
P r o t o k ó ł  Nr XIV/2012 

z Sesji Rady Gminy w Bogorii 

spisany w dniu 9 lutego 2012 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 11
00

 a zakończyła o godz. 14
00

. 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 

6. Jerzy Chudy    - Radny Powiatu 

7. Adam Królikowski    - Dyrektor Spółki Greek Power Development 

 

Ad. 1 

 

Przewodniczący Rady Gminy Maciej Tutak dokonał otwarcia obrad Sesji.  

Przywitał wszystkich Radnych, Sołtysów, Wójta Gminy z kadrą zarządzającą, zaproszonych 

gości. 

. 

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. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 

za rok 2011. 

6. Podjęcie uchwał w prawach: 

a) Zatwierdzenia „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci 

zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria”, 

b) Przyjęcia 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 na 2012 r., 

c) Opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez 

Gminę Bogoria, 

d) Zmian budżetu gminy na 2012 rok, 



e) Zmian do Uchwały Nr XIII/105/2011 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej, 

f) Wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Bogoria 

g) Oddania w trwały zarząd ba czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej 

stanowiącej własność Gminy Bogoria położonej w miejscowości Pęcławice 

Górne, 

h) Zmian do Uchwały Nr II/18/10 w sprawie ustalenia wysokości i zasad 

wypłacania diet dla Radnych Rady Gminy Bogoria, 

i) Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Bogoria na 2012 rok, 

j) Przyjęcia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy Bogoria na 2012 rok, 

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 XIII/2011– jednogłośnie. 

 

Ad. 4 

 

Rada Gminy na Sekretarza obrad powołała Radnego Bogdana Lech – jednogłośnie. 

 

Ad. 5 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Gminę za rok 2011, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Rada Gminy nie wnosiła uwag do sprawozdania. 

 

Ad. 6 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Sekretarz Gminy przedstawiła program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród 

dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria. 

 

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIV/114/2012 w sprawie zatwierdzenie „Programu 

profilaktyki zakażeń pneumokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy 

Bogoria – jednogłośnie, 

 

b) Sekretarz Gminy przedstawiła Program 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 na 2012 rok. 

 

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIV/115/2012 w sprawie przyjęcia 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 na 2012 r. – jednogłośnie, 



c) Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia 

udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Bogoria. 

 

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIV/116/2012 w sprawie opłat za świadczenia 

udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Bogoria – 

jednogłośnie, 

 

d) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 

2012 rok wraz z autopoprawką dotyczącą wprowadzenia pozostałych środków             

z programu Kapitał Ludzki. 

 

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIV/117/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na 

2012 rok – jednogłośnie, 

 

e) Wójt Gminy złożył wyjaśnienia dotyczące projektu uchwały dotyczącej zwiększenia 

środków na pomoc finansową dla Starostwa: Dziś już wiemy, że Starostwo wystąpiło 

z wnioskiem na budowę drogi Wola Malkowska – Rakówka, gdzie nasz udział ma 

wynosić 392.500 zł. Ponadto mają realizować położenie nowej nawierzchni na drodze 

do Pęcławic Górnych, nasz udział to 50.000 zł. We wcześniejszej uchwale mieliśmy 

ujętą pomoc w wysokości 200.000 zł. Proponuję na zwiększenie jej do kwoty 

442.500zł. Gdyby w przyszłości okazało się, że powiat będzie realizował jeszcze inne 

zadania na terenie naszej gminy to również wystąpię na sesji o zwiększenie środków. 

 

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIV/118/2012 w sprawie zmian do Uchwały Nr 

XIII/105/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej – jednogłośnie, 

 

f) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIV/119/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do 

Statutu Gminy Bogoria – jednogłośnie, 

g) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIV/120/2012 w sprawie oddania w trwały zarząd 

na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy 

Bogoria położonej w miejscowości Pęcławic Górne – jednogłośnie, 

h) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIV/121/2012 w sprawie zmian w Uchwale Nr 

II/18/10 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla Radnych Rady 

Gminy w Bogorii – większością głosów (14 za, 1 wstrzymujący), 

i) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIV/122/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy 

Rady Gminy Bogoria na 2012 rok – jednogłośnie, 

j) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIV/123/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy 

Komisji stałych Rady Gminy Bogoria na 2012 rok. 

 

Ad. 7 

 

Pan Adam Królikowski, Dyrektor Spółki Grenn Power Development z Krakowa przedstawił 

projekt pn. „Farma Wiatrowa” realizowany na terenie gminy Bogoria. 

 

Interpelacje i wolne wnioski: 

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

 

Sołtys wsi Domaradzice: 

Podziękował za zakup działki w Domaradzicach. Mieszkańcy na wiosnę przystąpią do jej 

porządkowania.  



Na tej działce chcemy zrobić drewnianą altanę oraz plac zabaw dla dzieci. Czy możemy 

liczyć na pomoc. 

 

Radna Jolanta Piotrowska: 

W Jurkowicach cały czas jest problem z wodą i to zazwyczaj o 4 rano. Dzwonię do 

Kierownika Borowca i słyszę odpowiedź, czy słucham pogodę. To się zdarza ciągle. Gdy 

woda już przyjdzie to przez 3 dni nie nadaję się do użytku. 

 

Radna Wiesława Zakrzewska: 

Kto odpowiada za konserwację oświetlenia ulicznego. 

 

Wójt Gminy: 

Do dziś jeszcze nie podpisaliśmy umowy na konserwację oświetlenia ulicznego. Konserwacja 

za cały rok przekracza kwotę 14.000 Euro i powinno być przeprowadzone postępowanie 

przetargowe. Prowadziliśmy rozmowy z Zakładem Energetycznym gdzie złożyli nam 4 

propozycje, które nie przyjęliśmy. Jest to trudny okres do negocjacji bo Zakład dzieli się na 

spółki i obecnie nie wiadomo kto za co odpowiada. Jeśli na terenie gminy obecnie nie świeci 

10 lamp to nic się nie dzieje. Sądzę, że w najbliższym czasie rozwiążemy problem. 

 

Problem z wodą dla Jurkowic – przyczyną awarii była linia energetyczna. Domy                    

w Jurkowicach wyżej położone jako pierwsze odczuwają brak wody. Nie jest to sytuacja 

nagminna. Jedynym rozwiązaniem to byłoby budowanie zbiornika rezerwowego wody          

w Jurkowicach. 

Na fakt, że potem z kranu leci brudna woda również nie ma sposobu, ta woda musi zejść 

naturalnie. 

 

Radna Jolanta Piotrowska: 

Jest monitoring i o której otrzymują SMS o awarii? Tutaj zawiniły osoby, bo gdyby od razu 

poszli usunąć awarię to nie byłoby problemu. Proszę aby to sprawdzić. 

 

Wójt Gminy: 

Sprawdzę, ale dopóki nie będzie zbiornika w Jurkowicach takie sytuacje mogą się zdarzać. 

Odnośnie zagospodarowania działki w Domaradzicach – to co będzie możliwe będziemy 

pomagać. 

 

Radna Wiesława Zakrzewska: 

Proszę o pomoc w usunięcie topoli przy posesji Kuczyńskiej, bo stanowi zagrożenie. 

 

Wójt Gminy: 

Jest to własność prywatna, jeśli stanowi zagrożenie to możemy wydać decyzję o ścięcie 

drzewa. Są osoby które oferują ścięcie drzewa za darmo a w zamian je zabierają.  

 

Ad.8 

 

Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia obrad sesji. 

 

Protokołowała:      Sekretarz obrad: 

 

Renata Borek       Bogdan Lech 


