P r o t o k ó ł Nr XI/2011
z Sesji Rady Gminy w Bogorii
spisany w dniu 3 listopada 2011 roku
Sesja rozpoczęła się o godz. 1100 a zakończyła o godz. 1320. 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. Grażyna Dziedzic
- Kierownik ZEASiP
6. Witold Łasisz
- Komendant Straży Gminnej
7. 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.
6.
7.
8.

Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Powołanie Sekretarza Obrad.
Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011.
Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Bogorii.
Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń użytkowych
z wyposażeniem dla Przychodni Rodzinnej w Jurkowicach,
b) Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym,
c) Zasad i kryterium wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy,
d) Zmian budżetu gminy na 2011 rok,
e) Udzielenia pomocy finansowej.
9. Interpelacje i wolne wnioski.
10. 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 X/2011– jednogłośnie.
Ad. 4
Rada Gminy na Sekretarza obrad powołała Radną Jolantę Wyrzykowską – jednogłośnie.
Ad.5
Pani Grażyna Dziedzic, Kierownik Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół
i Przedszkoli złożyła informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011,
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie wnosili uwag do informacji.
Ad. 6
Pan Witold Łasisz, Komendant Straży Gminnej przedstawił sprawozdanie z działalności
Straży Gminnej w Bogorii, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie wnosili uwag do sprawozdania.
Ad. 7
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń
majątkowych Radnych oraz informację przesłaną przez Wojewodę Świętokrzyskiego i Urząd
Skarbowy (informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Wójt Gminy przedstawił informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych
osób zobowiązanych do składania oświadczeń Wójtowi, informacja stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. 8
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XI/91/2011 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie pomieszczeń użytkowych wraz z wyposażeniem na kontynuowanie
działalności Przychodni Rodzinnej w Jurkowicach – jednogłośnie,
b) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XI/92/2011 w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogoria na lata 2012-2016 –
jednogłośnie,
c) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XI/93/2011 w sprawie zasad i kryteriów
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy –
jednogłośnie,
d) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XI/94/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na
2011 rok – jednogłośnie,

e) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XI/95/2011 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej – jednogłośnie.
Ad. 9
Interpelacje i wolne wnioski.
Radni nie zgłaszali interpelacji. W wolnych wnioskach głos zabrali:
Wójt Gminy zasygnalizował, iż w niedługim czasie będzie problem w oświacie ze względu na
zmniejszającą się liczbę dzieci, a co za tym idzie będziemy otrzymywać mniejszą subwencję.
W najgorszej sytuacji jest szkoła w Niedźwiedziu, gdzie liczba dzieci jest tak mała, że za 2-3
lata będzie po 4 dzieci w roczniku. Trudna sytuacja będzie również w szkole w Szczeglicach,
gdzie liczba dzieci spadła do 79 uczniów.
Jesteśmy w okresie składania budżetu gminy na 2012 rok. Zestawiliśmy wnioski sołtysów,
Radnych i rezygnujemy w roku przyszłym z budową dodatkowego oświetlenia ulicznego, bo
nie będzie nas stać zapłacić za energię. Już niektóre gminy wyłączają oświetlenie w nocy,
a my nie chcemy do tego dopuścić. Dlatego ten temat wstrzymujemy.
Po raz pierwszy robimy przetarg na zakup energii elektrycznej i uważamy, że dzięki temu
będziemy mieli oszczędności ok. 200 tyś.zł. Gdy to się sprawdzi to w przyszłości wrócimy do
tematu oświetlenia ulicznego.
Na rok przyszły planujemy duże zadanie budowy kanalizacji dla rejonu Pęcławic – 11,5 mln.
brutto, osobno planujemy kanalizację dla Pęcławic Górnych ok. 2 mln.zł. Dlatego również
musimy planować oszczędnie inne zadania.
Będziemy realizować zadania przy pomocy środków z „Białych Ługów” tj. place zabaw dla
dzieci na placu po RSP w Grzybowie, boisko w Podlesiu, GOK – zakup aparatury
nagłaśniającej na zewnątrz, bo do tej pory musieliśmy wypożyczać.
Jeszcze złożymy wnioski na drobne remonty remiz OSP.
Chcemy zrobić Orlik przy Zespole Szkół w Bogorii a następnie w Jurkowicach.
Przebudowę Domu Kultury w Przyborowicach za ok. 1 mln.zł., w Kiełczynie świetlicę,
zagospodarowanie zbiorników w Witowicach, Ujazdku, Pęcławicach Górnych – z tym, że te
tematy będziemy przygotowywać pod względem dokumentacyjnym.
Do 15 listopada projekt budżetu musimy złożyć w Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz
przekazać Przewodniczącemu Rady Gminy.
Budżet planujemy ostrożnie żeby nie zadłużać gminy, a ponadto chcemy planować zadania do
realizacji w okresie 2014-2020 i starać się o pomoc z Unii.
W listopadzie musimy uchwalić podatki lokalne. Podatek rolny – cena podana przez
GUS wynosi 74,18 zł za 1q żyta. Musimy się wszyscy zastanowić jak to zrobić. Moim
zdaniem nie możemy naszym rolnikom zafundować 2,5 krotnego skoku podatku. Jednak
wzrost musi nastąpić, bo o ile obniżymy podatek to nie dostaniemy tyle samo subwencji.
Musimy spokojnie się przymierzyć do tego podatku.
21 mln.zł. jest potrzebne na bieżące funkcjonowanie urzędu, szkół i pozostałych jednostek a
kwotę 14 mln.zł chcemy przeznaczyć na inwestycje z czego 4mln.zł to pożyczka.
Proszę rozważyć ten temat ze swoimi wyborcami.
Pozostałe podatki lokalne planujmy podnieść wskaźnikiem inflacyjnym, tak jak co roku.
Sołtys wsi Szczeglice:
U nas nie zostały zamontowane korytka przy drodze. Teraz są dobre warunki atmosferyczne
aby to zakończyć.
Czy jest możliwość zakupu szafek do gimnazjum żeby uczniowie mogli zostawiać swoje
rzeczy.

W związku z tym, że Wójt proponuje wstrzymać budowę nowego oświetlenia ulicznego, to ja
rezygnuję, ale potrzebna jest tylko jedna lampa na głównym skrzyżowaniu w Szczeglicach.
Ewentualnie można przenieść z Kol Szczeglice, gdzie są na każdym słupie.
Wójt Gminy:
Jeżeli rezygnujemy z oświetlenia ulicznego to nie będziemy robić nigdzie. Natomiast nie
proponuję żeby przenosić z innego miejsca, bo będzie kłopot.
Zakup szafek to jest sprawa w gestii dyrektora szkoły.
Natomiast sprawa korytek, to był układ, że my kupimy korytka a ich położeniem zajmie się
Starostwo, ponieważ jest to droga powiatowa.
Pan Jerzy Chudy – W-ce Przewodniczący Rady Powiatu.
Obecnie jest wykonywany rów i podobno nie zachodzi potrzeba montowania korytek. Sprawa
zostanie rozstrzygnięta na miejscu z zainteresowanymi.
Sołtys wsi Domaradzie:
Rolnicy złożyli na piśmie zgody na kopanie rowu i dalej się nie da bo woda wychodzi.
Również woda wyszła koło remizy.
Czy jest możliwość i u nas zaplanować plac zabaw dla dzieci.
Wójt Gminy:
Zakopaliśmy dół koło remizy i teraz jest kłopot, nie wiem co teraz można zrobić. Rów
w polach, to sam sołtys powiedział, że nie da się wjechać. My od kopania rowów
melioracyjnych odchodzimy, bo nie jest to zadanie gminy. Powinny zawiązać się spółki
wodne i tym tematem się zająć. Naszym zadaniem to są rowy przy drogach.
Plac zabaw – nie da się zrobić wszystkiego w jednym roku. Tam gdzie mamy uregulowany
stan prawny, większe skupisko ludzi to robimy.
Sołtys wsi Kol. Bogoria:
Jakie są postępy z drogą Kol. Bogoria – Stróżki.
Wójt Gminy”
Na dzień dzisiejszy nie ma postępu. Tam przyjdzie geodeta i wskaże przebieg drogi.
Sołtys wsi Wola Kiełczyńska:
Czy już można się podłączać do kanalizacji.
Przy kopaniu rowu przez rzekę betony nie zdają egzaminu, lepiej by było żeby wstawić 3
płyty.
Wójt Gminy:
Sam zakup płyt to nie jest problem. Tylko do tego potrzebny jest dźwig do załadunku jak
również do położenia. Proszę o pomoc w tym temacie, załatwienie zakupu a my zapłacimy
rachunki.
Do kanalizacji można się już podłączać, bo przepompownia jest czynna. Nie mamy tylko
pozwolenia na użytkowanie. Sprawa się przedłuża ze względu na procedury wymagane przez
Zakład Energetyczny.
Sołtys wsi Zimnowodna:
Miał być położony asfalt koło remizy w Zimnowodnie, czy będzie zrobiony.

Wójt Gminy:
Zleciliśmy zrobić kosztorys i za 17 tyś.zł. Przedsiębiorstwo miało zrobić. Jednak wycofali się
z tego, że im się nie opłaca. To samo jest w Pęcławicach Górnych, gdzie miał być zrobiony
kawałek odcinka do Domu Pomocy Społecznej. W tym roku zawiedliśmy się na
Przedsiębiorstwie Robót Drogowych w Staszowie.
Radna Jolanta Wyrzykowska zwróciła się do Radnego Powiatu o poruszenie sprawy poprawy
drogi powiatowej w Budach.
Ad. 10.
Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcie obrad XI Sesji.
Protokołowała:

Sekretarz obrad:

Renata Borek

Jolanta Wyrzykowska

