
P r o t o k ó ł  Nr XII/2011 

z Sesji Rady Gminy w Bogorii 

spisany w dniu 30 listopada 2011 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 11
00

 a zakończyła o godz. 13
30

. 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. Marzena Barańska   - Kierownik Jadłodajni 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. 

. 

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. Projekt budżetu gminy na 2012 rok. 

6. Informacja z działalności Jadłodajni Gminnej w Bogorii za 2010 rok. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2012 rok, 

b) Określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości, 

c) Zwolnień w podatku od nieruchomości, 

d) Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 

e) Zwolnień w podatku od środków transportowych, 

f) Określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych, 

g) Zmian budżetu gminy na 2011 rok, 

8. Interpelacje i wolne wnioski. 

9. 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 XI/2011– jednogłośnie. 

 

Ad. 4 

 

Rada Gminy na Sekretarza obrad powołała Radnego Władysława Jaworskiego – jednogłośnie. 

 

Ad. 5 

Pani Ewa Gajek, Skarbnik Gminy przedstawiła projekt budżetu gminy na 2012 rok, który 

stanowi załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.56.2011. 

 

Ad. 6 

Pani Marzena Barańska, Kierownik Jadłodajni Gminnej przestawiła informację z działalności 

Jadłodajni Gminnej w Bogorii za 2010 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Radni nie wnosili uwag do informacji. 

 

Ad. 7 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) Pani Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej 

ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2012 rok. 

 

Radny Zygmunt Madej: 

Chciałbym żeby wszyscy uświadomili sobie, że jest to 30 % podwyżka w stosunku do 

roku ubiegłego., zbyt daleko idąca. Powinniśmy się zastanowić nad obniżeniem. 

 

Wójt Gminy: 

Zasięgaliśmy opinii w wielu gminach. Proponuję przyjąć średnią cenę w 

województwie świętokrzyskim. My podatek ten obniżamy o 34,18 zł na 1 q żyta co w 

skali roku jest ok. 500 tyś.zł, których nie weźmiemy w 2012 r. oraz w następnym roku 

dostaniemy o taką kwotę mniejszą subwencję. Rada Gminy powinna obniżać cenę 

żyta gdyby była ona wyższa niż faktycznie jest na rynkach i dlatego wprowadzili 

przepis o możliwości jej obniżki. 

Obecnie na naszych rynkach cena żyta wynosi 60 zł za q żyta, a my i tak proponujemy 

tylko 40 zł. Zaciągaliśmy informacji z innych gmin i tak: Lipnik ma 60 zł, Klimontów 

– 45 zł, Iwaniska – 37 zł, Staszów – 55 zł, Rytwiany – 56 zł, Osiek – 54 zł. Uważam, 

że stawka 40 zł jest do przyjęcia. Radni muszą się kierować interesem gminy                 

i społeczeństwa. Póki co to nasza gmina w stosunku do sąsiednich ma się dobrze pod 

każdym względem. Mówię to dlatego, bo wchodzimy w duże zadania inwestycyjne. 

Kanalizacja ma kosztować ponad 11 mln.zł a tu chcemy się przepychać o złotówkę. 

 

Sołtys wsi Szczeglice: 

W naszej miejscowości przelicznik z hektara jest bardzo duży i po takiej podwyżce 

będzie przybywać gospodarstw które nie będą płacić. 

 

 



Radny Bogdan Lech: 

Jeśli w tym roku przegłosujemy stawkę 40 zł, to czy w roku następnym gdyby cena 

żyta spadła, my ja obniżymy. 

 

Wójt Gminy: 

Cenę żyta ogłasza GUS i jeżeli oni obniżą, to my nie mamy prawa jej przekroczyć. 

Podwyżka jest o 25 % ale w ubiegłym roku była dyskusja o podwyższeniu o 10% 

jednak została uchwalona na tym samym poziomie co rok wcześniej. Dlatego teraz jest 

większy jednorazowy skok. W stosunku do innych gmin i tak mamy jedną                    

z najniższych stawek. 

 

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta 

do naliczenia podatku rolnego na 2012 rok poddał pod głosowaniu. 

 

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XII/96/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta 

do naliczenia podatku rolnego na 2012 rok większością głosów ( 13 za, 2 przeciw). 

 

b) Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatków od nieruchomości. 

 

Sołtys wsi Budy: 

Podatek od budynków pozostałych jest bardzo wysoki i takich budynków w całej 

gminie jest bardzo dużo bo rolnicy rozpisali gospodarstwo rolne pozostawiając 

zabudowania. U nas wynosi 6,50 zł i w naszej miejscowości jest osoba, której nie stać 

na płacenie tak wysokiego podatku. W Klimontowie nie maja takiego podatku. 

 

Wójt Gminy: 

Jeżeli w naszej ewidencji jest nieruchomość poniżej 1 ha to naliczamy podatek od 

nieruchomości. Pan mówi o Klimontowie u nich jest ta samo. Zwolnić się nie da z 

tego podatku. Żeby egzekwować go od wszystkich musielibyśmy rozpocząć kontrole 

w terenie i sprawdzać. My naliczamy podatek po złożeniu deklaracji przez właściciela 

nieruchomości, kontrolnych ścisłych nie prowadzimy. 

 

Przewodniczący projekt uchwały poddał pod głosowanie. 

 

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XII/97/2011 w sprawie określenia wysokości stawek 

podatków od nieruchomości – jednogłośnie. 

 

c) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XII/98/2011 w sprawie wprowadzenia zwolnień       

w podatku od nieruchomości – jednogłośnie, 

d) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XII/99/2011 w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych – jednogłośnie, 

e) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XII/100/2011 w sprawie zwolnień w podatku od 

środków transportowych – jednogłośnie, 

f) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XII/101/2011 w sprawie określenia wzoru 

formularzy informacji i deklaracji podatkowych – jednogłośnie, 

g) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XII/102/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 

2011 rok – jednogłośnie. 

 

 



Ad. 8 

Interpelacje i wolne wnioski: 

Radni nie zgłaszali interpelacji. W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

Wójt Gminy omówił zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2012 roku. Szczególną 

uwagę zwrócił na duże zadania inwestycyjne jak: budowa kanalizacji dla 6 miejscowości, 

zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Bogorii, przebudowa Domu Kultury                   

w Przyborowicach. W związku z tym nie mogliśmy ująć wszystkich waszych wniosków. Jeśli 

jednak w miesiącu styczniu otrzymamy dodatkową opłatę od Kopalni to w I kwartale 

wrócimy do wniosków. 

Chciałbym podziękować Radnym za przyjęcie uchwały w sprawie podatku rolnego. Ile by u 

nas nie uchwalić to zawsze będą dyskusje ponieważ nasza gmina jest typowo rolnicza i każdy 

chciałby jak najmniej płacić. 

Podeszliśmy do tego tematy poważnie. Podwyżka jest bardzo duża ale to jest efekt tego, że w 

poprzednich latach zawsze podatek ten był zaniżany, a obecnie cena żyta poszła o 200% w 

górę.  

Budżet chciałbym aby został uchwalony jeszcze w grudniu. 

 

Sołtys wsi Wola Kiełczyńska: 

Sprawa przyłączy do kanalizacji gdzie okazuje się, że jest potrzebna inwentaryzacja co jest 

kosztowne. Może można to załatwić inaczej. Kiedyś nie było takich wymogów. W sąsiedniej 

gminie nie muszą tego robić. 

 

Wójt Gminy: 

Nie jest to nasz wymóg tylko wynikający z prawa budowlanego. Ma Pan zupełną racje, że 

kiedyś nie było to wymagane, ale to było kiedyś. Przepisy są restrykcyjne. Robimy przetarg 

na obsługę geodezyjną dla gminy, może wówczas geodeta zgodziłby się wykonać 

inwentaryzację. Z tym, że gmina nie będzie mogła ponosić kosztów, przyłącza należą do 

właścicieli budynków. W sąsiedniej gminie budowę kanalizacji mogli robić z Funduszu 

Spójności i robią wraz z przyłączami. To zależy jaki jest program. 

 

Sołtys wsi Budy: 

Droga która stanowi połączenie Budów z Gilówką została zniszczona przez ciężkie 

samochody. Co teraz mam powiedzieć mieszkańcom, że dalej nie będzie robiona. 

 

Wójt Gminy: 

Zawsze trzeba siły na zamiary mierzyć, w tym roku nie było środków, Jechałem tą drogą i 

gdy dziury zostaną zaklejone to będzie ona przejezdna. Jest jeszcze kilka odcinków, które nie 

są ujęte, być może w roku przyszłym zostanie ona dopisana do planu. Lepiej pomyśleć żeby 

mieszkańcy przesunęli płoty w celu jej poszerzenia.  

 

Radny Mucha Andrzej: 

W sprawie przyłączy do kanalizacji rozmawiałem z geodetą i on się zgodził zrobić 

inwentaryzację za 300 zł w przypadku gdy będzie razem 5-6 przyłączy. 

Droga w Kiełczynie koło przystanku oraz budowa chodnika – byłem w Wojewódzkim 

Zarządzie Dróg i póki co to nie mamy co liczyć na chodnik. Chciałbym ponowić tą sprawę na 

2012 rok. 

 

 

 



Wójt Gminy: 

Najlepiej wystosować pismo od mieszkańców a my je poprzemy, że będziemy partycypować 

w kosztach. 

 

Ad. 9 

Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia obrad Sesji. 

 

Protokołowała:       Sekretarz obrad: 

 

Renata Borek        Władysław Jaworski 


