
P r o t o k ó ł  Nr VI/2011 

z Sesji Rady Gminy w Bogorii 

spisany w dniu 18 maja 2011 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 11
00
 a zakończyła o godz. 13

20
. 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. Jerzy Chudy    - Radny Powiatu 

6. sołtysi wg listy obecności 

7. Zaproszeni wg listy obecności 

Ad. 1 

 

Przewodniczący Rady Gminy Maciej Tutak dokonał otwarcia obrad Sesji.  

Przywitał wszystkich Radnych, Sołtysów, Przewodniczącego Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wójta Gminy z kadrą zarządzającą  

. 

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. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2010 rok. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki                 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2010 r. 

b) wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Kultury w Bogorii, 

c) zmian budżetu gminy na 2011 rok, 

d) opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez 

Gminę Bogoria, 

e) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków, 

f) zatwierdzenia planu odnowy miejscowości; Grzybów na lata 2011-2018,  

g) zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Podlesie; na lata 2011-2018,  

h) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (Domaradzie), 



i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (Moszyny) 

j) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (Gorzków), 

k) wyrażenia zgody na dzierżawę sieci gazowej, 

l) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania 

od obowiązku realizacji pensum dla nauczycieli, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w szkołach, a także określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin, 

m) wyboru delegata na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin                

i Powiatów Małopolski, 

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 V/2011– jednogłośnie. 

 

Ad. 4 

 

Rada Gminy na Sekretarza obrad powołała Radnego Bogdana Lech  – jednogłośnie. 

 

 

Ad. 5 

Pani Grażyna Mucha, członek Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych przedstawiła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki            

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2010 rok, które stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Radni nie zgłaszali uwag do przedstawionego sprawozdania. 

 

Ad. 6 

 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Rada Gminy podjęła uchwałę Nr VI/51/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania          

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za 2011 rok - 

jednogłośnie, 

b) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VI/52/2011 w sprawie wprowadzenia zmian             

w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii – jednogłośnie, 

c) Pani Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy 

na 2011 rok. Głównie zwróciła uwagę na dokonaną zmianę w przekazanym projekcie 

Radnym. 



W § 4 uchwały w dziale 600 rozdział 60016 dokonano korekty w stosunku do 

projektu, w związku z przeniesieniami planu wydatków na poszczególne odcinki dróg 

tak aby można je było odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć w załącznikach nr 1 i 2. 

W związku z powyższym kwota ogólna przeniesień została zwiększona do kwoty 

631.531 zł. 

 

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr VI/53/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 

rok – jednogłośnie, 

 

d) Rada Gminy podjęła uchwałę Nr VI/54/2011 w sprawie opłat za świadczenia 

udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Bogoria – 

jednogłośnie, 

e) Rada Gminy podjęła uchwałę Nr VI/55/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków – jednogłośnie, 

f) Rada Gminy podjęła uchwałę Nr VI/56/2011 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy 

miejscowości Grzybów na lata 2011-2018 – jednogłośnie, 

g) Rada Gminy podjęła uchwałę Nr VI/57/2011 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy 

miejscowości Podlesie na lata 2011-2018 – jednogłośnie, 

h) Rada Gminy podjęła uchwałę Nr VI/58/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości – jednogłośnie, 

i) Rada Gminy podjęła uchwałę Nr VI/59/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości – jednogłośnie, 

j) Pani Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości położonych w Gorzkowie. 

 

Głos zabrali: 

Sołtys wsi Gorzków: 

Poprosił aby Radni się zastanowili nad zbyciem tej nieruchomości, gdyż jest to jedyna 

działka w centrum miejscowości, który może być wykorzystany pod plac zabaw dla 

dzieci, czy boisko sportowe. Wcześniejsze zostały sprzedane. 

 

Radny Andrzej Pańczyk: 

Również uważam, że należy się wstrzymać za sprzedażą tych działek, bo jest to 

jedyny plac w miejscowości stanowiący własność gminy. 

 

Wójt Gminy: 

Spójrzmy na sprawę w sposób realny. Tereny jakie znajdowały się na terenie 

Gorzkowa zostały sprzedane ponieważ ze strony mieszkańców nie było żadnego 

zainteresowania. Decyzję o sprzedaży podjęliśmy kiedy budynki dewastowały się, 

kiedy drzewa w parku były wycinane a z budynków wszystko ulegało niszczeniu. 

Proponowane dziś do sprzedaży nieruchomości to są działki budowlane, które zostały 

podzielone ok. 20 lat temu i do tej pory zainteresowanie Rady Sołeckiej było żadne. 

Ponadto działki te znajdują się blisko Przyborowic, gdzie będzie remont Wiejskiego 

Domu Kultury. Liczna mieszkańców w Gorzkowie jest mała i nie widzę koncepcji co 

by na tych działkach miało powstać.  

Mamy jeszcze tereny rolne w Gorzkowie i gdyby faktycznie było bardzo duże 

zainteresowanie to ten teren możemy przeznaczyć na cele miejscowej społeczności. 

Na dzień dzisiejszy Gorzków jest małą miejscowością żeby myśleć o budowie 

świetlicy, czy remizie. A już na terenie gminy mamy takie obiekty gdzie są zamknięte. 

Myślenie żeby blokować sprzedaż tych działek nie ma żadnego sensu 



Sołtys wsi Gorzków: 

Działki zostały podzielone 10 lat temu 

Gorzków nie posiada innej działki w centrum, a mieszkańcy są przyzwyczajeni do 

siebie i nikt nie pójdzie do Przyborowic czy Kiełczyny. 

 

Sołtys wsi Miłoszowie. 

Słusznie upomina się Gorzków. Ale niedaleko są jeszcze grunty rolne które obecnie 

użytkuje RSP i one są w samym centrum miejscowości. Natomiast ta działka jest na 

granicy z Przyborowicami i dla mieszkańców Gorzkowa będzie daleko. 

 

Wójt Gminy: 

Na kupno tych działek jest zainteresowanie ludzi, którzy poszukują działek pod 

budowę domu i w planie zagospodarowania przestrzennego teren ten przeznaczony 

jest pod ten cel. 

W Gorzkowie jest jeszcze 2,70ha gruntów, gdzie położenie działki jest bliżej 

miejscowości i działka jest cała uzbrojona. Podtrzymuję wniosek o wyrażenie zgody 

na sprzedaż tego terenu. Jeśli będą ze strony mieszkańców konkretne propozycje to 

mamy teren. Patrzmy na sprawę realnie, miejscowość Gorzków jest rozwleczona          

i mała i nawet nie będzie jak skompletować drużyny do grania w piłkę. 

 

Radny Bogdan Lech: 

Gdyby boisko w tym miejscu powstało to młodzież z sąsiednich miejscowości 

przyszłaby kopać piłkę. 

 

Wójt Gminy: 

Na terenie gminy nie mamy ani jednego boiska. Jak zaczęliśmy mówić o budowie 

boiska w innej miejscowości, to teraz chcą wszyscy. Tylko kto na tym boisku będzie 

grał? Na dzień dzisiejszy w całej gminie urodziło się tylko 14 dzieci. To proszę 

powiedzieć jak za 6 lat będą  funkcjonować nasze szkoły a co mówiąc o graniu na 

boiskach. 

Nie upieram się na sprzedaż ale proszę popatrzeć rozsądnie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10 minutową przerwę. 

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały w sprawie wyrażenie 

zgody na zbycie nieruchomości poddał pod głosowanie. 

 

Wyniki głosowania: 

2 głosy za podjęciem uchwały, 

8 głosów przeciw, 

5 głosów wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości nie został podjęty. 

 

k) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VI/60/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy sieci gazowej z przyłączami, 

l) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VI/61/2011 w sprawie zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których 

ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad 



udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji pensum dla 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, a także 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – jednogłośnie, 

m) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VI/62/2011 w sprawie wyboru delegata na Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – jednogłośnie. 

 

Ad. 7 

 

Interpelacje i wolne wnioski. 

 

Radni nie zgłaszali interpelacji. W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

Sołtys wsi Budy: 

Na drodze w kierunku Budów należy wstawić znak ograniczenia tonażu, bo po niej jeżdżą 

ciężarówki a do tego się ona nie nadaje. 

Miał być przywieziony barakowóz i nie mam już cierpliwości, bo nie ma kto przywieść. 

Podatek od nieruchomości Adamczyka nie został umorzony, nie wiem dlaczego. 

 

Wójt Gminy: 

Do ostatniego pytania nie będę się ustosunkowywał, bo to są  dane osobowe i nie będziemy 

publicznie rozważać tej sprawy. 

Barakowóz – faktycznie załatwiają to długo, spróbujemy w najbliższym czasie sprawę 

załatwić. 

Droga przez Budy jest wąska i łączy dwie drogi powiatowe. W roku przyszłym będziemy 

chcieli ją ująć w budżecie do remontu. Natomiast przejechać się po niej da, bo tam byłem. 

 

Sołtys wsi Budy. 

Ale trzeba wstawić znak. Jeżdżą duże samochody i robią sobie skrót. 

 

Wójt Gminy: 

Jak zamkniemy drogę, to mieszkańcy będą robić awanturę, że nie mogą przejechać. Na dzień 

dzisiejszy jest to droga asfaltowa i w roku przyszłym zaplanujemy ją do przebudowy. Każdy 

znak denerwuje kierowców i po co ją zamykać. 

 

Sołtys wsi Wagnerówka: 

Kiedy będą robione rowy przy drodze, bo rolnicy nie mają jak wjechać na pola, głównie to 

chodzi nam o przepusty. 

Wioska chce przystąpić do budowy kanalizacji, co mamy zrobić, żeby w przyszłości była 

budowa. 

 

Wójt Gminy: 

Rowy pogłębić możemy pod warunkiem, że wszyscy rolnicy się zgadzają. Natomiast budowa 

przepustów to już inwestycja. My możemy tylko wymienić przepust uszkodzony a na 

założenie nowych trzeba mieć pozwolenie. Z pogłębieniem rowów nie widzę przeszkód, ale 

pogłębić rowy żeby potem budować przepusty to na taki cel nie mamy zaplanowanych 

środków w budżecie. 

Na razie nic nie wskazuje na to, że w niedługiej przyszłości będzie możliwa budowa 

kanalizacji dla Wagnerówki. Najpierw musimy rozpatrzeć jakie rozwiązanie przyjąć dla 



waszej miejscowości. Może lepiej będzie budować oczyszczalnie przydomowe. To nie jest 

temat na dziś. 

 

Sołtys wsi Mała Wieś: 

Były uzgodnienia, że mieszkaniec może przejechać przez most. Policja zatrzymywała i były 

mandaty. 

 

Pan Krzysztof Giera – funkcjonariusz Policji: 

Od razy zdementuję, mandat był ale nie za przejazd przez most. 

 

Wójt Gminy: 

Nikt nie może zagwarantować, że nie będzie mandatu. Były prowadzone rozmowy i była 

obietnica, że nie będą karać. 

 

Sołtys wsi Wola Kiełczyńska: 

Zgłaszałem już na sesji, że nasza syrena strażacka jest popsuta i stwarza zagrożenie dla ludzi. 

 

Sołtys wsi Pełczyce: 

Potrzebna jest nam koparka do wyrównania drogi koło P. Chmielewskich po której dzieci 

chodzą do przystanku. Również proszę o równiarkę na wyrównanie poboczy po zimie. 

Czy jest już podpisana umowa na konserwację oświetlenia ulicznego. 

 

Wójt Gminy: 

Wszystko się zgadza, tylko właścicielem syreny jest OSP a nie Gmina. Zlecimy odłączenie jej 

od linii elektrycznej. 

Wynajęliśmy już równiarkę, ale efekt był żaden, bo mieszkańcy nie dali przejechać. Dlatego 

odwołaliśmy równiarkę. Z punktu prawnego nie mamy uregulowanych stanów prawnych i nie 

możemy tego wyegzekwować. 

Problem z oświetleniem ulicznym był w I kwartale, a obecnie umowa jest podpisana i należy 

zgłaszać awarie do Zakładu Energetycznego. 

Mamy koparkę ale ona nie pchnie przed sobą ziemi i nic na tej drodze nie zrobi. Wyślę 

pracownika żeby zobaczył na miejscu. 

 

Radna Jolanta Wyrzykowska: 

Na drogę do pól w Pełczycach został przywieziony jeden samochód ale potrzeba jeszcze 10 

ciągników. Samochód na tą drogę nie dojedzie. 

 

Radny Andrzej Mucha: 

Chciałem przypomnieć o drodze tzw. Ujazdowskiej 

 

Wójt Gminy: 

Wozimy kamień ciągnikiem i samochodem tam gdzie są zgłoszenia. Problem jest ten, że        

w Kopalni są duże kolejki i możemy zrobić dziennie tylko 2-3 kursy. Dlatego efekt jest mały. 

 

Z-ca Wójta Gminy: 

Zwracam się do sołtysów w sprawie rowów melioracyjnych. Kiedyś były spółki melioracyjne, 

obecnie ich nie ma. Są dotacje ze Starostwa na ten cel i jeśli któraś miejscowość ma rowy to 

proszę zgłosić do Kierownika Borowca, który będzie załatwiał formalności. 

 

Sekretarz Gminy przedstawiła informację na temat spisu ludności, którą otrzymali sołtysi. 



Ad. 8 

 

Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcie VI Sesji Rady Gminy. 

 

Protokołowała:      Sekretarz obrad: 

 

Renata Borek       Bogdan Lech 


