
P r o t o k ó ł  Nr XVIII/2012 

z Sesji Rady Gminy w Bogorii 

spisany w dniu 30 sierpnia 2012 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 11
00

 a zakończyła o godz. 13
40

. 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 Jerzy Chudy   - Radny Powiatu Staszowskiego 

5. Henryk Górski   - Prezes OSP Gminy Bogoria 

6. mgr Stefan Irek   - Kierownik USC 

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 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. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku. 

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii za 2011 rok. 

7. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Przyjęcia sprawozdania z działalności kulturalnej Gminnego Domu Kultury      

w Bogorii, 

b) Zmian budżetu gminy na 2012 rok, 

c) Zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Bogoria na lata 2012-2020, 

d) Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska               

i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania: „Poprawa stanu 

czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej 

tłoczno – grawitacyjnej na terenie gminy Bogoria”. 

9. Interpelacje i wolne wnioski. 



10. Zamknięcie sesji. 

 

Rada Gminy przyjęła porządek obrad 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 XVII/2011– jednogłośnie. 

 

Ad. 4 

 

Rada Gminy na Sekretarza obrad powołała Radnego Andrzeja Wołowskiego  – jednogłośnie. 

 

Ad. 5 

 

Pani Ewa Gajek, Skarbnik Gminy przedstawiła informację z wykonania budżetu gminy za      

I półrocze 2012 r., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Wójt Gminy: 

Za informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze stoją zadania inwestycyjne. Niektóre 

zadania jak np. budowa „Orlika” nie będzie realizowana ze względów czysto proceduralnych, 

bo nie otrzymamy w tym roku dofinansowania z Ministerstwa Finansów. Dlatego realizację 

odkładamy na rok przyszły. Mamy zapewnienie, że w związku z oszczędnościami przy 

budowie kanalizacji sanitarnej będziemy mogli zrobić modernizację oczyszczalni ścieków. 

Nasza oczyszczalnia nie spełnia już wymogów i są przekroczenia w normach ścieków, za co 

naliczane są kary. Jeśli wykażemy, że środki te przeznaczamy na modernizację to odstępują 

od naliczania kar.  

Następnie Wójt Gminy przedstawił realizację zadań inwestycyjnych rocznych oraz ujętych do 

planu wieloletniego, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Radni nie wnosili uwag do przedstawionej informacji. 

 

Ad. 6 

 

Pani Zofia Janda, dyrektor GOK, przedstawiła sprawozdanie z działalności kulturalnej 

Gminnego Ośrodka Kultury za 2011 rok, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Głos zabrał Andrzej Mucha: 

Wnoszę aby pomyśleć o uhonorowaniu ludzi zasłużonych kulturze m.in. Pana W.Sadłochy, 

F.Skowron, R.Rożek, A. Cholewa, J.Żak. Te osoby wniosły duży wkład w promocji naszego 

terenu. Dzięki nim poznajemy nasz teren, twórczość, historię gminy. 

 

Ad. 7 

Pan Stefan Irek, Kierownik USC przestawił informację na temat ochrony przeciwpożarowej 

na terenie gminy, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Radni nie wnosili uwag do przedstawionej informacji. 

 

 



Ad. 8 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XVIII/149/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania   

z działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii – jednogłośnie, 

b) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVIII/150/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2012-2020 – jednogłośnie, 

c) Pani Ewa Gajek, Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 

budżetu gminy na 2012 rok wraz z autopoprawką dotyczącą wprowadzenia kwoty 

99.202,89 zł wraz z odsetkami jako zwrot dofinansowania ze środków RPO zadania -

przebudowa dróg gminnych realizowanych w latach 2010-2011. 

 

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVIII/151/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na 

2012 rok – jednogłośnie, 

d) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVIII/152/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki    

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 

dofinansowanie zadania „Poprawa czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez 

budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno – grawitacyjnej na terenie gminy Bogoria” – 

jednogłośnie. 

 

Ad. 9 

Interpelacje i wolne wnioski: 

 

Radni nie zgłaszali interpelacji. W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

Sołtys wsi Wysoki Średnie: 

Zgłosił realizację zadnia budowy drogi stanowiącej łącznik o długości 300 m.b. oraz 

wykonanie rowów przy drodze Wysoki Średnie – Szczeglice. 

 

Wójt Gminy: 

Na drogę Wysoki Średnie – Szczeglice w ub.r. złożyliśmy wniosek jako droga 

popowodziowa. W roku bieżącym nie otrzymaliśmy środków na to zadania (promesy są ze 

wskazaniem zadania). Musimy poczekać i być może otrzymamy środki w roku przyszłym, 

tym bardziej, że na wykonanie zabezpieczenia jej przed opadami potrzebne są duże środki. 

Również w tym roku nie widzę możliwości wykonania łącznika, Wybraliśmy drogę                

w Budach bo została zniszczona przy budowie drogi powiatowej. 

 

Pan Henryk Górski, Prezes OSP  

Dziękuję za przyjęcie informacji oraz, że Rada i Wójt przeznaczają środki na doposażenie  

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, 

Obecnie będziemy udrażniać hydranty i do tego zadania potrzebne jest zaangażowanie 

wszystkich. Komendant Gminny opracowuje plan ochrony p. pożarowej i wyznacza, które 

hydranty są potrzebne. Druga sprawa to alarmowanie. Chodzi tu o Jurkowice, które nie mają. 

Nie jest to duży koszt wykonania alarmu ok. 600-800 zł za zakup materiałów a OSP wykona 

we własnym zakresie. 

Ochotnicze Straże Pożarne posiadają kilka samochodów, ale są takie które tylko figurują a nie 

opłaca się ich remontować. Jest to samochód w Przyborowicach i Szczeglicach, należy je 

skasować.  

Przygotowujemy się do ćwiczeń zgrywających w dniu 23 września na obiekcie zalewu           

w Bogorii przy założeniu budowy zapory. Przygotowany program ćwiczeń ma być 

zatwierdzony przez Powiatową Straż Pożarną. 



OSP miała przykre zdarzenie w Przyborowicach podczas pomocy przy zabezpieczeniu 

budynków zniszczonych podczas gradobicia. Niektórzy twierdzili, że pijani strażacy pojechali 

udzielać pomocy. Była na miejscu policja i poddała strażaków badaniu alkomatem, zarzuty 

się nie potwierdziły. Potem okazało się, że to pijany mieszkaniec zawiadomił, że strażacy są 

pijani. 

 

Sołtys wsi Zimnowoda: 

Podziękowała Radzie i Wójtowi, że doszło do wykonania placu zabaw dla dzieci. Wszyscy 

mieszkańcy z tej inwestycji są bardzo zadowoleni. 

Zwróciła uwagę na przyjście w Zimnowodzie przy drodze głównej, gdzie nie ma pobocza ani 

pasów. Jest bardzo niebezpiecznie. 

 

Wójt Gminy: 

Jest to droga wojewódzka i my nie możemy nic zrobić. Uważam, że temat zostanie 

rozwiązany przy modernizacji tej drogi. Pan Mucha jest przykładem jak ciężko coś 

wyegzekwować od Zarządu Dróg Wojewódzkich. Gdy będzie tylko sygnał z ZDW, że chcą 

robić modernizację to włączymy się finansowo w realizację. 

 

Radny Bogdan Lech: 

Proszę o udzielenie informacji na jaką mogą liczyć pomoc mieszkańcy, którzy ucierpieli przy 

gradobiciu. Sytuacja tych mieszkańców jest bardzo trudna. Czy mogą  liczyć na pomoc ze 

strony gminy. 

 

Wójt Gminy: 

W budżecie gminy takich środków nie ma i bardzo trudno wprowadzić. Zakończyło się 

szacownie strat na budynkach mieszkalnych. Podobno ma być również szacowanie budynków 

gospodarczych. 

Ze strony gminy udzielimy pomocy przy utylizacji eternitu co jest dużym kosztem ok.         

200 tyś.zł oraz zakupiliśmy plandeki i strażacy OSP wykonali tymczasowe zabezpieczenie 

dachów. 

Pomoc ze strony państwa będzie wypłacana na remont budynków mieszkalnych. Natomiast 

nie było szkód kwalifikujących się do wypłaty odszkodowań jednorazowych tj. na bieżące 

życie do 6.000zł. Jest to wypłacane wówczas, gdy zaleje cały dom, zniszczy sprzęt, lodówki, 

ubrania. U nas takich przypadków nie było. 

Do końca miesiąca mamy podać informację o szacunkowych szkodach, a wypłaty będzie 

robiła Opieka Społeczna wydając decyzję określającą kwotę przyznanej pomocy a potem 

mieszkaniec musi przedstawić rachunki. 

Oczekiwania niektórych mieszkańców przekraczają możliwości, bo jeśli szkody Komisja 

szacowała na 30.000 zł to nie chcieli podpisać protokołu, bo sami mamy sobie zrobić za taką 

kwotę. Szkody jakie zostaną wyszacowane to nie wystarczą na wymianę dachu, bo były one 

stare. Tam gdzie mieszkańcy mają ubezpieczone budynki plus pomoc państwa to być może 

wystarczy na nowy dach. 

 

Radna Jolanta Piotrowska: 

Osoby, które mają pokryte domy blachą, twierdzą, że grad powgniatał blachę i po 2-3 latach 

skorodują a wówczas nikt nie udzieli im pomocy. 

 

Wójt Gminy: 

Osoby które mają ubezpieczenie to obecnie otrzymają odszkodowanie. Budynki takie nie da 

się zakwalifikować jako klęskę żywiołową, bo blacha nie została podziurawiona. 



Radny Sztaba Mieczysław: 

Zbiorniki wodne w Ujazdku, Witowicach są ujęte w planie na opracowanie dokumentacji na 

modernizację, a w Pęcławicach Górnych nie. U nas zbiornik jest zanieczyszczony, trzeba 

zrobić ogrodzenie, rów, wyczyścić. 

 

Radny Trybuszkiewicz: 

Mieszkańcy z Małej Wsi proszą o wyrównanie drogi od Małej Wsi do ul. Jędrusiów. Jest 

duży dół i proszą o wyrównanie kamieniem. 

 

Wójt Gminy: 

Droga ta jest po każdej burzy zniszczona, jedynie można ją tylko podrównać. 

Zbiornik wodny w Pęcławicach – zobaczymy na miejscu jak wygląda. Liczyliśmy, że przy 

budowie kanalizacji zostanie on wyczyszczony a na to nie potrzebna jest dokumentacja. 

Wszystkiego nie da się zrobić, ponadto nie pełni funkcji przeciwpożarowej i nie będzie 

niczemu służył. 

 

Ad. 10 

Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia obrad Sesji. 

 

Protokołowała:      Sekretarz obrad: 

 

Renata Borek       Andrzej Wołowski 


