P r o t o k ó ł Nr XV/2012
z Sesji Rady Gminy w Bogorii
spisany w dniu 29 marca 2012 roku
Sesja rozpoczęła się o godz. 1100 a zakończyła o godz. 1410. W Sesji Rady Gminy bierze
udział 14 Radnych na ogólną liczbę 15. Lista obecności Radnych na Sesję stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Radny nieobecny:
Andrzej Mucha
Ponadto w sesji biorą udział:
1. mgr Władysław Brudek
- Wójt Gminy
2. mgr inż. Roman Pompa
- Z-ca Wójta Gminy
3. mgr Ewa Gajek
- Skarbnik Gminy
4. sołtysi wg listy obecności
5. zaproszeni goście 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, 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.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za
2011 r.
6. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bogoria z organizacjami
pozarządowymi za 2011 r.
8. Podjęcie uchwał w prawach:
a) Przyjęcia Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii
i Przemocy w Rodzinie za 2011 r
b) Nie wyrażenia (wyrażenia) zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki,
c) Zmian budżetu gminy na 2012 rok,

d) Zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2014,
e) Udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane
w roku 2012 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy
Bogoria (Niemirów),
f) Udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane
w roku 2012 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy
Bogoria (Szczeglice),
g) Udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane
w roku 2012 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy
Bogoria (Bogoria),
h) Przystąpienia Gminy Bogoria do projektu Konsorcjum pn; „Świętokrzysko –
Podkarpacki Klaster Energetyczny”,
i) Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt,
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 XIV/2011– jednogłośnie.
Ad. 4
Rada Gminy na Sekretarza obrad powołała Radną Wiesławę Zakrzewską – jednogłośnie.
Ad. 5
Pani Anna Ziębora członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przedstawiła .
Rada Gminy nie wnosiła uwag do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy
w Rodzinie za 2011 r., które stanowi za łącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 6
Pani Anna Ziębora, pełnomocnik Wójta ds. przeciwdziałania narkomanii przedstawiła raport
z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Radni nie wnosili uwag do przedstawionego raportu.

Ad. 7
Pani Renata Borek, inspektor UG przedstawiła Sprawozdanie z realizacji programu
współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi za 2011 r., które stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie wnosili uwag.
Ad. 8
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XV/124/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za 2011 rok –
jednogłośnie,
b) Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia dyskusji na temat projektu uchwały
w sprawie wyrażenie/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki.
Sołtys wsi Szczeglice:
Konsultowałem się z Gm. Klimontów, Lipnik gdzie został utworzony fundusz sołecki.
U nich fundusz jest już 2 lata i są bardzo z tego zadowoleni, dodatkowo jeszcze
otrzymują 30 % dotacji od Państwa. Z rozliczaniem nie mają żadnego problemu,
faktury składają do Skarbnika i urząd wszystko rozlicza a sołtys tylko podpisuje.
Na wsi decyduje grupa osób na co wydatkować środki. U nas wszyscy chcą aby taki
fundusz powstał.
Sołtys wsi Domaradzie:
Co roku na każdej wiosce coś się robi i nigdy nie było ze strony Wójta odmowy. Dla
naszej miejscowości to tylko 13.000 zł i za te środku za wiele nie zrobimy.
Sołtys wsi Wysoki Małe:
Uważam, że forma dotychczasowa była dobra, a za te małe środki nic nie zrobimy.
W zeszłym roku robiliśmy odwodnienie drogi, gdybyśmy robili z przydzielonych
środków na fundusz to takie zadanie trwałoby ze trzy lata.
Wójt Gminy:
Tworzenie funduszu sołeckiego to jest rozdrobnienie środków. Np. Grzybów chce
remontować świetlicę gdzie jest potrzebne 100.000 zł, a z funduszu mieliby tylko
13.000 zł i nie mogliby się ubiegać o dodatkowe środki z „Białych Ługów”.
Po za tym trzeba robić przetargi, bo wydatkowane są środki publiczne.
Nic nie słyszałem żeby rolnicy w Lipniku byli zachwyceni a z tego co zauważyłem to
protestowali przed Gminą. Ja uważam, że nic nie daje rozdrobnienie pieniędzy, a jak
przychodzi sołtys i mówi, że chce robić przystanek to dostaje środki na materiały
i budują mieszkańcy. Nigdy nie utrudnialiśmy w tego typu inicjatywach.
Jeżeli będą państwo chcieli fundusz to nic nie stoi na przeszkodzie, zrobimy, ale trzeba
będzie założyć dodatkowo 37 kont dla każdego sołectwa, co również kosztuje.
Według mnie to nic to nie daje, bo co roku robimy remonty świetlic, dróg. Możemy
bardzo długo wyliczać ile zrobiliśmy. Łatwiej jest dysponować środkami jak są na
jednej kupce i łatwiej się starać o środki unijne. Ponadto na inwestycje typu np.
budowa chodnika trzeba mieć projekt budowlany, pozwolenie.

Zostawiam sprawę za otwartą i tak jak Rada podejmie decyzję będzie dobrze.
Sołtys wsi Szczeglice:
Można łączyć 2-3 miejscowości i będą większe środki, a sami zadecydują co robić.
Pan Jan Maj:
Bardzo długo pracowałem w tej gminie i już w poprzednich latach taki fundusz był.
Fundusz był ale nie wiadomo było co za te 10.000 zł zrobić. Najczęściej to kupowali
sprzęt rolniczy i znowu był kłopot bo u kogo ma stać i kto się ma nim opiekować. Jako
sekretarz to miałem tylko kłopot, bo potem mieszkańcy przychodzili na skargi, kłócili
się. Można łączyć 2-3 wsie, tylko po co rozłączać, żeby potem znowu łączyć. To nie
jest takie proste, bo to są osobne konta, wzory podpisów, faktury na co się wydaje.
W gminie to podpisuje Skarbnik, Wójt, a w sołectwie kto to zrobi. Gdyby to była
kwota 100.000 zł na sołectwo to wówczas tak ale przy takich małych to tylko same
kłopoty.
Sołtysi ogólnie poparli aby nie tworzyć funduszu sołeckiego.
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XV/125/2012 w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki –
jednogłośnie,
c) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XV/126/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na
2012 rok – jednogłośnie,
d) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XV/127/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2012-2020 – jednogłośnie,
e) Głos zabrał Wójt Gminy: W budżecie mamy 75.000 zł do podziału na dotacje na prace
konserwatorskie przy zabytkach z terenu gminy. Wpłynęły 3 wnioski od parafii
z Bogorii, Szczeglic i Niemirowa. Proponuję aby środki te podzielić po równo czyli po
25.000 zł dla każdej parafii, choć nie jest to do końca sprawiedliwe, bo parafia
w Bogorii chce zrobić elewacje zewnętrzną, koszt zadania 200.000 zł, czyli nasza
pomoc wyniesie ok. 10%. Parafia w Szczeglicach – 40%, a Niemirów – 70%
dofinansowania. Reguła udzielania pomocy w tym zakresie przewiduje dotacje do
50 % wartości zadania ale w wyjątkowych sytuacjach nawet do 100%. Dlatego
proponuję aby Rada Gminy z tego skorzystała bo parafia w Niemirowie jest mała,
biedna i gdyby nasza dotacja była mniejsza to nie dali by rady zrealizować zadania.
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XV/128/2012 w sprawie udzielenia dotacji
z budżetu gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2012 prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria – jednogłośnie,
f) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XV/129/2012 w sprawie udzielenia dotacji
z budżetu gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2012 prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria – jednogłośnie,
g) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XV/130/2012 w sprawie udzielenia dotacji
z budżetu gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2012 prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria – jednogłośnie,

h) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XV/131/2012 w sprawie przystąpienie Gminy
Bogoria do projektu pn. „Świętokrzysko – Podkarpacki Klaster Energetyczny” –
jednogłośnie,
i) Pan Konrad Borowiec, Kierownik referatu przedstawił projekt programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Bogoria w 2012 roku wraz z autopoprawkami dotyczącymi zastąpienia wyrazów
„Urząd Gminy” wyrazami „Gmina”
Głos zabrał sołtys wsi Budy:
Zgłaszałem w ub.r. do Straży, że zostały u nas wyrzucone psy i mi pan powiedział, że
nie ma pieniędzy.
Wójt Gminy:
Tak naprawdę to podejmujemy takie działania, które musimy, ale nie jesteśmy
w stanie zająć się wszystkimi wałęsającymi psami. Temat ten nie jest rozwiązany
w 90 % w całej Polsce. Największy problem mają miasta i na dzień dzisiejszy nie ma
rozwiązania. Żadne schronisko, mimo że płacilibyśmy nie chce przyjąć a u nas
możemy trzymać od 10-15 psów. Tam gdzie będzie zagrożenie to będziemy
interweniować.
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XV/132/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Bogoria w 2012 roku – jednogłośnie.
Ad. 9
Interpelacje i wolne wnioski.
Radni nie zgłaszali interpelacji. W wolnych wnioskach głos zabrali:
Sołtys wsi Budy:
Straż i Policja daje mandaty za drobne przewinienia. U nas samochód stanął na drodze żeby
wymienić gaz u starszej pani. Była zima więc nie miał jak stanąć na poboczu bo był śnieg.
Akurat przejeżdżała policja razem ze strażą gminna i kierowcy dali mandat, bo zblokował
drogę.
Sołtys wsi Wolica:
U nas również straż ściga przechodniów, dostał mandat za 50 zł za złe przechodzenie przez
drogę.
Wójt Gminy:
Policja jest poza naszym zasięgiem i tutaj nic nie mamy do powiedzenia. Policja nie podlega
ani pod Wójta ani pod Starostę. Możemy na ten temat dyskutować ale z tego nic nie wynika,
bo nie mamy żadnego wpływu.
Sołtys wsi Damaradzice:
U nas jest ujęcie wody pod opryski, była kontrola i otrzymaliśmy zalecenie aby to ogrodzić
i wysypać kamieniem.

Radna Jolanta Wyrzykowska:
W przedszkolu w Jurkowicach jest dużo dzieci, a nasza kuchnia jest za mała. Czy jest
możliwość wybudowania kuchni.
Wójt Gminy:
Widzę tu potrzebę i będziemy chcieli przygotować projekt na lata 2014-2020 na
wybudowanie bloku żywieniowego oraz 2 sal dla dzieci.
Radny Jaworski Władysław:
Już dawno złożyliśmy podanie w sprawie drogi od Toporowskiego w stronę Kol. Bogoria.
Geodeta miał przyjechać i nic się nie dzieje. Mieszkańcy nie mają jak jeździć.
Również konieczny jest chodnik przy drodze wojewódzkiej, zwracam się do
Przewodniczącego o interwencję.
Rosołówka – droga od Zimnowodny do Rosołówki Górnej – mieszkańcy proszą o mały
chodnik.
Wójt Gminy:
Chodzi tu o chodnik przy drodze powiatowej, ja nie mogę się wypowiadać na ten temat.
Droga w Kol. Bogoria – zleciliśmy geodecie wskazanie tej drogi, bo gdy chcieliśmy ją robić
to właściciele ziemi przy niej nam nie pozwalali. Do tej pory geodeta się nie wywiązał
i bardzo trudno jest wyegzekwować terminowość.
Jest tam 2 domy odległe o 1km od drogi a inni co mają wzdłuż pola nie pozwalają, nie mamy
jak zrobić.
Przewodniczący Rady Gminy nie ma takich kompetencji aby wpłynąć na Zarząd Dróg
Wojewódzkich odnośnie budowy chodnika.
Przewodniczący Rady Gminy:
To czy chcecie żebyśmy wystosowali pismo do Zarządu Dróg?
Sołtys wsi Wagnerówka:
Czy my się doczekamy rowów przy drodze gminnej. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że nie
będzie robiony.
4 lampy uliczne się nie świecą, gdzie mamy zgłosić.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jeżeli będzie zgłaszana interwencja do Starosty, to również u nas potrzeby jest rów bo co roku
toniemy w wodzie.
Wójt Gminy:
Proponuję aby na następną sesję zaprosić Starostę, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
i Wojewódzkich, to państwo zgłoszą swoje uwagi.
Radny Mucha jeździł do Kielc, załatwiał, również obiecywano mu, że się sprawą zajmą,
a potem przyszło pismo, że w tym roku nie mają na ten cel środków. Województwo poszło
z dużymi inwestycjami drogowymi dlatego nie są zainteresowani drobnymi sprawami.
Wystosowanie w tym temacie pisma, to również otrzymamy na piśmie odpowiedź, że nie
przewidują realizacji ze względu na brak środków.
My nie możemy brać odpowiedzialności za nie nasze zadania.
W Kol. Bogoria jeśli mieszkańcy nie zakwestionują przebiegu tej drogi to będzie zrobiona.
W przeciwnym wypadku nawet przy sprzeciwie jednej osoby wstrzyma całą pracę.

Na rok bieżący nie jest uwzględniona droga Zimnowoda - Rosołówka Górna, ale jeśli się
okaże, że będziemy mieli oszczędności to dodatkowo wprowadzimy do planu. Musimy
poczekać na realizację budżetu za I półrocze.
Radny Andrzej Wołowski:
Spotkanie ze Starostą jest bardzo potrzebne. Może odpowie co dalej z naszą drogę
w Wysokach Dużych. Były przewiezione płyty ale nie zostało przykryte. W starostwie
słyszałem, że brane są pod uwagę drogi po których będą przewożone wiatraki, a o tej drodze
nic się nie mówi.
Wójt Gminy:
Dla Starostwa droga ta nie ma żadnego znaczenia. Połączenie między miejscowościami jest,
a droga ta jest tylko dla rolników jako dojazd do pól.
Radny Wołowski Andrzej:
Drogę to należy przejąć na gminną.
Wójt Gminy:
Jak możemy ją przejąć, żeby ponosić koszty jej budowy. W Kiełczynie chcemy przejąć
odcinek drogi koło cmentarza ale dajemy warunek żeby była wyremontowana.
Jaki zrobilibyśmy interes żeby gmina wzięła drogę nieprzejezdną. Podobna sytuacja jest i w
innych miejscowościach, jak w Kol. Domaradzie, Zagorzycach, Szczeglicach. Dróg
dojazdowych do pól jest bardzo dużo.
Ad. 10
Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia obrad Sesji.
Protokołowała:

Sekretarz obrad:

Renata Borek

Wiesława Zakrzewska

