
P r o t o k ó ł  N r  2 /2022 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy Bogoria 

spisany w dniu 29 marca 2022 roku 

Komisja Budżetu w składzie: 

• Snopek Grzegorz 

• Dyduch Patrycja 

• Stobnicka Anna 

• Tutak Maciej 

 

Lista obecności członków komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu  

Ponadto w posiedzeniu bierze udział:  

1. Dorota Kruszec-Nowińska - Sekretarz Gminy 

2. Ewa Gajek                                                         - Skarbnik Gminy  

3. Edyta Utnik                                                        - Radna Gminy 
 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Bardzo serdecznie witam Panią sekretarz, Panią Skarbnik, obsługę Rady, Państwa radnych otwieram posiedzenie 

Komisji Budżetu Rolnictwa Inwestycji, na podstawie listy obecności stwierdzam quorum. Przychodzimy do 

porządku przyjęcia posiedzenia , Czy Radni zostali zapoznani z porządkiem posiedzenia ? czy radni mają jakieś 

uwagi do porządku posiedzenia. Proszę. 

 

Głos zabrała Skarbnik Gminy:  

Tak uchwała w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach to jest projekt 27 i projekt nr 28 

w sprawie zmian Budżetu Gminy , tez po zmianach. 

 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

 Bardzo dziękuję, czy ktoś jeszcze? Proszę. 

Głos zabrała Sekretarz Gminy: 

A ja jeszcze bym prosiła o przyjęcie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w 

formie darowizny przez gminę Bogoria nieruchomości gruntowej po zmianach i proszę państwa w uchwale nr 15 

tam wkradł się błąd pisarski  otrzymali państwo nową treść uchwały powinno być wchodzące w skład a nie 

wychodzące. 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

 Bardzo dziękuję , przeczytam porządek posiedzenia po zmianach 

 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny przez 

Gminę Bogoria nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wierzbka. – projekt nr 19/2022 po 

zmianach. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez 

Gminę Bogoria od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wysoki Duże projekt 

nr 20/2022. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez 

Gminę Bogoria od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pęcławice Górne. – 

projekt nr 21/2022. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  zasad prowadzenia handlu na ,, Placu targowym” w Bogorii 

przez rolników i ich domowników - projekt nr 24/2022. 



8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  podjęcia współdziałania z Miastem i Gminą Daleszyce, 

Miastem i Gminą Szydłów i Gminą Raków celem utworzenia Partnerstwa IIT projekt nr 25/2022. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2022 roku – projekt nr 26/2022. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2034 -projekt 

nr 27/2022  po zmianach. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2022 rok – projekt nr 

28/2022 – po zmianach. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę – projekt nr 29/2022. 

13.  Wolne wnioski. 

14. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

 

 
 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Przechodzimy do przyjęcia porządku posiedzenia komisji 

:pani Patrycja Dyduch: ,,za” pani Anna Stobnicka ,,za”, pan Sarzyński Zdzisław, pan Tutak Maciej: ,,za” pan 

Snopek Grzegorz: ,,za: 

Stwierdzam że porządek obrad został przyjęty. 

Ad.3 

 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji, czy radni mają jakieś pytania do protokołu z poprzedniej Komisji ? 

Nie? nie widzę, a więc przechodzimy do przyjęcia protokołu z poprzedniej Komisji pani Patrycja Dyduch: ,,za” 

pani Anna Stobnicka ,,za:, pan Sarzyński Zdzisław, :pan Tutak Maciej: ,,za” pan Snopek Grzegorz: ,,za: 

 

Stwierdzam że protokół z poprzedniej komisji został przyjęty    

 

Ad. 4 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Punkt  4 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny przez 

Gminę Bogoria nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wierzbka. – projekt nr 19/2022 po zmianach, 

przedstawi nam pani Sekretarz. 

 

 

Głos zabrała Sekretarz Gminy: 

Czytać. 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Czy rani chcą , żeby przeczytać , wiemy zapoznaliśmy się z tym , także czy radni mają jakieś uwagi odnośnie 

projektu uchwały? Nie ma więc przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały pani Patrycja Dyduch: ,,za” 

pani Anna Stobnicka ,,za”, pan Sarzyński Zdzisław, pan Tutak Maciej: ,,za” pan Snopek Grzegorz: ,,za”: 

Stwierdzam , że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

 

                                                                                      Ad 5  

 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Punk 5 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę 

Bogoria od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wysoki Duże projekt nr 20/2022  tu 

czy radni mają jakieś pytania odnośnie projektu uchwały, nie ma , pani Patrycja Dyduch: ,,za” pani Anna Stobnicka 

,,za”, pan Sarzyński Zdzisław, pan Tutak Maciej: ,,za” pan Snopek Grzegorz: ,,za”: Stwierdzam że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  



Ad.6 

 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Punkt .6 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez 

Gminę Bogoria od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pęcławice Górne. – projekt nr 

21/2022 Tu odnośnie tej uchwały radni mają jakieś pytania ? nie ma ,przechodzimy do opinii pani Patrycja 

Dyduch: ,,za” pani Anna Stobnicka ,, za”, pan Sarzyński Zdzisław, pan Tutak Maciej: ,,za” pan Snopek Grzegorz: 

,,za”: 

Stwierdzam że komisja również  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

                                                                               

Ad 7 

 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Punkt 7 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  zasad prowadzenia handlu na ,, Placu targowym” w Bogorii 

przez rolników i ich domowników - projekt nr 24/2022 czy radni mają jakieś pytania odnośnie placu targowego 

nie ma. Proszę bardzo. 

Głos zabrał radny Maciej Tutak: 

To znaczy chodzi mi o ten plac targowy widzę  że on się nie przyjął tam od dłuższego czasu nie widać , żeby ktoś 

handlował na tym placu a raczej to na rynku się odbywa i może by w jakiś sposób to uruchomił , żeby jednak był 

ten handel na tym placu. 

Głos zabrała Sekretarz Gminy: 

Praktycznie biorąc ten handel będzie dla rolników na tym placu targowym , nie wyłączaliśmy , też w tej uchwale 

rynku jako miejsca gdzie niektórzy tam prowadzą handel , także zostały by te dwa miejsca , ale wolelibyśmy , 

żeby to było na tym placu targowym. 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Bardzo dziękuje czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania odnośnie projektu uchwały? Nie ma więc przechodzimy do 

zaopiniowania  projektu uchwały pani Patrycja Dyduch: ,,za” pani Anna Stobnicka ,,za”, pan Sarzyński Zdzisław, 

pan Tutak Maciej: ,,za” pan Snopek Grzegorz: ,,za”  Stwierdzam że komisja   pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

 

Ad 8 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Punt 8 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  podjęcia współdziałania z Miastem i Gminą Daleszyce, 

Miastem i Gminą Szydłów i Gminą Raków celem utworzenia Partnerstwa IIT projekt nr 25/2022 czy rani mają 

jakieś pytania odnośnie tego projektu? Nie ma więc przechodzimy do zaopiniowania pani Patrycja Dyduch: ,,za” 

pani Anna Stobnicka ,,za”, pan Sarzyński Zdzisław, pan Tutak Maciej: ,,za” pan Snopek Grzegorz: ,,za”  

Stwierdzam że komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

                                                                             

Ad 9 

 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Punk dziesiąty Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2022 roku – projekt nr 

26/2022 odnośnie projektu uchwały radni mają jakieś pytania nie ma więc przechodzimy do opinii zaopiniowania 

pani Patrycja Dyduch: ,,za” pani Anna Stobnicka ,,za”, pan Sarzyński Zdzisław, pan Tutak Maciej: ,,za” pan 

Snopek Grzegorz: ,,za”  Stwierdzam że komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad.10 

 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Punkt 10  Zaopiniowanie projektu uchwały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2034 -projekt 

nr 27/2022  po zmianach i przedstawi nam pani skarbnik. 

Głos zabrała Skarbnik Gminy: 

To ja może powiem na czym polega znaczy całą mam przeczytać czy powiedzieć na czym polega ta zmiana 

dzisiejsza  

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Znaczy dokumenty dostaliśmy wcześniej , także może o tą zmianę dzisiejsza prosił bym wyjaśnić. 



Głos zabrała Skarbnik Gminy: 

Zmiana polega na korekcie załącznika wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej w pierwszej 

pozycji gdzie jest świetlica Arka tam państwo w pierwszej wersji mieliście 75 tysięcy teraz jest 53. 692 

ponieważ projekt został rozliczony i okazało się , że jeszcze im 17,500  tysiąca wczoraj im zwróciliśmy z tego 

zadania środków dotyczących tego zadania i z tąd korekta jest w tej uchwale. 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Bardzo dziękuję. Czy radni mają jakieś pytania odnośnie uchwały finansowej nie ma przechodzimy do opinii  pani 

Patrycja Dyduch: ,,za” pani Anna Stobnicka ,,za”, pan Sarzyński Zdzisław, pan Tutak Maciej: ,,za” pan Snopek 

Grzegorz: ,,za”  Stwierdzam że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad.11 

 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek:                                                                                  

Punt 11 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2022 rok – projekt nr 

28/2022 – po zmianach przedstawi nam pani skarbnik 

Głos zabrała Skarbnik Gminy: 

Zmiana polega na dodaniu w załączniku numer 2 plan wydatków rozdziału 750 95w kwocie 5 tysięcy 138 zł a 

zmniejszeniu w rozdziale 92109 i dotyczy to wniosku funduszu sołeckiego wsi Domaradzice. Zmienili  sobie 

zakres rzeczowy zadania. 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Bardzo dziękuje czy radni mają jakieś pytania odnośnie projektu tej uchwały nie ma więc przechodzimy do opinii 

opinii pani Patrycja Dyduch: ,,za” pani Anna Stobnicka ,,za”, pan Sarzyński Zdzisław, pan Tutak Maciej: ,,za” 

pan Snopek Grzegorz: ,,za”  Stwierdzam że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad.12 

 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Punkt 12 Zaopiniowanie projektu uchwały ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę – projekt nr 29/2022 i czy tu radni maja pytania 

odnośnie projektu uchwały , nie ma , przechodzimy do opinii pani Patrycja Dyduch: ,,za” pani Anna Stobnicka 

,,za”, pan Sarzyński Zdzisław, pan Tutak Maciej: ,,za” pan Snopek Grzegorz: ,,za”  Stwierdzam że komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad.13 

 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Punk13 wolne wnioski bardzo proszę czy radni mają jakieś pytania ? nie ma więc zamykam posiedzenie komisji 

budżetu dziękuje. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji: ……………………………………  

 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji: ……………………….. 

 

 

Członek Komisji: ……………………………………………  

 

Członek Komisji: ……………………………………………  

 

Członek Komisji: ……………………………………………  

 

 

 

Sporządziła: …………………………………………….  
 
 


