P r o t o k ó ł Nr XX/2012
z Sesji Rady Gminy w Bogorii
spisany w dniu 29 listopada 2012 roku
Sesja rozpoczęła się o godz. 1100a zakończyła o godz. 1400. W Sesji Rady Gminy bierze
udział 15 Radnych. 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 Ewa Gajek
- Skarbnik Gminy
5. mgr Witold Łasisz
- Komendant Straży Gminnej
6. 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. Porządek obrad został
poddany pod głosowanie.

Porządek obrad Sesji w dniu 29 listopada 2012 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Powołanie Sekretarza Obrad.
Projekt budżetu Gminy na 2013 rok.
Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej za 2011 rok.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2013 rok,
b) Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
c) Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
d) Zmian budżetu gminy na 2012 rok,
e) Zmiany Uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie
zadania: „Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez
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budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno- grawitacyjnej na terenie gminy
Bogoria.”
f) Przyjęcia Programu współpracy Gminy Bogoria z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego,
g) Zmiany Uchwały Nr X/90/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 września 2011
r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowych
zabudowanych,
h) Skargi na działalność Wójta Gminy Bogoria.
8. Interpelacje i wolne wnioski.
9. 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 XIX/2012– jednogłośnie.
Ad. 4
Rada Gminy na Sekretarza obrad powołała Radnego Wiesława Barabasza – jednogłośnie.
Ad.5
Pani Ewa Gajek- Skarbnik Gminy Bogoria przedstawiła projekt budżetu Gminy na 2013 rok,
który stanowi załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.52.2012.
Wójt omówił poszczególne zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w przyszłym
roku wg załącznika Nr 3 i 4 do projektu budżetu.
Wójt poinformował, że na przyszły rok przewidziano 12 mln deficytu budżetowego, jednak
kwota ta z pewnością będzie mniejsza, ze względu na to, że po przetargu poszczególne
zadania wykonywane są po cenach niższych niż te przewidziane początkowo w kosztorysie.
Taka sytuacja miała miejsce w tym roku, początkowo planowano deficyt w wysokości
10 mln zł., a najprawdopodobniej będzie wynosił on ok. 7 mln zł.
Ad. 6
Pan Witold Łasisz- Komendant Straży Gminnej w Bogorii przedstawił sprawozdanie
z działalności Straży Gminnej za 2011 rok, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania.
Ad.7
Podjecie uchwał w sprawach:
a) Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta do naliczenia
podatku rolnego na 2013 rok.
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W zeszłym roku obowiązywała stawka 40 zł za 1q, w tym roku proponowałem na
Komisjach podwyższenie tej stawki o wskaźnik inflacji, czyli o ok. 2 zł od q. Dla
gminy byłby to dochód w wysokości 30 tys. zł., taka podwyżka nie obciążyłaby
zbytnio gospodarstw rolnych położonych na terenie Gminy. Biorąc pod uwagę opinie
poszczególnych Komisji oraz fakt wystąpienia klęski żywiołowej w Przyborowicach
i Gorzkowie, postanowiłem wycofać się z planowanej podwyżki i przyjąć cenę żyta
w kwocie 40 zł, tak jak w roku poprzednim.
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XX/163/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta
do naliczania podatku rolnego na 2013 rok – jednogłośnie (15 za)
b) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
Uwagi do projektu uchwały zgłosił Radny Zdzisław Trybuszkiewicz. Radny podniósł, że
stawka podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej będzie wynosić w 2013 roku aż 21,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
Wprawdzie w stosunku do zeszłego roku podwyżka wynosi tylko 0,60 gr., to jednak
w porównaniu z sąsiednimi gminami stawka w Gminie Bogoria jest zdecydowanie
najwyższa. Radny proponuje, żeby stawkę tego podatku pozostawić na poziomie tego
roku tj. 21,10 zł za 1m2 powierzchni użytkowej.
Skarbnik Gminy podkreśliła, że projekt tej uchwały był konsultowany na komisjach i nikt
nie wnosił uwag co do wysokości poszczególnych stawek.
Wójt oznajmił, że podstawowe znaczenie dla budżetu Gminy ma podatek od gruntów
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz od budowli, stawka omawianego
podatku nie ma aż tak dużego znaczenia. Wójt pozostawia tę kwestię uznaniu Rady
Gminy, gdyż sam jest jednym z największych płatników tego podatku w Gminie. Wójt
dodał, że w Gminie wysokość tego podatku zawsze oscylowała w górnych stawkach,
gdyż nasze sklepiki zajmują małą powierzchnię więc podatek nie był dla sklepikarzy
nadmiernym obciążeniem.
Radni głosowali nad wnioskiem Radnego Trybuszkiewicza, aby stawka podatku
określonego w § 1 pkt 2 lit.b wynosiła 21, 10 zł.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wniesioną do
§ 1 pkt 2 lit.b poprawką.
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XX/164/2012 w sprawie określenia wysokości stawek
podatków od nieruchomości – jednogłośnie (15 za).
c) Skarbnik Gminy przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XX/165/2012 w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych- jednogłośnie (15 za).
d) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na
2012 rok. Skarbnik zgłosiła autopoprawkę do przedstawionego projektu uchwały,
polegającą na zwiększeniu o 1000 zł wydatków na stypendia socjalne.
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Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XX/166/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na 2012
rok- jednogłośnie (15 za)
e) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia kredytu
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Skarbnik wyjaśniła, że kredyt zostanie zaciągnięty nie tak jak było planowane
wcześniej jednorazowo, ale w dwóch transzach pierwsza w 2012 r., a druga w 2013 r.
Jest to spowodowane tym, że wykonanie części zadania na które kredyt ma być
zaciągnięty przeniesiono na przyszły rok.
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XX/167/2012 w sprawie zmian uchwały dotyczącej
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”. – jednogłośnie (15za)
f) Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały dotyczący współpracy gminy Bogoria
z organizacjami pozarządowymi.
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XX/168/2012 w spawie przyjęcia Programu współpracy
Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2013 rok.- jednogłośnie (15 za).
g) Przedstawiono także projekt zmieniający uchwałę dotyczącą przekazania Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Bogorii nieruchomości.
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XX/169/2012 w sprawie zmiany uchwały nr X/91/2011
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowych zabudowanychjednogłośnie (15 za).
h) Przewodnicząc Rady Gminy poinformował, że do Rady wpłynęła skarga pana Marka
Kicińskiego na działalność Wójta Gminy Bogoria. Przewodniczący odczytał treść
skargi.
Wójt Gminy odniósł się do skargi pana Kicińskiego. Poinformował, że skarga została
przesłana do Starosty Staszowskiego i Wojewody Świętokrzyskiego przy użyciu faxu
Urzędu Gminy. Wójt potwierdził, że pan Marek Kiciński był u niego wielokrotnie z prośbą
o pomoc. Podkreślił, że rodzina Kicińskich jest rzeczywiście w trudnej sytuacji materialnej.
Jednak Gmina nie może spełnić oczekiwań skarżącego i wyłożyć publicznych pieniędzy na
spłatę jego zadłużenia wobec banku, gdyż jest to sprzeczne z przepisami. Ponadto Gmina
wyraziła chęć zakupu nieruchomości Pana Kicińskiego, która wkrótce ma zostać zlicytowana
przez komornika sadowego. Gdyby ktoś inny nabył tą nieruchomość, to rodzinie Kicińskich
grozi eksmisja i na Gminie będzie ciążył obowiązek zapewnienia jej lokalu socjalnego. Gdy
Gmina nabędzie tą nieruchomość, to rodzina Kicińskich mogłaby pozostać w budynku. Wójt
podkreślił, że zamiar Gminy był uczciwy, bo w zamian za czynsz rodzina mogłaby nadal tam
mieszkać. Ponadto nie można mówić o tym, że rodzina ta jest pozbawiona pomocy ze strony
Gminy, gdyż jest ona objęta opieką Ośrodka Pomocy Społecznej, korzysta z wszelkiej
możliwej pomocy. Gmina i Wójt nie mogą nic więcej zrobić, dlatego tez skarga jest
całkowicie bezzasadna.
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Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XX/170/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy Bogoria- jednogłośnie (15 za).
Ad. 8
Interpelacje i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wpłynęły analizy oświadczeń majątkowych
przeprowadzone przez Urząd Skarbowy i Wojewodę Świętokrzyskiego, które stanowią
załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. W wolnych wnioskach głos zabrali:
Sołtys Domaradzic:
W budżecie na 2013 rok nie ujęto drogi Kolonia- Domaradzie, jednak jest ona w bardzo złym
stanie, brak poboczy, odpływów. Konieczna jest jej naprawa. Ponadto wieś zakupiła działkę
pod budowę boiska sportowego i plac zabaw, jednak w budżecie również brak środków na
realizacje tego zadania. Konieczne jest także utwardzenie drogi Domaradzie- Zagorzyce,
mieszkańcy sołectwa chcą także zamontowania oświetlenia ulicznego przy drodze od Remizy
OSP w kierunku Pana Skuzy. Naprawy wymagają także hydranty znajdujące się na terenie
wsi.
Wójt:
Brak środków w budżecie żeby to wszystko udało się zrobić w 2013 roku w Domaradzicach.
Budowa boiska sportowego będzie możliwa jeżeli Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”
udzieli środków na jego budowę. Najprawdopodobniej środki takie uda się uzyskać w latach
2014- 2020. W 2013 roku Gmina przygotuje w tym celu stosowne projekty.
W tej chwili Gmina przygotowuje projekty techniczne w miejscowościach Ujadek,
Przyborowie, Pęcławice, są tam położone zbiorniki wodne.
Odnośnie oświetlenia Wójt poinformował, że w budżecie na 2013 rok brak jest na ten cel
środków. Może w 2014 roku uda się zaplanować środki na uzupełnienie oświetlenia
ulicznego.
Natomiast drobne remonty dróg będą przeprowadzone w połowie przyszłego roku,
bo w tegorocznym budżecie nie da się znaleźć już dodatkowych środków na ten cel.
W kwestii niesprawnych hydrantów, to zarząd OSP zobowiązał się do skontrolowania ich
stanu technicznego we wszystkich miejscowościach.
Pan Rafał Krakowiak- mieszkaniec Gminy:
Wójt zna mój problem. Zakupiłem kilka lat temu działkę, na której zamierzałem wybudować
dom, jednak jest to niemożliwe, gdyż moja działka w miejscowym planie zagospodarowanie
przestrzennego oznaczona została jako pas zieleni, przez to nie mogę otrzymać pozwolenia na
budowę.
Wójt:
Problem Pana Krakowiaka jest dość skomplikowany. Rzeczywiście w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego działka ta oznaczona została jako tereny zielone. Tak samo
działka ta była oznaczona już we wcześniejszym planie. Mieszkańcy gminy mieli możliwość
wglądu do projektu planu i także mogli zgłaszać do niego uwagi. W praktyce większość
zgłoszonych uwag była rozpatrywana na korzyść mieszkańców.
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może zmienić tylko Gmina. Jednak
procedura ta jest bardzo skomplikowana i kosztowna. Gmina musi najpierw ogłosić przetarg,
żeby wyłonić firmę, która zajmie się opracowaniem zmiany projektu. Koszt takiej zmiany
planu zagospodarowania przestrzennego sięga blisko 25 tyś. zł. Dlatego też nie jest to
możliwe, żeby wyłożyć taka kwotę z pieniędzy podatników i dokonać zmiany w interesie
osoby prywatnej, tym bardziej, że ze strony Gminy nie było żadnego uchybienia. Tak było
w starych planach i tak zostało to w nowym. Plan zagospodarowania przestrzennego był
przygotowywany przez ponad 2 lata. Prowadziliśmy uzgodnienia, projekt wyłożony był do
wglądu w Urzędzie Gminy. Stosowne ogłoszenia zamieszczane były także w prasie. Na jakiej
podstawie mam wnioskować do Rady Gminy o przeznaczenie środków na ten cel?
Pan Rafał Krakowiak:
Płacę podatek od zabudowań, także z mapki geodezyjnej wynika, że jest to teren
zabudowany.
Wójt:
Jeżeli w związku z realizacją zadań publicznych konieczne będzie dokonanie zmiany w planie
zagospodarowania przestrzennego, to wówczas przy okazji będzie można dokonać zmiany
odnośnie nieruchomości pana Krakowiaka.
Przewodniczący Rady Gminy:
Działka Pana Krakowiaka, była kiedyś zabudowana. Stał tam dom i stodoła.
Radny Andrzej Mucha:
Brak w projekcie budżetu na przyszły rok środków na świetlicę w Kiełczynie. W budżecie
ujęto też budowę chodnika wzdłuż drogi w Bogorii, a co z chodnikami w Kiełczynie.
Konieczne jest znalezienie środków na drogi dojazdowe do pól. Remontu wymaga droga
ujazdowska, droga w kierunku Pana Forysia, tam buduje się coraz więcej domów.
Problemem jest także brak barier ochronnych wzdłuż drogi w Woli Kiełczyńskiej.
Wójt:
Jest jeszcze bardzo dużo dróg do zrobienia i wyremontowania. Drobne remonty będą robione
w przyszłym roku. Tam gdzie konieczne będzie wykonanie dokumentacji, to na razie brak jest
na to środków. Jeżeli chodzi o świetlice to będziemy chcieli znaleźć na ten cel środki
z zewnątrz, np. od firmy, która buduje wiatraki. W tegorocznym budżecie brakło ok. 1 mln
z podatków i zmuszeni byliśmy ciąć wydatki. Trzeba było zrezygnować np. z budowy Orlika.
Sołtys Przyborowic:
Kiedy będzie zabrany eternit zdemontowany z dachów? Kiedy będzie możliwe korzystanie
z Domu Kultury w Przyborowicach?
Wójt:
Dom Kultury w Przyborowicach jest już po modernizacji, jednak doszło do awarii instalacji
wodnej, którą trzeba było usunąć i naprawić powstałe szkody. Obecnie do wykonania zostały
jeszcze drobne poprawki. Jednak do Świąt Bożego Narodzenia Dom Kultury powinien być
już otwarty.
Eternit na pewno będzie usunięty.
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Sołtys ze Szczeglic:
W projekcie budżetu na 2013 rok brak jest jakichkolwiek inwestycji i zadań realizowanych
w Szczeglicach. Mieszkańcy pytają się dlaczego tak jest, przecież co roku składamy wnioski
o ujecie w budżecie różnych zadań.
Wójt:
Nie da się robić wszystkiego na raz, wszystkie inwestycje robimy sukcesywnie. Najpierw
robimy kanalizacje po trasie głównej, w Bogorii, Przyborowicach. Jak to zostanie zrobione, to
wtedy w latach 2014-2020 planujemy rozpocząć budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków. Nie są Szczeglice pokrzywdzone, ponieważ jakiś czas temu robiono tam remont
szkoły, remizy, naprawiano także drogi.
Ad.9
Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia obrad sesji.
Protokołowała:

Sekretarz obrad:

Renata Borek

Wiesław Barabasz
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