
P r o t o k ó ł  N r  5 /2022 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy Bogoria 

spisany w dniu 14 czerwca 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. Monika Pyza                                                - Zastępca Gminy  

 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Bardzo serdecznie witam Panią sekretarz, Panią Monikę, obsługę Rady, Państwa radnych, pana 

urbanistę , pana Piotra Opalę. Otwieram posiedzenie Komisji Budżetu Rolnictwa Inwestycji, na 

podstawie listy obecności stwierdzam quorum. Przychodzimy do porządku posiedzenia ,porządek 

posiedzenia jest państwu znany , proszę bardzo. 

Głos zabrała Zastępca Skarbnika Gminy: 

Prosiła bym państwa radnych o wprowadzenie nowego punktu 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w 

sprawie zmian budżetu gminy Bogoria na 2022 rok jest to projekt nr 44/2022. Omówię wszystkie 

zmiany za chwileczkę jeżeli będzie wprowadzony. 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek 

Dobrze dziękuje. Czy państwo radni mają jeszcze jakieś uwagi co do porządku posiedzenia? Nie widzę 

więc 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 uchwalenia V zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I - projekt nr 42/2022. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia V zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II – projekt nr 43/2022 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2022 rok – 

projekt nr 44/2022 

7. Wolne wnioski 

8. Zamknięcie posiedzenia komisji 

 

 

 



Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Przechodzimy do przyjęcia porządku posiedzenia pani Patrycja Dyduch ,,za”, pani Stobnicka Anna 

,,za”, pan Sarzyński Zdzisław ,,za”, pan Maciej Tutak ,,za”, pan Snopek Grzegorz ,,za” stwierdzam ,że 

porządek posiedzenia został przyjęty. 

Ad.2 

 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Punkt 3 przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji, czy są jakieś uwagi co do protokołu z poprzedniej 

komisji? mnie widzę wię przechodzimy do zaopiniowania protokołu z poprzedniej komisji pani 

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

,,za”, pan Snopek Grzegorz ,,za” stwierdzam ,że protokół z poprzedniej komisji. został przyjęty. 

 

Ad. 3 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Punkt 4 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia V zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I - projekt nr 42/2022. Proszę bardzo 

poprosimy może pana urbanistę o wyjaśnienia, czego one dotyczą. 

Głos zabrał urbanista: 

Szanowni państwo jak państwo wiecie te projekty uchwał w sprawie uchwalenia MPZP V zmiany tego 

planu etap I i II , one były już raz przedmiotem uchwalenia , natomiast w trakcie , wyjaśniając , też tą 

sytuację chce tutaj , że w trakcie kontroli nadzorczej wojewody , tutaj wojewoda przedłożył kilka uwag 

, które tutaj finalnie musieliśmy jeszcze wprowadzić do treści tych uchwał w wyniku czego one teraz 

będą miały inne brzmienie wyjaśniając tą sytuację w gruncie rzeczy chodziło tak naprawdę o te uwagi , 

które wojewoda przedłożył one się sprowadzają w gruncie rzeczy do ustaleń z 2007 roku tutaj tak 

mówiąc dosyć ogólnie te uwagi sprowadzają się do nie wyłączyliśmy zdaniem urzędników w treści V 

zmiany planu stosowania niektórych ustaleń z planu z 2007 roku. Tam są takie zapisy w tym planie z 

2007 roku no dzisiaj one powiedzmy nie były by prawnie możliwe do wprowadzenia do planu nie mniej 

jednak one były zgodne z prawem i tam są takie zapisy , które mówią, że na obszarze gminy Bogoria 

dopuszcza się realizację urządzeń produkujących energię ze źródeł odnawialnych bez wskazania gdzie 

bez żadnych parametrów taki ogólny zapis prawda jest , też taki zapis ogólny , który mówi , że dopuszcza 

się realizację dróg wewnętrznych na obszarze całej gminy nie wskazując gdzie?. Tutaj wojewoda dodał 

uwagę , że my w tych projektach zmian mamy literalnie wyłączyć stosowanie tamtych dopuszczeń teraz 

tego nie zrobiliśmy bo i tak jeżeli przeznaczamy teren pod zabudowę mieszkaniową  to jest oczywiste , 

że tam farma wiatrowa czy fotowoltaiczna nie może stanąć bo przeznaczenie tego terenu na to nie 

pozwala. Natomiast tutaj urzędnicy wojewody uznali , że dla czytelności tego planu to musi 

jednoznacznie literalnie wynikać z ustaleń tych uchwał zmieniających w konsekwencji czego tutaj w 

rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdzono , że mamy literalnie wpisać  , że na obszarach objętych tą V 

zmianą planu nie znajdują zastosowania ustalenia planu z 2007 roku dotyczącej i to jest właśnie 

realizacja urządzeń produkujących energię z odnawialnych źródeł energii na obszarze całej gminy , 

realizacja dróg wewnętrznych  bez wskazania gdzie na obszarze całej gminy i możliwość realizacji 

reklam. Tam wtedy w 2007 roku , tez reguluje kwestię reklam. Dzisiaj się tego nie robi w planach 

miejscowych się nie zamieszcza żadnych regulacji dotyczących tej tematyki reklam to nie jest 

kompetencja MPZP i tutaj wojewoda wskazał , że mamy literalnie podtrzymać dla czytelności tego aktu 

dla łatwego stosowania tego dokumentu w procesie inwestycyjnym mamy wpisać literalnie , że tych 

ustaleń dotyczących dróg, OZE, dotyczących reklam , że tych ustaleń się mnie stosuje do terenów 

objętych tą V zmianą MPZP etap I i II i do tego w gruncie rzeczy te uwagi się sprowadzały. Można było 



to zostawić tak jak jest ponieważ tak jak państwu mówiłem i tak nie ma już dzisiaj możliwości według 

stanu prawnego jaki dzisiaj jest realizacji reklam czy tutaj tych dróg wewnętrznych czy OZE na terenach 

objętych V zmianą planu , nie mnie jednak tutaj właśnie była taka argumentacja , że ten plan musi być 

czytelny, jednoznaczny i tutaj robiąc to z zasadami wszelkiej praktyki należało to jeszcze literalnie 

dopisać i konsekwencją czego tutaj wojewoda dokonał rozstrzygnięcia nadzorczego i wskazał , że mamy 

te uchwały poprawić i wpisać literalnie wyłączenie stosowania tych ustaleń z planu z 2007roku , które 

dotyczyły tych rzeczy o , których mówiłem. I to w gruncie do tego się sprowadza to rozstrzygnięcie , 

także powiedział bym , że to jest bardziej taka kosmetyka doprecyzowująca, uczytelniająca ten akt bo 

tutaj od strony prawnej nie ma takich rzeczy , które by skutkowały niemożnością tego planu , czy jakimiś 

problemami to jest bardziej taka zmiana uczytelniająca mająca na celu to , aby ten dokument był 

jednoznaczny później w procesie inwestycyjnym , aby nie było żadnych problemów interpretacyjnych 

na obszarach objętych V zmianą można robić to OZE , które plan stary dopuszcza te drogi , które plan 

stary dopuszcza czy nie , także to w gruncie rzeczy do tego się sprowadza i tak naprawdę tylko o to 

chodziło. Jeżeli macie państwo jakieś bardziej szczegółowe pytania to proszę pytać ja postaram się 

odpowiedzieć 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Bardzo dziękuje za wyjaśnienie czy radni mają jakieś pytania? Nie widzę więc przechodzimy do 

zaopiniowania projektu uchwały , 

Głos zabrał urbanista: 

ja jeszcze tak na koniec powiem , że wpłynęła jedna uwaga do tych dokumentów państwo 

otrzymaliście razem z uchwałami listę uwag złożonych tam do tego poprzedniego planu uchwalonego 

na ostatniej sesji tam było 13 uwag teraz wpłynęła jeszcze jedna 14 , także ona się tutaj znajduje w 

tym załączniku do uchwały , którym jest rozstrzygniecie w sprawie rozpatrzenia uwag. Ta uwaga nie 

dotyczy terenów objętych planem więc ona jest bezprzedmiotowa  natomiast to , też mówię , żebyście 

mieli państwo wiedzę do tego , że ta dodatkowa uwaga wpłynęła , ale ona tak jak mówię nie dotyczy 

terenów objętych planem , także ona jest nieuwzględniona bo jest po prostu bezprzedmiotowa i 

obejmuje tereny nie objęte tym MPZP o którym dzisiaj rozmawiamy. 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Bardzo dziękuje przechodzimy w takim razie do zaopiniowania projektu uchwały  pani Patrycja 

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

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

 

 

Ad. 4 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Punkt 5 zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia V zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II – projekt nr 43/2022 tu czy radni mają 

jakieś pytania do projektu uchwały nie widze żadnych pytań więc przechodzimy do zaopiniowania 

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

Tutak ,,za”, pan Snopek Grzegorz ,,za” stwierdzam ,że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

Ad.5 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Punkt 6 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2022 rok – 

projekt nr 44/2022 prosimy panią Monikę o wyjaśnienia. 

Głos zabrała Zastępca Skarbnika Gminy: 



Projekt uchwały nr 44/2022 w sprawie zmian budżetu gminy Bogoria na 2022 rok. Na podstawie 

ustawy  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.599) w związku z art. 211, art. 212 , art. 214, 217, i 

finansach publicznych Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje:  

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.  

§ 3. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z 

załącznikiem nr 3.  

§ 4. Załącznik „Dotacje celowe w 2022 roku” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4.  

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego . Załącznik nr 1 plan dochodów w dziale 756 dokonano przeniesień 

kwoty 30 tys. uległa zmianie tylko i wyłącznie klasyfikacja ta kwota dotyczy części wpłaty z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym , zwiększono o kwotę 261 233to jest 

oświatowa subwencji ogólnej na podstawie pisma otrzymanego ministerstwa finansów z w związku ze 

zmianą ustawy karta nauczyciela. Załącznik nr 2 plan wydatków 1 i ostania pozycja to jest 

przeniesienie 4 319 93 gr. Przeniesienie na wniosek sołectwa Budy , było realizowane jedno zadanie 

teraz sołectwo sobie podzieliło to zadanie na dwa zadania dlatego jest przeniesienie tej kwoty. 

Następna pozycja to jest 20 tysięcy i zwiększenie dofinansowania do zakupu lekkiego samochodu 

ratowniczo – gaśniczego dla OSP Pełczyce , a 20 tysięcy zostaje zmniejszone z wydatków 

inwestycyjnych na oświetlenie drogowe. Ponieważ w załączniku nr 1była zwiększona część subwencji 

ogólnej , oświatowej w załączniku nr 2 w planie wydatków ta kwota 261 233 została przekazana na 

wynagrodzenie osobowe nauczycieli. I ostatnia pozycja ostatni dział 921 to jest przeniesienie kwoty 

3000 tys. i to , tez jest na wniosek sołectwa Wysoki Średnie realizowali dwa zadania teraz będą 

realizować jedno przenieśli sobie z działalności pozostałej na zadanie inwestycyjne , które realizują. 

Konsekwencją załącznika nr 2 ponieważ jak wcześniej wspomniałam tam były 3 zadania inwestycyjne 

jest załącznik nr 3 zadania inwestycyjne roczne w pozycji 10. Budowa wiaty przystankowej w 

sołectwie Budy to jest kwota zmniejszona o 4 tys. 319 93 gr. Pozycja 15  zmniejszenie o kwotę 20 tys. 

Wymiana i montaż oświetlenia drogowego. Pozycja 17 to jest zwiększenie o kwotę 3 tys. Budowa 

ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Wysoki Średnie. I załącznik nr 4 dotacje celowe 

zwiększenie o kwotę 20 tys. na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. 

I to są wszystkie zmiany , które zostały wprowadzone w budżecie gminy. Dziękuje 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Dziękuje czy radni mają jakieś pytania odnośnie projektu budżetowego, nie widzę przechodzimy do zaopiniowania   

projektu 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: 

Punk 7 wolne wnioski, czy radni maja jakieś pytania?  

Głos zabrał radny Maciej Tutak: 

Ja może do pana urbanisty pytanie bo z tego co już tak słychać głośno na temat , że rząd prawdopodobnie uwolni 

tak zwane te 10 h prawda? I czy jest zainteresowanie przez inne gminy właśnie odnośnie farm wiatrowych. 

Głos zabrał urbanista: 

Jeżeli chodzi o tą kwestię 10 h to tutaj tak na świeżo mogę państwo powiedzieć ,że wczoraj właśnie w dniu 

wczorajszym projekt tej ustawy znoszący tą zasadę 10 h do odległości 500 metrów był przedmiotem posiedzenia 

na komisji stałej Rady Ministrów i został zaakceptowany dostał zielone światło, także wydaje się że faktycznie 

może to wpłynąć do sejmu. Tutaj ministerstwo klimatu to pilotuje , że ustawa miała by się znaleźć w sejmie i 

zostać poddana pod głosowanie do końca tego miesiąca bądź w lipcu. I tak jak mówiłem założenie jest zdjęcie 

tej zasady 10 h do odległości 500 metrów i faktycznie patrząc po tej ścieżce legislacyjnej , która teraz się dzieje 



są poczynione pewne kroki. Mówię o tym dlatego , że o zmianie przepisów tej ustawy mówiło się od ostatnich 

dwóch lat i się w zasadzie nigdy nic nie wydarzyło to były tylko słowa za , którymi nie szły żadne czyny a teraz 

faktycznie coś jest na rzeczy , także sam nabieram takiego przekonania , że chyba rzeczywiście tą ustawę 

zmienią w czerwcu bądź w lipcu. Jeżeli by się tak stało to tutaj , że tak powiem otwiera drogę dla nowych 

terenów , także budowlanych bo w tej chwili jak państwo wiecie to nie tylko tutaj państwo , ale wiele gmin w 

Polsce szacuje się , że jest ich grubo ponad 100 jest zablokowane i z tytułu tej ustawy z tytułu tej regulacji , która 

mówi prawda , że w obszarze 10 h tej 10 krotnej wysokości wiatraków tej zabudowy nie można realizować. I o 

ile w państwa przypadku ta sytuacja jest o tyle inne , że państwo macie ten plan obowiązujący , który 

zabezpiecza pewne tereny budowlane i te wiatraki faktycznie stoją jest wiele gmin gdzie nie ma wiatraków są 

tam gdzieś planowane , uwzględnione w planie zagospodarowania , ale , też ten zakaz obowiązuje prawda czyli 

od czegoś czego nie ma i tam to rzeczywiście jest problem bo nie ma wiatraków a i tak nie można się budować. I 

, też mogę państwu powiedzieć , że sam robię 4 uchwały w sumie właśnie dotyczące  tylko tej problematyki 

wiatrakowej i , też tak jakby robimy pewne rzeczy na zakładkę. Tutaj , też mam taką gminę gdzie burmistrz tam 

na bieżąco koresponduje z Ministerstwem co do tego kiedy tą ustawę zmienią i , też są odpowiedzi , że może się 

to wydarzyć w czerwcu, lipcu i tak jakby , też mogę potwierdzić to , że widzę po gminach gdzie ten problem 

występuje , że te pewne działania z otworzeniem tych terenów inwestycyjnych , które teraz są zablokowane 

następują i tak jakby widzę  , że tak powiem ruch w gminach. Myślę , że gospodarze tych gmin są świadomi , że 

końcu jesteśmy na tej końcówce i , że doczekamy się , aby one się zmieniły i też tu potwierdzam , że widać to 

ożywienie i zainteresowanie nie tylko po stronie inwestorów , którzy te projekty tam realizują czy mają , też 

nowe projekty , które chcieli by uruchomić , ale , też po stronie gmin , które mają z tym duży problem bo wz 

wydawać nie można i tak naprawdę nic nie można zrobić w tym obszarze 10 h. Planu już dzisiaj , też nie można 

zrobić bo tak jak państwu mówiłem niektóre przepisy przejściowe kończą się w lipcu i zupełnie nie ma czasu na 

opracowanie takiego dokumentu kto nie wstrzał  prac nad takim dokumentem to jest na to za późno. Widzę , też 

tutaj po gminach z którymi ja osobiście współpracuje , że podejmowane są tam też pewne kroki związane 

właśnie z odblokowaniem tych terenów gdzie są zablokowane. Aczkolwiek w mojej ocenie odpowiedź taką 

definitywną  czy to rzeczywiście wejdzie w życie to myślę , że to jest kwestia miesiąca myślę dwóch bo tutaj 

rzeczywiście jesteśmy już na końcówce. Dziękuje  

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Czy radni maja jakieś pytania ? 

Ad.7 

 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Zamykam posiedzenie Komisji Budżetu , Rolnictwa i Inwestycji  

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

Członek Komisji: ……………………………………………  

 

Członek Komisji: ……………………………………………  

 

Członek Komisji: ……………………………………………  

 

 

 

Sporządziła: …………………………………………….  


