P r o t o k ó ł Nr XVI/2012
z Sesji Rady Gminy w Bogorii
spisany w dniu 18 maja 2012 roku
Sesja rozpoczęła się o godz. 1200 a zakończyła o godz. 1420. 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. Teresa Lech
- pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej
5. Jerzy Chudy
- Radny Powiatu
6. Michał Skotnicki
- Wice Starosta Staszowski
7. Rafał Suska
- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
8. 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 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.

Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Powołanie Sekretarza Obrad.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 r.
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2011 rok.
Podjęcie uchwał w prawach:
a) Przyjęcia Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 r.
b) Wyrażenia opinii o uznanie lasu za ochronny,
c) Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków,
d) Zmian budżetu gminy na 2012 rok,
e) Zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2014,
f) Wyrażenia zgody na wydzierżawienie części lokali użytkowych,
g) Określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Bogoria oraz
warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie,

h) Wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji Posterunku Policji w Bogorii,
i) zmiany uchwały nr XXIX/186/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia I
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
w miejscowościach: Jurkowice i Budy z dnia 6 marca 2009 roku
8. Interpelacje i wolne wnioski.
9. 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 XV/2011– jednogłośnie.
Ad. 4
Rada Gminy na Sekretarza obrad powołała Radnego Mieczysława Sztabę – jednogłośnie.
Ad. 5
Pani Teresa Lech, pracownik OPS przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej za 2011 r., które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie wnosili uwag do sprawozdania.
Ad. 6
Pani Sekretarz Gminy przedstawiła informację na temat oceny zasobów pomocy społecznej
za 2011 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie wnosili uwag.
Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XVI/133/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii – jednogłośnie,
b) Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o uznanie lasu
za ochronny. Poinformował, iż z tego tytułu gmina straci podatku ok. 14.000 zł
w skali roku. Jednak to Ministerstwo wydaje decyzje o uznaniu lasu za ochronny
a gmina tylko wydaje swoją opinię. Proponujemy wyłączyć powierzchnię lasu wokół
Kopalni Dolomitu aby w przyszłości nie mieli problemu z prowadzeniem swojej
działalności. Ponadto prowadziłem rozmowy z Nadleśnictwem i otrzymałem
zapewnienie, że będą wspierać budowę dróg przebiegających przez lasy.
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVI/134/2012 w sprawie wyrażenia opinii
o uznanie lasu za ochronny – jednogłośnie,

c) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVI/135/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków – większością
głosów ( 13 za, 2 wstrzymujące),
d) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVI/136/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na
2012 rok – jednogłośnie,
e) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVI/137/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2012-2020 – jednogłośnie,
f) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVI/138/2012 w sprawie wyrażenia zgody na
dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność gospodarczą – jednogłośnie,
g) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVI/139/2012 w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bogoria,
warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie – jednogłośnie,
h) Głos zabrał Wójt Gminy: otrzymałem informację, że w naszym powiecie będą
likwidowane posterunki policji. Ma zostać tylko Komisariat w Staszowie oraz
w Połańcu. Mówi się, że decyzja ta jest podyktowana oszczędnościami ale moim
zdaniem coraz bardziej odsuwa się większość instytucji od obywatela. Po euro
mieliśmy mieć 7 policjantów i do tego jeszcze nasza Straż Gminna co pozwoliłoby
zapewnić całodobowe dyżury, bezpieczeństwo byłoby zapewnione. Gdy zlikwidują
u nas posterunek, a policjanci przejdą do Staszowa, to już nie będzie nasza Policja
tylko staszowska. Współpraca nie będzie się układała. Ponadto gmina przez cały czas
wspierała nasz posterunek. Uważam, że robią błąd i w niedługim czasie statystyka
przestępstw wzrośnie. Jedynie co możemy zrobić to zaprotestować i w tym temacie
przygotowaliśmy projekt uchwały w tej sprawie.
Wice Starosta: Solidaryzujemy się z Wójtem i mieszkańcami, na wniosek Pana
Chudego, Rada Powiatu podjęła rezolucję odnośnie sprzeciwu likwidacji posterunków
policji na terenie Powiatu Staszowskiego.
Trwają rozmowy z osobami decydującymi ale została podjęta decyzja, że w skali kraju
mają zniknąć posterunki a zostaną tylko komisariaty. Naszym zdaniem pogorszy się
stan bezpieczeństwa, sprawy zostaną oddalone od obywatela. Taka sama sytuacja jest
z sądem, który chcą zlikwidować w Staszowie. Czynimy wszelkie starania aby on
pozostał. Mówimy głośno i wyraźnie - nie.
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVI/140/2012 w sprawie wyrażenia sprzeciwu
wobec likwidacji Posterunku Policji w Bogorii – jednogłośnie,
i) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXIX/186/09 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowościach: Jurkowice i Budy z dnia 6 marca 2009 roku – jednogłośnie.
Ad. 8
Interpelacje i wolne wnioski.
Radni nie zgłaszali interpelacji. W wolnych wnioskach głos zabrali:
Radna Jolanta Wyrzykowska:
Droga powiatowa przez Budy – były zgłoszone poprawki, miała być barierka i jeszcze inne
elementy.
Potrzebny jest chodnik od Jurkowic w kierunku Pełczyc, gdzie jest bardzo duży ruch tirów do
Kamieniołomu.
Prosimy również o wykonanie małego odcinka drogi od Witowic do Olbierzowic.

Droga w Józefowie Witowickim koło P. Goleń została zniszczona przez ciężarowe
samochody prosimy o jej wyremontowanie.
Sołtys wsi Budy:
Droga od Józefowa w stronę Łukawicy jest praktycznie nieprzejezdna.
Sołtys wsi Wagnerówka:
4 lata temu składaliśmy podanie i nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Chodzi o rowy. Jak są ciągłe
opady nie możemy dać sobie rady, są podtopienia, woda w piwnicach. Jednocześnie
w jednym miejscu jest droga zaniżona i w jednym miejscu robi się bajoro. Mieszkańcy
wyrażają zgodę nawet na przesunięcie płotów.
Sołtys wsi Domaradzie:
U nas została zrobiona ładna droga powiatowa ale na końcu wioski obsuwa się skarpa i to
należałoby poprawić.
Sołtys wsi Miłoszowie:
Droga Kol. Miłoszowie – Grzybów. Kamień był parokrotnie wożony ale woda zabiera i nie
da się przejechać. Czy będzie na niej coś robione.
Sołtys wsi Szczeglice:
Kiedy będzie oddany do użytku most w Buczynie. W samym centrum Szczeglic potrzebne są
chodniki, gównie to przy koło szkoły, kościoła.
Radna Jolanta Piotrowska:
Droga w kierunku Samotni; na zakręcie są dwie duże dziury oraz krzewy wchodzą w pas
drogowy.
Czy będzie skończony chodnik w Jurkowicach.
Sołtys wsi Kol. Wysoki Małe:
W naszej miejscowości po przebudowie drogi brakuje 7 przepustów do posesji. W tym
temacie składałam pisma.
Sołtys wsi Pełczyce:
Przy głównej drodze w Pełczycach nie ma chodników a dziennie przejeżdża 700 tirów, czy
jest w planie jego budowa.
Radny Andrzej Wołowski:
Co dalej z drogą Wysoki Duże – Szczeglice.
Radny Władysław Jawroski:
Rosołówka – potrzebny jest nowy przepust i odwodnienie. W tym samym miejscu zawsze jest
droga zniszczona.
Radny Zygmunt Madej:
Na drodze Wierzbka – Dziewiątle są dwie wyry, proszę o ich zabezpieczenie, znowu na parę
lat będzie spokój.
Radna Wiesława Zakrzewska:
Konieczny jest chodnik przy ul Sandomierskiej od zakrętu pod wulkanizację.

Odpowiedzi udzielił Wice Starostwa Michał Skotnicki:
Most za dwa tygodnie będzie oddany do użytku. Składaliśmy wniosek wspólnie z gminą na
budowę drogi Wola Malkowska – Rakówka, który nie przeszedł, bo środki zostały
przeznaczone na budowę mostów. Mamy zapewnienie, że w roku przyszłym nie będą
priorytetem mosty tylko drogi. Dlatego mamy nadzieję, że nasz wniosek przejdzie.
W naszym budżecie mamy zabezpieczone środki z Ochrony Środowiska na przepompownię
ścieków w Podlesiu. Radny Chudy dba o potrzeby swojej gminy i ciągle naciska dlatego
wiele rzeczy zostało zrobione.
Drobne remonty na drogach powiatowych na pewno będą zrobione, natomiast chodniki to
duże wydatki i to możemy planować dopiero na następny okres programowy.
Pan Rafał Suska, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych:
Chodniki przy drodze Bogoria – Pełczyce; powstał program na lata 2014-2020 gdzie jest plan
budowy ścieżek rowerowych. W Pełczycach w pewnej części droga jest w nasypie i jest
problem techniczny jak rozwiązać.
Wagnerówka; byliśmy na miejscu rok temu, ale sam przepust i rów nic nie pomoże, bo wodę
należy gdzieś odprowadzić. Musimy mieć odbiornik wody a druga rzecz to w przypadku gdy
mieszkańcy się w całości nie zgodzą to nic nie zrobimy.
Rosołówka – przy drodze są rowy, przepust był udrażniany, tylko, że woda musi gdzieś zejść.
I tu jest problem, że nie ma gdzie.
Droga Dziewiątle – Wierzbka; droga ta bardzo popękała i nie wiemy dlaczego, bo na tym
odcinku nie ma dużego ruchu. Remont zrobimy.
Droga Witowie – Olbierzowice, Samotnia to są sprawy inwestycyjne.
Wysoki Duże – 5 przyczep kamienia zawieźliśmy i to tyle co obecnie możemy zrobić.
Remonty cząstkowe będą zrobione do końca miesiąca, a drogi popękane do końca czerwca.
Droga w Józefowie; procedura prawna nie jest jeszcze zakończona i dopóki nie będzie zgody
nic tam nie będzie robione.
Kol. Wysoki Małe - wybiorę się na miejsce i zobaczymy, jednak nie obiecuję, że w tym roku
będą.
Domaradzie; na tym odcinku co jakiś czas zbieramy ziemię, która się usypie, a tam są
prywatne działki i nie możemy dalej wejść.
Miłoszowie – 600 mb drogi do granicy gminy, budowa jej to inwestycja więc na razie nie
będzie robiona. Możemy jedynie zrobić remont tłuczniem.
Sołtys wsi Wola Kiełczyńska:
Pytanie do Wójta:
U nas potrzebne są 3 przepust przy drodze w kierunku łąk. Oznakować i udrożnić hydranty.
Mieliśmy otrzymać kamień i już rok mija a kamienia nie ma.
Dwóch panów ma odcięte światło, bo nie płacili rachunków, korzystają z opieki społecznej
może mogliby zapłacić za nich.
Sołtys wsi Wysoki Duże:
Droga polna – Wieczorek powbijał pale i ludzie nie mają jak dojechać
Sołtys wsi Wysoki Małe:
U nas również potrzebny jest chodnik do przystanku i koło stawu.
Wójt Gminy:
To jest temat dla opieki społecznej. Zasada jest prosta, jak się z czegoś korzysta to należy za
to płacić. Proszę temat ten zgłosić do opieki społecznej.

3 przepusty zrobimy. Kamień wozimy cały czas, proszę się przypomnieć w referacie
inwestycyjnym.
W sprawie hydrantów ustaliliśmy, że w całej gminie zrobimy przegląd łącznie ze strażakami
i tam gdzie są potrzebne będą udrożnione i oznakowane.
Drogi podzielone są na publiczne i na drogi niepubliczne. Na 100 % droga ta jest
niepubliczna. My nie możemy prowadzić żadnych robót bo to nie jest nasze,
odpowiedzialność ponosi administrator drogi. Sprawdzimy u nas w czyim władaniu jest. Jeśli
nie naszym to pozostaje dochodzić przed Sądem, który ustanawia drogę konieczną.
Budowę chodnika to należy planować na lata następne. Zadania na ten rok mamy uchwalone,
a budowa chodnika to inwestycja na którą najpierw należy zrobić projekt i uzyskać decyzję
pozwolenia.
Ad. 9
Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia obrad sesji.
Protokołowała

Sekretarz obrad:

Renata Borek

Mieczysław Sztaba

