P r o t o k ó ł Nr XVII/2012
z Sesji Rady Gminy w Bogorii
spisany w dniu 28 czerwca 2012 roku
Sesja rozpoczęła się o godz. 1100 a zakończyła o godz. 1400. 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. 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.
8.

Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Powołanie Sekretarza Obrad.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r. i informacja o stanie mienia gminy.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach gminy.
Podjęcie uchwał w prawach:
a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2011 r.
b) Absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2011 rok,
c) Uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Bogoria – ETAP I dla miejscowości Jurkowice i Budy,
d) Zmian budżetu gminy na 2012 rok,
e) Zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
f) Opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez
Gminę Bogoria.

g) Zmiany uchwały nr XLVII/328/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29 września
2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wysoki Duże Gm.
Bogoria
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 XVI/2011– jednogłośnie.
Ad. 4
Rada Gminy na Sekretarza obrad powołała Radnego Wiesława Barabasza – jednogłośnie.
Ad. 5
Pani Ewa Gajek, Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie wykonania budżetu za 2011 r.
i informację o stanie mienia gminy, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie wnosili uwag do sprawozdania.
Ad. 6
Pani Jolanta Piotrowska, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła Wniosek Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy oraz opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej – Uchwała Nr 63/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r., które stanowi załącznik.
Radni nie wnosili uwag.
Ad. 7
Pani Ewa Gajek przestawiła opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach
gminy.
Ad. 8
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVII/142/2012 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011
– jednogłośnie,
b) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVII/143/2012 w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy z wykonania budżetu za rok 2011 – jednogłośnie,
Wójt Gminy podziękował za absolutorium oraz, że praca została dobrze oceniona
przez Radę Gminy. Ponadto stwierdził:
Realizacja bieżącego budżetu przebiega spokojnie. Wartość zadań inwestycyjnych
zaplanowana jest na kwotę 8,5 mln.zł a w roku poprzednim mieliśmy 18 mln.zł.
Jednak nie zawsze wartość inwestycji pokrywa się z realizacją, bo środki po
rozliczeniu przychodzą później. Zadłużenie na początku było w granicach 10 mln.zł

c)

d)
e)

f)
g)

ale pozostała nadwyżka budżetowa i obecnie zostało 6,5 mln.zł. Jest to bezpieczny
próg dla budżetu. Zadania inwestycyjne realizujemy zgodnie z planem, ruszyły duże
zadania kanalizacyjne – rejon Pęcławic po przetargu za kwotę 2,6 mln.zł, Pęcławic
Górne, Kol. Kiełczyna za 600 tyś.zł. Na przetargach ceny poszły bardzo w dół dlatego
inspektorzy nadzoru muszą dobrze pilnować. Liczę, że w najbliższym czasie ogłosimy
przetarg na budowę kanalizacji w Miłoszowicach jeżeli tylko uzyskamy pozwolenie
na budowę. Przygotowujemy rewitalizację PKP, w pierwszej kolejności budowę
budynku mieszkalnego. Mamy zapewnienie, że otrzymamy środki z Unii Europejskiej
na to zadanie.
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVII/144/2012 w sprawie uchwalenia I zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – RTAP II
Uchwalonego Uchwałą Nr V/24/07 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30.01.2007 r –
jednogłośnie,
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVII/145/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na
2012 rok – jednogłośnie,
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVII/146/2012 w sprawie zlecenia realizacji zadań
wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej – jednogłośnie,
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVII/147/2012 w sprawie opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bogoria – jednogłośnie,
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVII/148/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XLVII/328/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29 września 2010 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Wysoki Duże Gmina Bogoria – jednogłośnie.
Ad. 9

Interpelacje i wolne wnioski.
Radni nie zgłaszali interpelacji. W wolnych wnioskach głos zabrali:
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił odpowiedź Komendanta Policji w Kielcach
w sprawie zamiaru likwidacji Posterunku Policji w Bogorii, które stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Sołtys wsi Szczeglice:
Konieczna jest budowa drogi w Kol. Szczeglice w stronę łąk ok. 500 mb. Obecnie ciężko jest
przejechać, ciągniki się zakopują. Czy będzie coś zrobione.
Radny Mieczysław Sztaba:
Mieszkańcy wsi Wagnerówka proszą o położenie asfaltu.
Wójt Gminy:
Budżet na ten rok jest uchwalony. Nie jest tak, że zostały pieniądze z kanalizacji, bo na
przetargu spadła cena. Po prostu o tą kwotę weźmiemy mniejszy kredyt.
Trudno znaleźć rozwiązanie na budowę drogi w Kol. Szczeglice. Jest tam wąwóz, gdzie po
każdych opadach z drogi robi się koryto rzeki. Myśleliśmy o płytach betonowych ale to jest
drogie rozwiązanie, a ponadto dźwig nie ma jak wjechać. Budowa drogi betonowej to również
drogi koszt. Najpierw należy zrobić podbudowę a to już jest inwestycja i musimy mieć
pozwolenie na budowę. Może zrobimy remont grubszym kamieniem z przechyłem aby woda
miała odejście.

Na budowę dróg gminnych przeznaczyliśmy dodatkowo 150 tyś.zł. i nie wiem czy wystarczy
na drogę w Wagnerówce. Był zaplanowany mały odcinek drogi w Rosołówce,
Miłoszowicach – Janówka, Wysoki Średnie koło P. Bąka, Zimnowoda asfalt koło remizy. Po
przetargu zobaczymy na ile wystarczy.
Proszę nie zgłaszać następnych inwestycji. Naprawdę nie da się dziś robić dróg bez uzyskania
pozwolenia. Najpierw należy zrobić projekt i zgłosić do Starostwa. Sołtys z Moszyn może
potwierdzić, zawieźliśmy tam trochę kamienia na drogę, a ktoś zrobił się życzliwy i złożył
zawiadomienie do Nadzoru Budowlanego. Teraz mamy kłopot, bo Nadzór stwierdził, że to
nie był remont tylko budowa i mamy albo zebrać kamień i przywrócić stan poprzedni albo
otrzymamy karę za samowolę. Tak więc najpierw musimy przygotować dokumentację
a dopiero potem wozić kamień.
Sołtys wsi Kol. Pęcłwice:
Proszę o poprawę wejścia na przystanek autobusowy, bo jest połamany.
Wójt Gminy:
Muszę to zobaczyć na miejscu i dopiero zdecydujemy.
Radny Andrzej Wołowski:
Ja mam uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji. Wpisane jest, że otrzymaliśmy
5 samochodów kamienia na drogę powiatową Moszyny – Wysoki Duże, a dostaliśmy tylko
5 przepustów. Kamienia nie dostaliśmy wcale. Jest to dla nas ważna droga, gdzie nie da się
przejechać.
Wójt Gminy:
Protokół to jest streszczenie przebiegu obrad sesji i nie da się zawsze dokładnie zapisać
wszystkich wypowiedzi. Jest to droga powiatowa na którą nie mamy wpływu.
Renata Borek, inspektor ds. obsługi organów gminy:
Na poprzedniej Sesji Pan rozmawiał z Panem Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych bez
mikrofonów i źle zrozumiałam. Uważałam, że Dyrektor mówił o 5 samochodach kamienia.
Abym dokładnie mogła napisać każdą wypowiedź musiałyby obrady być nagrywane.
Przepraszam za pomyłkę i w poprzednim protokole poprawię, że otrzymaliście 5 przepustów
a nie kamień.
Radna Jolanta Wyrzykowska:
Proszę o wykoszenie trawy na poboczach przy drodze Budy – Gilówka.
Radny Władysław Jaworski:
Mieszkańcy akceptują przebieg wytyczonej drogi. Dobrze by było aby równiarka przejechała
po mniej aby nie zginęły słupki.
Sołtys wsi Kol. Pęcławic:
Jedno domostwo jest położone poza znakiem drogowym z nazwą miejscowości i mają
problemy przy różnego typu dostawach, bo nie mogą dobrze zlokalizować adresu.
Wójt Gminy:
Równiarka będzie mogła przyjść po żniwach aby nie było skarg. Gdy przywozimy jeden
samochód na porównanie dołów to nie musimy robić zgłoszenia, a jeśli rozsypujemy kamień
na całą powierzchnię drogi to już jest traktowane jak budowa.

Droga w Kol. Pęcławice jest powiatowa i to nich należy zgłaszać sprawy związane ze
znakami drogowymi. Nam nie wolno nic robić przy tej drodze.
Ad. 10
Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia obrad Sesji.
Protokołowała:

Sekretarz obrad:

Renata Borek

Wiesław Barabasz

