
P r o t o k ó ł  N r  4 /2022 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy Bogoria 

spisany w dniu 31 maja 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  

 

 

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 posiedzenia , odczytam porządek posiedzenia. 

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 przystąpienie gminy Bogoria do 

Porozumienia Klastrowego na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, koordynowanego przez 

Stowarzyszenie Bonum Publicum – projekt nr 36/2022 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie prowadzenia handlu na Placu targowym  

w Bogorii przez rolników i ich domowników – projekt nr 37/2022 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń 

użytkowych wraz z wyposażeniem na kontynuowanie działalności świadczeń opieki zdrowotnej. – 

projekt nr 38/2022 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dopłaty do ceny za 1 m 3 odprowadzonych ścieków dla 

odbiorców usługi z terenu gminy Bogoria – projekt nr 39/2022 

8. Wolne wnioski 

9. Zamknięcie posiedzenia komisji 

 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Czy radni mają jakieś uwagi , nie ma. 

 

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 posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

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,, za”: pan Tutak Maciej: ,,za” pan Snopek Grzegorz: się 

wstrzymał: 

 

Stwierdzam że protokół z poprzedniej komisji został przyjęty    

 

Ad. 4 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Punkt  4 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Bogoria do 

Porozumienia Klastrowego na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, koordynowanego przez Stowarzyszenie Bonum 

Publicum – projekt nr 36/2022 i przedstawi nam pani sekretarz. 

 

 

Głos zabrała Sekretarz Gminy: 

Projekt uchwały z dnia dzisiejszego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Bogoria do 

Porozumienia Klastrowego na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, koordynowanego przez Stowarzyszenie 

Bonum Publicum podstawa prawna. Rada  

Gminy w Bogorii uchwala co następuje 

 §1  Wyraża się zgodę na podjęcie współpracy i przystąpienie Gminy Bogoria do Porozumienia Klastrowego na 

Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, koordynowanego przez Stowarzyszenie Bonum Publicum.  

§ 2. Zasady funkcjonowania Porozumienia Klastrowego na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, zasady 

współpracy partnerów, obowiązki i uprawnienia koordynatora określone zostaną w umowie o przystąpieniu do 

"Porozumienia Klastrowego na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju", stanowiącej załącznik do niniejszej 

uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Dziękuje czy radni mają jakieś pytania , nie widzę przechodzimy do zaopiniowania   pani Patrycja Dyduch: ,,za” 

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

Stwierdzam , że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany  

 

 

Ad 5 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Punk 5 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie prowadzenia handlu na Placu targowym w Bogorii przez 

rolników i ich domowników – projekt nr 37/2022 przedstawi nam pani sekretarz. 

Głos zabrała Sekretarz Gminy: 

Proszę państwa to jest uchwała , która już państwo podejmowali tylko nadzór wytknął nam , że to jest akt prawa 

miejscowego i dotyczy to tylko wejścia w życie tej uchwały czyli ona wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 



Bardzo dziękuje za wyjaśnienie czy są pytania do tej uchwały nie widzę przechodzimy do zaopiniowania pani 

Patrycja Dyduch: ,,za” pani Anna Stobnicka ,,za:, pan Sarzyński Zdzisław, ,, za” :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 wydzierżawienie pomieszczeń 

użytkowych wraz z wyposażeniem na kontynuowanie działalności świadczeń opieki zdrowotnej. – projekt nr 

38/2022 przedstawi nam pani sekretarz. 

Głos zabrała Sekretarz Gminy: 

Projekt uchwały z dnia dzisiejszego w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń użytkowych 

wraz z wyposażeniem na kontynuowanie działalności świadczeń opieki zdrowotnej, podstawa prawna. Rada 

gminy w Bogorii uchwala co następuje § 1. Wyraża zgodę na dzierżawę: pomieszczeń użytkowych o łącznej 

powierzchni 31 m2, znajdujących się w budynku przy ul. Spacerowej 7 w Bogorii wraz z przynależnym gruntem 

o powierzchni 120 m2 położonych na działce o nr ewidencyjnym 422/2.z przeznaczeniem na prowadzenie 

działalności stomatologicznej w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia Świętokrzyskiego 

Oddziału w Kielcach na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne na okres do 

10 lat. § 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu, o 

którym mowa w §1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Szczegółowe warunki najmu lokalu 

określone zostaną w umowie. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Bardzo dziękuje czy tu państwo radni maja jakieś pytania do projektu uchwały. 

Głos zabrała Sekretarz Gminy: 

A jeszcze. 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Bardzo proszę. 

Głos zabrała Sekretarz Gminy: 

Proszę państwa bo tutaj chyba się wkradł błąd w paragrafie 2 bo ten paragraf drugi powinien mieć brzmienie 

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu, o którym 

mowa w §1. A w paragrafie 4 wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria tak jak jest w tej 

uchwale. 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Bardzo dziękuje , czy radni maja jakieś pytania odnośnie projektu tej uchwały. Nie ma wiec przechodzimy do 

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

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

 

Ad.7. 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Punkt 7 zaopiniowanie projektu dopłaty do ceny za 1 m 3 odprowadzonych ścieków dla odbiorców usługi z terenu 

gminy Bogoria – projekt nr 39/2022 i również poprosimy o przedstawienie projektu uchwały 

Projekt uchwały z dnia dzisiejszego w sprawie dopłaty do ceny za 1 m 3 odprowadzonych ścieków dla 

odbiorców usługi z terenu gminy Bogoria podstawa prawna. Rada Gminy Bogoria uchwala co następuje 
 §1. Ustala się dopłatę do taryfowej ceny odprowadzania ścieków zatwierdzonej decyzją Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzania w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bogoria. Dopłata dotyczy wszystkich 

odbiorców usługi odprowadzania ścieków.  

§ 2. W rozliczeniach z odbiorcami usługi Gmina Bogoria będzie stosowała następujące ceny. Cena 

płacona przez odbiorcę za usługi netto 5,97 do tego vat 8% 48 gr. Kwota brutto 6 zł 45gr. Dopłata z 

budżetu Gminy netto 1,25 vat od tego jest 10 gr również 8% brutto kwota dopłaty 1 zł 35gr. Cena 

taryfowa jest 7,22 do tego Vat 8% Centa brutto 7,80 



 
 3. Dopłata określona w §2 obowiązywała będzie w okresie od 04 czerwca 2022 r. do 03 czerwca 2023 

r. §4. Traci moc uchwała NR XXXI/298/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 

odprowadzanych ścieków dla odbiorców usługi z terenu gminy Bogoria. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.  

§ 6. . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 04.06.2022 roku. 

 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Bardzo dziękuje czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania odnośnie projektu uchwały? Bardzo proszę. Nie ma więc 

przechodzimy do zaopiniowania  projektu uchwały pani Patrycja Dyduch: ,,za” pani Anna Stobnicka ,,za”, pan 

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

zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Przepraszam panie radny proszę do mikrofonu dobrze bo później będzie ciężko protokół napisać. Dziękuje. 

Głos zabrał radny Zdzisław Sarzyński: 

Ja mam pytanie takie czy wywóz nieczystości beczką , która posiada gmina wzrośnie opłata czy zostanie w tej 

samej cenie. Dziękuje. 

Głos zabrał Wójt Gminy: 

Panie radny tutaj mówimy o kwocie dopłaty do metra ścieków. Odnośnie sprawy beczki na dzień dzisiejszy nie 

odpowiem na pewno dojazd i odebranie tych ścieków musi się pokrywać z tą kwota , która musi być za tą usługę 

pobrana. Nie mniej jednak powiem szczerze , że na naszej gminie jesteśmy gminą , która nie wiem czy nie ma 

najniższej opłaty za wywóz taka beczką. No sąsiednia gmina bierze 3 razy tyle za podjazd za taką usługę , ale na 

dzień dzisiejszy na pewno żadnej podwyżki tam nie przewidujemy. 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Bardzo dziękuje czy radni mają jakieś pytania. Nie to może ja mam takie krótkie pytanko pannie wójcie jak to 

się ma do poprzedniego roku odnośnie kwot , jaka mamy różnice w tym roku. 

Głos zabrał Wójt Gminy: 

Panie radny tutaj jak macie państwo zapisane w paragrafie 1 ta taryfa cenowa była ustalona w zeszłym roku decyzją 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie , zmiana tej kwoty jest stosunkowo nie duża 

jest to 7 gr netto czyli brutto około 8 gr brutto. No jest to podyktowane wzrostem czy to najniższej krajowej czy 

cenami za paliwo więc na dzień dzisiejszy ta taryfa , która była ustalana w zeszłym roku na 3 lata do przodu miała 

taka a nie inną wartość. 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Bardzo dziękuje czy radni maja jakieś pytania? Nie widzę więc przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały  

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

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

 

Ad 8 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Punt 8 Wolne wnioski. Bardzo proszę czy radni mają jakieś pytania. Nie widzę 

 

Ad 9 

 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Zamykam posiedzenie komisji. Dziękuje. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

Członek Komisji: ……………………………………………  

 



Członek Komisji: ……………………………………………  

 

Członek Komisji: ……………………………………………  

 

 

 

Sporządziła: …………………………………………….  
 

 


