P r o t o k ó ł Nr XIX/2012
z Sesji Rady Gminy w Bogorii
spisany w dniu 26 października 2012 roku
Sesja rozpoczęła się o godz. 1100 a zakończyła o godz. 1440. W Sesji Rady Gminy bierze
udział 14 Radnych na ogólną liczbę 15. Lista obecności Radnych na Sesję stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Radna nieobecna:
Jolanta Wyrzykowska
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 Jerzy Chudy
- Radny Powiatu Staszowskiego
5. mgr Grażyna Dziedzic
- Kierownik ZEASiP w Bogorii
6. mgr Marzanna Barańska
- Kierownik Jadłodajni w Bogorii
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, zaproszonych
gości.
Na podstawie przedłożonej listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że
w sesji uczestniczy 14 Radnych. Obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.
Ad. 2
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad sesji wraz z wnioskiem Wójta
o wprowadzenie dodatkowych uchwał tj. pkt. 8 lit. b), i), j), oraz wykreślenie projektu
uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania „zapewnienie dostępu do Internetu
osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Bogoria”, realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 ponieważ zadanie to
będzie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej i nie ma potrzeby podejmowania
oddzielnej uchwały. Porządek obrad wraz z wprowadzonymi poprawkami 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 wykonania zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012.
Sprawozdanie z działalności Jadłodajni Gminnej w Bogorii za 2011 rok.
Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
Podjęcie uchwał w sprawach:

a)
b)
c)
d)
e)

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogoria na lata 2012-2020,
Nabycia na rzecz gminy nieruchomości w drodze licytacji,
Zmian budżetu gminy na 2012 rok,
Zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki,
Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Bogoria ma lata 2012-2017,
f) Zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy,
g) Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkujących na terenie Gminy Bogoria,
h) Podziału gminy Bogoria na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
i) Zatwierdzenia „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci
zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria, przy zastosowaniu
trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom”
j) Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej
z przeznaczeniem na działalność handlową
9. Interpelacje i wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.
Rada Gminy przyjęła porządek obrad wraz z wniesionymi poprawkami 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 XVIII/2012– jednogłośnie.
Ad. 4
Rada Gminy na Sekretarza obrad powołała Radnego Andrzeja Mucha – jednogłośnie.
Ad. 5
Pani Grażyna Dziedzic, Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
i Przedszkoli przedstawiła informację z wykonania zadań oświatowych za rok szkolny
2011/2012, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za złożoną informację oraz wniósł uwagę, iż
osiągnięcia sportowe byłby jeszcze lepsze, gdyby był w gminie koordynator sportu. Wiele
zawodów się odbywało, a szkoły nie widziały o tym. Koordynator ds. sportu czuwałby nad
tym.
Ad. 6
Pani Marzanna Barańska, Kierownik Jadłodajni w Bogorii przedstawiła sprawozdanie
z działalności Jadłodajni Gminnej w Bogorii za 2011 rok, które stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Radni nie wnosili uwag do przedstawionego sprawozdania.

Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2012-2020 zwracając uwagę na dopisane zadanie pn.
„zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z
terenu Gminy Bogoria”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIX/153/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2012-2020 – jednogłośnie (14 za),
b) Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy
nieruchomości w drodze licytacji oraz uzasadnił, iż:
Komornik Sądu przesłał ogłoszenie o licytacji w/w nieruchomości celem ogłoszenia
na naszej tablicy ogłoszeń. Nieruchomość znajduje się obok urzędu i zamieszkują
w nim podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej. Nasza działka na której jest urząd
praktycznie jest bez parkingu dla interesantów oraz wyjazd z niej jest niebezpieczny.
W przyszłości można myśleć o rozbudowie aby przenieść ZEASiP, rozwiązać
problem z parkingiem. Ponadto jest to temat czysto socjalny, gdzie naszym
obowiązkiem jest zapewnienie mieszkań socjalnych dla osób wyeksmitowanych.
W budynku tym mieszka praktycznie 3 rodziny tj. rodzina z 4 dzieci ich dziadkowie
oraz jeszcze brat. Gdyby udało się kupić to traktowalibyśmy ten budynek jako
mieszkania socjalne, a teren przyległy służby do ewentualnej rozbudowy naszego
urzędu. Nieruchomość wyceniona jest na kwotę 159 tyś.zł, cena wywoławcza licytacji
to kwota 115.000 zł. W budżecie planujemy zabezpieczyć kwotę 200 tyś.zł na
powyższy cel.
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIX/154/2012 w sprawie nabycia na rzecz gminy
nieruchomości w drodze licytacji – jednogłośnie (14 za),
c) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na
2012 rok.
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIX/155/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na
2012 rok – jednogłośnie (14 za),
d) Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu
Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.
Przewodniczący Rady Gminy:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) dla przyjęcia statutu Ekologicznego
Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki wymaga się jego zatwierdzenia przez Rady
zainteresowanych gmin bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu
Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki poddał pod głosowanie.
Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych
Przeciw przyjęciu uchwały głosowało 0 radnych
Wstrzymało się od głosowania 0 radnych

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością
głosów.

e)

f)

g)

h)

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIX/156/2012 w sprawie zmiany Statutu
Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIX/157/2012 w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogoria na lata 2012-2017 –
jednogłośnie (14 za),
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIX/158/2012 w sprawie zasad i kryteriów
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy –
jednogłośnie (14 za),
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIX/159/2012 w sprawie uchwalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Bogoria – jednogłośnie (14 za),
Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie podziału gminy Bogoria na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym.
Głos zabrali:
Radny Andrzej Wołowski:
Mam uchwałę PKW i na komisjach nie było poprawnie przedstawione zagadnienie, tj.
danych statystycznych. Również jest specjalny program pomocny do podziału gminy
na okręgi.
Druga sprawa to jest tylko wniosek, który można przegłosować lub nie przyjąć.
Komisarz kładzie duży nacisk na granice, np. miejscowości sąsiednie mają wspólne
zadania. My mamy jeszcze czas do wniesienia poprawek do 2014 roku. Dla mnie nie
ma sensu dziś głosować.
Sekretarz Gminy:
Na komisjach była podawana liczba ludności, była mapka gminy z podziałem na
sołectwa. Komisarz przyjął nam projekt uchwały i czas do uchwalenia mammy do
1 listopada br.
Wójt Gminy:
W art. 11 Kodeksu Wyborczego wyraźnie jest napisane, że Rada Gminy zobowiązana
jest do podziału gminy na okręgi wyborcze do 1.11.2012 r. Jeżeli tego nie zrobimy to
zrobi to za nas Komisarz Wyborczy.
Nie bardzo wiem w czym jest problem. Główna zasada przy podziale to zachowanie
sąsiedztwa miejscowości i zachowania normy przedstawicielskiej. Wiosek nie wolno
dzielić, a gdy taki podział jest konieczny, to nie wolno do miejscowości dzielonej
dołączać innej. Np. u nas Bogoria podzielona jest na dwa okręgi i do niej nie możemy
dołączyć Małej Wsi jak było kiedyś. My podziału gminy na okręgi nie robimy pod
potrzeby obecnego układu. Np. w tym podziale Pełczyce nie ma jak połączyć z inną
miejscowością i będą same stanowić okręg, a teraz nie mają Radnego.
Proszę poddać propozycję podziału, pod warunkiem, że będzie uwzględniać interes
całej gminy.
Temat musimy dziś załatwić, bo tak stanowią przepisy. Jeśli nie zrobimy tego sami to
podziału dokona Komisarz Wyborczy. Na wszystkich komisjach byłem i Pan jako
jedyny kwestionował podział gminy, pozostali radni nie zgłaszali sprzeciwu.

Radny Zygmunt Madej:
Jeśli dziś nie uchwalimy to Komisarz przyśle ponaglenie.
Sekretarz Gminy:
Zgodnie z wytycznymi przed wniesieniem projektu uchwały Wójt zobowiązany jest
przedstawić właściwemu komisarzowi wyborczemu, w trybie konsultacji, opracowany
projekt. My przesyłaliśmy parokrotnie do Komisarza podział gminy, na który
Komisarz nie wyrażał zgody. Np. Pełczyce chcieliśmy połączyć z Józefowem
Witowickim aby były lepsze normy przedstawicielskie, Kol. Bogoria z Wolą
Malkowską, Moszyny z Rosołówka. Jednak na takie propozycje Komisarz nie wyraził
zgodę, bo przede wszystkim musi być zachowane bezpośrednie sąsiedztwo.
Dopiero ostatnia propozycja podziału znalazła akceptację Komisarza Wyborczego.
Radny Andrzej Wołowski.
Zostaliśmy postawienie pod ścianę, na ostatnią chwilę. Czy gdyby była przedstawiona
Komisarzowi propozycja połączenia miejscowości: Mała Wieś, Wysoki Duże
i Wysoki Średnie, to Komisarz by odrzucił? Te miejscowości sąsiadują ze sobą, wiąże
je wspólna polityka.
Sekretarz Gminy:
Mała Wieś zawsze przychodziła głosować do Bogorii i nie wiadomo czy chcieliby iść
do Szczeglic. Proszę wobec tego podać jak połączyć pozostałe miejscowości:
Grzybów, Szczeglice, Zagorzyce, Domaradzice. To już przerabialiśmy na komisji.
Radny Andrzej Wołowski:
Leży podanie od mieszkańców, w którym proszono o połączenie tych miejscowości.
Mieszkańcy z Małej Wsi się godzą na taką zmianę.
Wójt Gminy:
To chodziło zupełnie o co innego, bo Wysoki Duże połączone były z Kol. Bogoria,
Rosołówką i nie było sąsiedztwa. W obecnej propozycji sąsiedztwo jest zachowane.
Radny Zdzisław Trybuszkiewicz wnosi o włączenie ul. Staszowskiej i Polnej do
1 obwodu w Bogorii.
Ważne projekty uchwał powinny być dużo wcześniej rozpatrywane.
Wójt Gminy poprosił Panią Sekretarz Gminy aby zadzwoniła do Komisarza
Wyborczego z pytaniem w sprawie podziału Bogorii.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził 5 min. przerwę.
Po przerwie:
Sekretarz Gminy:
Komisarz Wyborczy w sprawie podziału samej Bogorii nie kwestionuje. Mają się
tylko ulice nie krzyżować i żeby norma przedstawicielska była spełniona.
Natomiast propozycja Pana Wołowskiego jest nieuzasadniona, bo Pan tworzy
dodatkowy mandat. Mamy 15 mandatów i proszę podać propozycję jak inaczej
podzielić.
Pani Sekretarz Gminy jeszcze raz przedstawiła podział gminy Bogoria na okręgi
wyborcze

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIX/160/2012 w sprawie podziału gminy Bogoria
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym – większością głosów (10 za, 1 przeciw, 3
wstrzymujące),
i) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIX/161/2012 w sprawie zatwierdzenia „Programu
profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy
Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko
pneumokokom” – jednogłośnie, (14 za),
j) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIX/162/2012 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na działalność
handlową – jednogłośnie (14 za).
Ad. 8
Interpelacje i wolne wnioski.
Radni nie zgłaszali interpelacji. W wolnych wnioskach głos zabrali:
Radny Andrzej Pańczyk:
Kiedy rozpocznie się usuwanie azbestu z budynków zniszczonych podczas gradobicia?
Czy mieszkańcy mogą liczyć na pomoc przy budynkach gospodarczych.
Wójt Gminy:
Umowa na usuwanie azbestu jest już przygotowana i w najbliższych dniach zostanie
podpisana, a wówczas przystąpimy do odbierania eternitu. Z obecnych wyliczeń wynika,
że braknie trochę środków na ten cel, bo więcej osób się zgłosiło niż wstępnie
zakładaliśmy. Jednak od wszystkich odbierzemy a brakujące środki dołożymy z budżetu.
Natomiast do dnia dzisiejszego nic nie wiadomo czy będzie pomoc na usuwanie skutków
gradobicia przy budynkach gospodarczych. Najprawdopodobniej będzie możliwość
zaciągania kredytów na dogodnych warunkach.
Sołtys wsi Szczeglice:
Czy są już przymiarki jaka będzie wysokość podatku rolnego na rok przyszły.
Wójt Gminy:
Jesteśmy na etapie wstępnym projektowania budżetu na 2013 rok. Uważam, że wszystkie
podatki powinny być podwyższone o poziom inflacji. Cena żyta ogłoszona przez GUS
wynosi 75,86 zł za 1q, wzrost o 1,58 zł w stosunku do obecnej. Myślę, że o taką
podwyżkę będę wnioskował. To, że cenę obniżyliśmy do kwoty 40 zł za 1q żyta to w roku
przyszłym wyraźnie odczujemy w wysokości subwencji, która będzie niższa o 800 mln.zł.
Ministerstwo przy wyliczaniu subwencji bierze pod uwagę dochody nasze wg górnych
stawek podatków i każde nasze obniżenie powoduje zmniejszenie o taką samą wartość
subwencji.
Sołtys wsi Domaradzice:
U nas chodziła Komisja ds. szacowania strat w płodach rolnych i jak do tej pory nie ma
nic.

Wójt Gminy:
Nie umiem udzielić odpowiedzi, bo to że nasza komisja spisywała to jeszcze nie oznacza,
że zostanie uznane jako klęska żywiołowa. Po sesji sprawdzimy w referacie.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
Zgromadzenie SS. Miłosierdzia w Kurozwękach w sprawie namawiania i zastraszania
członków rodzin i opiekunów mieszkańców przez pracowników Domu Pomocy
Społecznej w Pęcławicach Górnych, pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Głos zabrał Wójt Gminy:
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej zwróciła się do Przewodniczącego z interwencją
więc ,musimy udzielić odpowiedzi. Uważam, że to co zrobiła Dyrektor naszego Domu
Pomocy Społecznej mieści się w ramach promocji, reklamy. To my płacimy za pobyt
naszych podopiecznych i uznaliśmy za wskazane aby osoby, które poszły do DPS
w Kurozwękach w ostatnim okresie poinformować, że nasz DPS został oddany do użytku
i w każdej chwili jeśli wyrażą zgodę mogą przejść do niego mieszkać. Tym bardziej, że
Pan Feliks Skowron gdy otrzymał skierowanie do Kurozwęk twierdził, że z miłą chęcią
wróci do swojej gminy jak tylko zostanie wykończony budynek w Pęcławicach Górnych.
My nie możemy wymuszać przejścia ale uważam, że można namawiać bo po to
budowaliśmy aby starsze osoby z naszego terenu mogły mieszkać blisko swoich rodzin,
znajomych.
Rada Gminy wysłuchała wyjaśnień Wójta do których nie wniosła zastrzeżeń i upoważniła
do udzielenia odpowiedzi Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach.
Ad.9
Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia obrad sesji.
Protokołowała:

Sekretarz obrad:

Renata Borek

Andrzej Mucha

