
P r o t o k ó ł  Nr II/2010 

z Sesji Rady Gminy w Bogorii 

spisany w dniu 6 grudnia 2010 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1100 a zakończyła o godz. 1330. 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 Ewa Gajek   - Skarbnik Gminy 
5. mgr Jerzy Chudy   - Radny Powiatu 
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 oraz Radnego 
powiatu staszowskiego. Następnie przedstawił obecnym sołtysom skład Rady Gminy. 
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.  
 
Głos zabrała Pani Sekretarz Gminy wnosząc o wprowadzenie do obrad sesji w punkcie 6 lit. n 
projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania                            
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych 
organizacji. 
 
Przewodniczący Rady Maciej Tutak porządek obrad wraz z wniesioną poprawką poddał pod 
głosowanie 

Porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Powołanie Sekretarza Obrad. 
5. Ślubowanie Wójta Gminy. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Zmian w budżecie gminy na rok 2010, 
b) Zmian do Uchwały Nr XLIV/305/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na 

wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i 
przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania  z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Jurkowicach, 



c) Zmian do Uchwały Nr XLIV/306/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na 
wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami                           
w miejscowościach: Bogoria, Kiełczyna, Gorzków, Wola Kiełczyńska, 

d) Obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2011 r. 
e) zmiany Uchwały Nr XXXVIII/254/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia              

25 listopada 2009 roku dotyczącej określenia wysokości stawek podatków od 
nieruchomości, 

f) Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 
g) Zatwierdzenia planu odnowy miejscowości: Bogoria na lata 2010-2017, 
h) Zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Ceber na lata 2010-2017, 
i) Zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Niedźwiedź na lata 2010-2017, 
j) Zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Kiełczyna na lata 2010-2017,  
k) Zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Jurkowice na lata 2010-2017, 
l) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bogorii, 
m) ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Gminy               

w Bogorii, 
n) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności 
statutowej tych organizacji. 

7. Interpelacje i wolne wnioski. 
8. 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 I/2010– jednogłośnie. 

 

Ad. 4 

 
Rada Gminy na Sekretarza obrad powołała Radną Jolantę Piotrowską  – jednogłośnie. 
 

Ad.5 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej          
o wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Pana mgr Władysława Brudka. 
Pan Andrzej Rożek Przewodniczący GKW w Bogorii wręczył zaświadczenie i pogratulował 
wyboru. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Pana mgr Władysława Brudka o złożenie ślubowania. 
 
Pan Władysław Brudek złożył ślubowanie o treści: 
"Obejmując urząd wójta  gminy Bogoria, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności 

prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego                    

i pomyślności mieszkańców gminy." "Tak mi dopomóż Bóg."  

 



Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Pan mgr Władysław Brudek z dniem dzisiejszym 
obejmuje urząd Wójta Gminy Bogoria.  
Następnie Przewodniczący Rady Gminy złożył Wójtowi gratulacje oraz życzenia 
stwierdzając, że liczy na dobrą współpracę która będzie się układała z korzyścią dla dobra 
gminy i społeczeństwa. Życzył wielu sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym. 
 

Ad. 6 

Rada Gminy przystąpiła do podejmowania uchwał. Podczas głosowania obecnych było 14 
Radnych. Radny nieobecny – Andrzej Pańczyk. 

a) Pani Ewa Gajek Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 
budżetu gminy na rok 2010. 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr II/6/10 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 
– jednogłośnie (14 za), 

 
b) Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr 

XLIV/305/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 
zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej szkole 
podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania  z przeznaczeniem na świetlicę 
wiejską w Jurkowicach. 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr II/7/10 w sprawie zmian do uchwały                        
Nr XLIV/305/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 
zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej szkole 
podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania  z przeznaczeniem na świetlicę 
wiejską w Jurkowicach – jednogłośnie (14 za) 

 
c) Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian do Uchwały                 

Nr XLIV/306/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 
przepompowniami w miejscowościach: Bogoria, Kiełczyna, Gorzków, Wola 
Kiełczyńska 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr II/8/10 w sprawie zmian do Uchwały Nr 
XLIV/306/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 
przepompowniami w miejscowościach: Bogoria, Kiełczyna, Gorzków, Wola 
Kiełczyńska – jednogłośnie, 

 
d) Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta 

do naliczenia podatku rolnego na 2011 r. 
 

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr II/9/10 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do 
naliczenia podatku rolnego na 2011 r. – jednogłośnie (14 za) 

 
e) Pani Skarbnik Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały                    

Nr XXXVIII/254/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009 roku dotyczącej 
określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości, 
 



Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr II/10/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXVIII/254/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009 roku dotyczącej 
określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości – większością głosów 
(11głosów za przyjęciem, 0 głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujące) 
 

f) Pani Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych. 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr II/11/10 w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych większością głosów (13 za, 1 przeciw), 

 
g) Pani Sekretarz Gminy przedstawiła plany odnowy miejscowości na lata 2010-2017. 

 
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr II/12/10 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy 
miejscowości Bogoria na lata 2010-2017 – jednogłośnie, 

 
h) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr II/13/10 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy 

miejscowości Ceber na lata 2010 -2017 – jednogłośnie, 
i) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr II/14/10 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy 

miejscowości Niedźwiedź na lata 2010-2017 – jednogłośnie, 
j) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr II/15/10 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy 

miejscowości Kiełczyna na lata 2010-2017 – jednogłośnie, 
k) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr II/16/10 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy 

miejscowości Jurkowice na lata 2010-2017 – jednogłośnie, 
l) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr II/17/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Wójta Gminy Bogoria – jednogłośnie, 
m) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr II/18/10 w sprawie ustalenia wysokości i zasad 

wypłacania diet dla Radnych Rady Gminy w Bogorii – jednogłośnie, 
n) Pani Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr II/19/10 w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – jednogłośnie. 

 
Ad. 7 

Interpelacje i wolne wnioski. 
Radni nie zgłaszali interpelacji. W wolnych wnioskach głos zabrali: 
 
Radny Mucha Andrzej: 
Przy budowie kanalizacji na drugiej Kol. Kiełczyńskiej zostało pominiętych kilka domów, 
prośba aby ich włączyć do kanalizacji. 
 
Sołtys wsi Mała Wieś: 
Mała Wieś została odcięta od świata w związku z zamkniętym mostem. Do tego drogi u nas 
są źle odśnieżane bo autobus nie ma jak dojechać. Również przez zniszczony most chodzą 
mieszkańcy pieszo a nie jest ten odcinek odśnieżany. 



Wójt Gminy: 
Mała Wieś jest w najgorszej sytuacji powstałej w wyniku zamknięcia mostu. Rozmawiałem    
z Zarządem Dróg aby otworzyli drogę w Grzybowie oraz od Małej Wsi przez Wysoki Duże     
i Wysoki Średnie. Pan Jerzy Chudy radny powiatu pojechał na miejsce aby ten temat 
dopilnować. Równiarka na tych odcinkach ma pracować cały dzień. 
Kanalizacja – domy te nie zostały podłączone do kanalizacji ponieważ na piśmie złożyli 
rezygnację z przyłącza i podczas wykonywania dokumentacji i organizowania przetargu na to 
zadanie, zostali pominięci. A dziś jest mi trudno powiedzieć czy będzie taka możliwość. 
Zadanie budowy kanalizacji dla tego rejonu zostało zakończone i nie jest proste aby teraz 
przekopywać drogę i wymieniać studnię żeby im umożliwić podłączenie się. Należałoby 
najpierw zrobić dokumentację. 
Zimowe utrzymanie dróg: Zadaniem Nr 1 jest zapewnienie dojazdu autobusów szkolnych i to 
robimy w pierwszej kolejności. Sytuacja ulega pogorszeniu bo sprzętem który mamy nie da 
się już nic zrobić bo śniegu jest tak dużo, że konieczna jest dmuchawa i równiarka. 
Telefonów w tym temacie jest bardzo dużo ale my nie jesteśmy w stanie robić małych 
odcinków do pojedynczych domów. Mamy do dyspozycji 1 samochód Kamaz, 1 samochód 
strażacki oraz 1 ciągnik. 
 
Radny Andrzej Wołowski: 
Droga Moszyny – Szczeglice jest to droga powiatowa, ale coś z nią należy zrobić: czy przejąć 
od powiatu a czy pisać żeby ją remontowali bo nie da się przejechać. 
 
Wójt Gminy: 
Jeżeli powiatu nie stać na jej remont, to tym bardziej gminę. Myślę, że w tym temacie 
możemy wystąpić do powiatu i zadeklarować swój udział w jej budowie. Natomiast nie 
wystąpimy o jej przejęcie, żeby gmina sama musiała ponosić duże koszty. 
 
Radny Mieczysław Sztaba: 
Gdy będzie budowana kanalizacja w Pęcławicach to prośba aby od razu odprowadzić wodę    
z piwnicy strażnicy. Wykonać remont zbiornika wodnego. 
 
Wójt Gminy: 
Piwnica znajdująca się w budynku strażnicy jest niepotrzebna, może lepiej ją zlikwidować. 
Natomiast nie wolno odprowadzać do kanalizacji wód opadowych z rynien, czy odwodnień 
bo oczyszczalnię ścieków mamy biologiczną i tracimy znajdujące się w niej bakterie. 
 
Sołtys wsi Wagnerówka: 
W naszej miejscowości nie ma rowów przy drodze gminnej i podczas tegorocznych opadów 
była tragedia i to samo najprawdopodobniej będzie na wiosnę. Zebraliśmy podpisy właścicieli 
działek na wyrażenie zgody na ich wykopanie i czy będzie możliwość wykonania rowów. 
Również podobna sytuacja jest przy drodze powiatowej, gdzie już dużo wcześniej złożyliśmy 
pismo do Starostwa i do chwili obecnej nie mamy odpowiedzi. 
 
Wójt Gminy: 
Na wiosnę zrobimy rowy przy drodze gminnej. Jeśli chodzi o rów przy drodze powiatowej to 
my ze swej strony wyślemy pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi. 
 
Sołtys wsi Wola Kiełczyńska: 
W naszej miejscowości nie jest odśnieżana droga do 5 domów i tam nic nie dojedzie. Gdy 
prosiliśmy kierowcę ciągnika to nam odpowiedział, że nie ma takiego zlecenia i tam nie 



pojedzie. Również odśnieżanie głównej drogi powinno być robione szerzej bo nie ma jak się 
minąć. 
 
Sołtys wsi Budy: 
Czy państwo się zastanowili na podatkiem od pozostałych budynków gdzie stawka jest 6,50 
zł za 1 m2, to jest bardzo dużo. 
 
Wójt Gminy: 
Stawkę podatku ustala się dla wszystkich jednakową i nie da się wyłączyć mieszkańców.       
A z tego tytułu mamy duże dochody od Kamieniołomu. Natomiast w przypadku mieszkańców 
podatek ten jest naliczany sporadycznie, bo w większości są to rolnicy i z tego tytułu nie 
płacą. 
Odśnieżanie drogi w Woli Kiełczyńskiej do tych domów jest problemowe, bo tam znajduje 
się skarpa, urwisko i droga jest bardzo wąska. Może uda się to zrobić koparką.  
 
Radny Mucha Andrzej: 
Należałoby zakupić dobrą dmuchawę do ciągnika, to wówczas dałby radę odśnieżyć. Nie 
możemy nikogo zostawiać zasypanego, na to trzeba znaleźć pieniądze. 
 
Wójt Gminy: 
Rozeznamy sytuację nad możliwością zakupu takiej dmuchawy. Do tego ciągnika mamy 
dmuchawę ale ona nie zdaje egzaminu. 
 

Ad. 8 

Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcie obrad II Sesji. 
 
Protokołowała:       Sekretarz obrad: 

 

Renata Borek       Jolanta Piotrowska 


