011 rok, 

h) Zmiany do uchwały Nr IV/33/2011 z dnia 16 lutego 2011 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej, 

i) Wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowych zabudowanych, 

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 IX/2011– jednogłośnie. 

 

Ad. 4 

 

Rada Gminy na Sekretarza obrad powołała Radną Wiesławę Zakrzewską  – jednogłośnie. 

 

Ad. 5 

 

Podjęcie Uchwał w sprawach: 

a) Pani Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia II zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria 

oraz omówiła załączniki do uchwały. 

 

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr X/82/2011 w sprawie Uchwalenia II zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria 

– jednogłośnie, 

b) Pani Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie Uchwalenia II zmiany 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I 

uchwalonego uchwałą Nr V/23/07 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 stycznia 2007 r. 

Poinformowała iż projekt II Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Bogoria w miejscowości Bogoria został wyłożony do 

publicznego wglądu w okresie od 19.07.2011 do 19.08.2011. W wyznaczonym 

terminie wpłynęło 7 uwag. (Pani Sekretarz przedstawiła 7 wniosków mieszkańców). 

Wójt Gminy nie uwzględnił powyższych wniosków gdyż obszar wnioskowanych 

zmian jest poza obszarem sporządzania II zmiany MPZP. 

 

Rada Gminy po zapoznaniu się z wnioskami mieszkańców również jednogłośnie 

odrzuciła je z uwagi na fakt, że obszar wnioskowanych zmian jest poza obszarem 

sporządzania II Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Bogoria w miejscowości Bogoria. W późniejszym terminie te uwagi zostaną 

uwzględnione jako wnioski przy sporządzanej kolejnej zmianie MPZP Gminy Bogoria 

w miejscowości Bogoria. 

 



Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr X/83/2011 w sprawie Uchwalenia II zmiany Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I uchwalonego uchwałą Nr 

V/23/07 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 stycznia 2007 r. – jednogłośnie, 

 

c) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr X/84/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Bogoria – jednogłośnie, 

d) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr X/85/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Bogoria Gm. Bogoria – jednogłośnie, 

e) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr X/86/2011 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu 

gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizację w roku 2011 prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

położonych na obszarze Gminy Bogoria – jednogłośnie, 

f) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr X/87/2011 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu 

gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizację w roku 2011 prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

położonych na obszarze Gminy Bogoria – jednogłośnie, 

g) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr X/88/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 

rok – jednogłośnie, 

h) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr X/89/2011 w sprawie zmian do Uchwały Rady 

Gminy Nr IV/33/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej – jednogłośnie, 

i) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr X/90/2011 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 

nieruchomości gruntowych zabudowanych – jednogłośnie. 

 

Ad. 6 

Interpelacje i wolne wnioski. 

 

Radni nie zgłaszali interpelacji. W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

Radny Andrzej Much: 

Droga Kiełczyna – Gościniec tzw. Ujazdowska proszę o ujęcie jej na rok przyszły do budżetu 

jako drogę transportu rolnego. 

 

Radny Władysław Jaworski: 

Proszę o położenie w Kol. Bogoria chodnika bo jest niebezpiecznie. 

 

Wójt Gminy: 

Droga w Kiełczynie jest trasą przyszłej obwodnicy Bogorii i nie da się zrobić czegoś co        

w przyszłości zostanie zmienione. Jeśli uzyskamy własność terenów po byłych torowiskach 

PKP to zaczniemy projektować obwodnicę. Realizacja to lata 2014-2020 a obecnie możemy 

tylko coś poprawić tym bardziej, że droga ta obecnie nie ma większego znaczenia dla 

mieszkańców. 

Kol. Bogoria – jest to droga wojewódzka. Jeśli będzie planowana przebudowa tego odcinka 

drogi to się włączymy ale sami nie jesteśmy w stanie wykonać. My w tej sprawie pisaliśmy 

do Wojewódzkiego Zarządu Dróg i jak na razie nie mają w planie. 

Nas nie stać na tak dużą inwestycję, tym bardziej, że wchodzimy w duże zadania 

kanalizacyjne. 



Przeglądałem wnioski, które napływają od sołtysów ale musimy podchodzić do nich 

ostrożnie, bo większość środków pochłonie kanalizacja. 

 

Radny Władysław Jaworski: 

Należy wziąć pod uwagę utrudnienia dla mieszkańców i ponowić sprawę w Wojewódzkim 

Zarządzie Dróg. 

 

Wójt Gminy: 

Jeśli będzie projektowana przybudowa drogi to na pewno dopilnujemy żeby był chodnik oraz 

ścieżka rowerowa. Nie są to takie proste sprawy, że Wójt porozmawia z Dyrektorem i zadnie 

będzie realizowane. Od 3 lat mamy projekt gotowy na chodnik w stronę Gościńca oraz 

chcemy uporządkować drogę koło cmentarza w Kiełczynie tj. przejąć na własność gminy. 

Przyszła odpowiedź, że na razie nie widzą możliwości zrobienia chodnika jak również 

odcinka koło cmentarza, a przy przeglądzie wezmą pod uwagę postawienia lustra. 

Podejmiemy starania ale nie mogę nic obiecać bo to nie leży w mojej kompetencji. 

 

Sołtys wsi Domaradzie: 

Co z mostem w Buczynie. 

 

Radny Stanisław Marzec: 

Gdy będzie równiarka na naszym terenie to potrzebna jest na drodze w Józefowie 

Witowickim. 

 

Sołtys wsi Szczeglice: 

Czy jest możliwość przejść na ryczałt za inkaso podatków zamiast prowizji. Mało osób 

wpłaca u sołtysa a musimy nakazy roznieść. 

 

Wójt Gminy: 

Starostwo jeszcze nie ma pozwolenia na budowę mostu. Mają już wszystkie dokumenty i jak 

tylko uzyskają pozwolenie na budowę to rozpiszą przetarg. 

My równiarki nie mamy. Wynajęliśmy na wiosnę i efekt był jeszcze gorszy, bo nie wszyscy 

pozwolili przejechać. Musi być zgoda. 

Nie ma możliwości przejścia na ryczałt. Sołtysi muszą rozróżnić dwie funkcje: co innego jest 

być sołtysem, a co innego inkasentem. Za inkaso podatków zgodnie z przepisami należy się 

prowizja liczona procentowo od zainkasowanej kwoty. 

 

Sołtys wsi Wolica. 

Proszę o zrobienie drogi do Pęcławic Górnych. Jest ona krótsza. 

 

Sołtys wsi Wysoki Małe: 

Mamy tylko jeden dzień na wpłacenie zebranej gotówki za podatek. Chcielibyśmy żeby było 

przynajmniej 3 dni na rozliczenie. 

 

Radny Mieczysław Sztaba: 

Czy już jest odebrany Dom Pomocy Społecznej. 

 

Wójt Gminy: 

W Wolicy zrobiliśmy całą drogę przez wieś i nie da się wszystkiego zrobić. 

Rozliczenie sołtysów to głównie jest sprawa, że sołtys nie może trzymać gotówki                     

i zainkasowane pieniądze należy wpłacić na drugi dzień na konto urzędu. 



Dom Pomocy Społecznej – jesteśmy w trakcie odbioru. Wykonawca ma jeszcze uzupełnić 

usterki i w najbliższych dniach ma nastąpić końcowy odbiór. 

Następnie musimy uzyskać pozwolenie na użytkowanie a potem uzyskać pozwolenie od 

Wojewody na prowadzenie DPS. 

 

Ad.7 

Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia obrad Sesji. 

 

Protokołowała:       Sekretarz obrad: 

 

Renata Borek        Wiesława Zakrzewska 


