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P R O T O K Ó Ł NR   IV/2011 

z sesji Rady Gminy Bodzechów 

odbytej w dniu 28 stycznia 2011 r. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik  o godz. 13.00 otworzyła 

IV zwyczajną sesję Rady Gminy Bodzechów, która odbyła się świetlicy 

Wiejskiej w Jędrzejowicach. Przewodniczący Rady serdecznie powitała 

uczestniczących w sesji z urzędu zastępcę Wójta – Romana Kaczmarskiego, 

Skarbnika Gminy  - Beatę Gardynik, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej – Władysławę Zwolińską, a także Dyrektora Gminnego Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie z/s w Szewnie – W. T. Cieplińskiego, 

radnych oraz sołtysów /listy obecności  w załączeniu do protokołu/. Prowadząca 

obrady IV sesji Przewodniczący Rady W. Ćwik na podstawie listy obecności 

stwierdziła, że w obradach uczestniczy 15 radnych. Po stwierdzeniu 

prawomocności obrad Przewodniczący Rady zarządziła rozpatrzenie projektu 

porządku obrad. Po tym zapoznała obecnych z projektem porządku obrad. 

Następnie zapytała czy radni zgłaszają uwagi bądź inne propozycje dotyczące 

porządku obrad. Wobec braku uwag Przewodniczący W.Ćwik zarządziła 

głosowanie nad przedstawionym porządkiem obrad, który został jednogłośnie 

przyjęty w następującej kolejności: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 

grudnia 2010 roku. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości 

przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy Bodzechów 

pn. „ Projekt rewitalizacji wsi Bodzechów” w ramach inwestycji: 

„Rewitalizacja miejscowości Bodzechów”. 

7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości 

przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy Bodzechów 

pn.”Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi z 

odwodnieniem w miejscowości Bodzechów osiedle Nalazka”. 



8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy 

Bodzechów na lata 2011-2014  

9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek 

dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy Bodzechów na 2011 

rok  

10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2011-2014. 

11. Odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Społecznych 

dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2011 rok. 

12. Odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o 

projekcie budżetu Gminy Bodzechów na 2011 rok. 

13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy Bodzechów na 2011 rok. 

14. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami. 

15. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami. 

16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

17. Wolne wnioski i informacje. 

18. Zakończenie obrad sesji. 

 

 

Ad.4  

 Rada Gminy przyjęła jednogłośnie  protokół z poprzedniej sesji, tj. z dnia 

28 grudnia 2010 r. 

 

 

 

Ad.5  

 Następnie Przewodnicząca Rady Gminy W. Ćwik zgodnie z porządkiem 

obrad zarządziła zgłaszanie interpelacji i zapytań. Jako pierwszy głos zabrał 

radny E. Mikos, który przypomniał o ciągnącej się już od paru tygodni sprawie 

zawieszonych kursów MPK. Radny przybliżył zgromadzonym przebieg 

spotkania z prezesem MPK – panią Kołeczek, poinformował, że w spotkaniu 

brał także udział pan Wójt J. Murzyn. Dalej radny wyjaśnił, że spotkał się 

z prywatnym przewoźnikiem, który byłby zainteresowany „wejściem”  na teren 

Mychowa i okolic ale pod warunkiem całkowitego usunięcia się MPK z tej 

trasy. Radny E. Mikos kontynuując swą wypowiedź zasugerował, że należałoby 

spotkać się z mieszkańcami i prywatnym przewoźnikiem, zorientować się ile 

mieszkańców korzystałoby z busa i porozmawiać o całej tej sprawie. Dalej 

radny E. Mikos przypomniał o zgłaszanym przez niego problemie przepustu- 

poprosił o interwencję w Starostwie i przyśpieszenie wykonania drenów, na 

zakończenie swej wypowiedzi radny powiedział o zgłaszanym w Starostwie 



wniosku dotyczącym podmywania asfaltu przez rzekę Modłę, dodał, że niestety 

jest zawiedziony brakiem działań ze strony Starostwa. 

W dalszej kolejności głos zabrał sołtys A. Gajewski który zwrócił się 

z pytaniem do Przewodniczącej Rady dotyczącym terminu wyborów sołtysów. 

Przewodnicząca wyjaśniła, że wybory planowane są na początku kwietnia. Dalej 

sołtys A. Ogłaza wyraził swoją wdzięczność za zaangażowanie się w sprawę 

MPK radnego E. Mikosa a następnie zaproponował zorganizowanie spotkania 

z panią Prezes Kołeczek w szerszym gronie tj. z mieszkańcami. Dalej sołtys 

A. Ogłaza zwrócił uwagę na brak oświetlenia w Mychowie Kolonii przy  

zatoczkach autobusowych- budowanych wraz z wykonaniem drogi Ostrowiec –

Kielce. WiceWójt Kaczmarski odpowiadając sołtysowi od razu wyjaśnił, że 

w następnym tygodniu organizowane jest spotkanie odnośnie budowy tejże 

drogi i zgłoszone sugestie sołtysa zostaną przedstawione projektantom. Dalej 

dodał, że wszystkie sprawy zostaną zgłoszone Wójtowi a kwestie zgłoszonych 

wniosków do Starostwa przyśpieszone rozmowami z pracownikami Starostwa.  

 

Ad. 6  

Następnie  Przewodniczący Rady W. Ćwik udzieliła głosu Skarbnikowi 

Gminy – Beacie Gardynik, która przystąpiła do omawiania projektu uchwały 

uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie 

podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie 

przez Radę Gminy Bodzechów pn.”Projekt rewitalizacji wsi Bodzechów”  w 

ramach inwestycji: ”Rewitalizacja miejscowości Bodzechów””.  Skarbnik 

krótko wyjaśniła , że w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych 

i obowiązkiem przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów 

na lata 2011 -2014 – zaciągnięcie zobowiązania zostało uwzględnione w WPF. 

 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

Po tym Przewodniczący Rady W.Ćwik  zarządziła głosowanie nad w/w 

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr IV/ 1 /2011 uchylającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej 

granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy Bodzechów pn.”Projekt 

rewitalizacji wsi Bodzechów”  w ramach inwestycji: ”Rewitalizacja 

miejscowości Bodzechów””, która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

Ad. 7 

Po tym realizując przyjęty porządek obrad Przewodniczący Rady 

poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie propozycji zawartych w projekcie 

uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia obowiązania w zakresie 

podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie 

przez Radę Gminy Bodzechów pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej 



przebudowy drogi z odwodnieniem w miejscowości Bodzechów osiedle 

Nalazka” Skarbnik wyjaśniła, że jest to analogiczna uchwała do poprzedniej 

jednakże dotycząca innego zadania.  

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

Po tym Przewodniczący Rady W.Ćwik  zarządziła głosowanie nad w/w 

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr IV / 2 / 2011 uchylającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

obowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej 

granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy Bodzechów pn. „ Wykonanie 

dokumentacji projektowej przebudowy drogi z odwodnieniem w miejscowości 

Bodzechów osiedle Nalazka”, która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

 

Ad. 8 

 Dalej prowadząca obrady W. Ćwik zarządzając rozpatrzenie 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bodzechów na lata 2011-

2014 udzieliła głosu Kierownikowi GOPS-u W. Zwolińskiej. Panie Kierownik 

przypomniała , że program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został 

przyjęty przez radę w dniu 28 grudnia 20101 r. tj. na ostatniej sesji. Dalej 

dodała, że w kosztach wdrożenia w/w programu dokonano zmiany poprzez 

zmianę zadań zaplanowanych do realizacji oraz dostosowano środki finansowe 

do realizacji tych zadań m.in. 3 tys. zł przeznacza się na odpłatność za 

korzystanie z usług hotelu Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ostrowcu Św. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

Po tym Przewodniczący Rady W.Ćwik  zarządziła głosowanie nad w/w 

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr IV / 3 / 2011 zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bodzechów na 

lata 2011-2014, która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 9  

Następnie W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy 

Bodzechów na 2011 rok. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – 

B. Gardynik, która poinformowała, że aby mieszkańcy nie musieli płacić pełnej  

kalkulowanej stawki, która jest odzwierciedleniem kosztów wywozu 

1 pojemnika odpadów stałych proponuje się  wprowadzenie dotacji dla GZGK 



w wysokości 3,97 zł brutto do jednego pojemnika odpadów komunalnych 

odebranych od wszystkich gospodarstw domowych na terenie Gminy 

Bodzechów. Dalej Dyrektor Ciepliński wyjaśnił, że cena kubła wzrosła o 1% 

VAT tj. o 2 zł i wyniesie w tym roku 11,35 zł. Dyrektor dodał, że od następnego 

roku zostanie wprowadzony podatek śmieciowy, każdy będzie go płacił 

niezależnie od ilości oddawanych odpadów. Następnie głos zabrała sołtys 

Z. Wiecerzak-Czekaj która wyraziła opinię, iż powinien być obowiązek 

posiadania kosza i oddawania śmieci, po czym  dyrektor Ciepliński 

wytłumaczył, że zakład nie ma możliwości prawnej wyegzekwowania na siłę 

tego prawa. W dalszej kolejności głos zabrała radna R. Frańczak, która zapytała 

w których godzinach i jaki sprzęt elektroniczny może być odbierany przez 

GZGK. Dyrektor Ciepliński wyjaśnił, że sprzęt RTV, AGD, sprzęt 

elektroniczny ale sprzęt nieuszkodzony jest odbierany przez pracowników 

GZGK w godzinach pracy od 7.00 do 15.00, dodał, że w najbliższych 

miesiącach zostanie zorganizowana akcja przejazdu przez poszczególne 

miejscowości i zbiórka takiego sprzętu. Następnie przewodnicząca W. Ćwik 

udzieliła głosu sołtysowi A. Ogłazie, który zapytał czy sprzedawana woda jest w 

jakiś sposób rejestrowana, mierzona licznikami itp., gdyż był świadkiem jak 

rolnicy pewnej wsi „tankowali wodę” z hydrantów. Dyrektor Ciepliński 

poinformował, że hydranty są do korzystania ppoż. a nie do kradzieży wody, 

dyrektor zwrócił się z prośbą o informowaniu go o takich działaniach. 

 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzieliła głosu Przewodniczącemu 

Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Społecznych radnej Renacie Frańczak, 

która poinformowała, iż na posiedzeniu wspólnym Komisji odbytym w dniu 27 

stycznia 2011 r. przedłożony projekt uchwały uzyskał jednogłośną pozytywną 

opinię.  

Po tym Przewodniczący Rady W.Ćwik  zarządziła głosowanie nad w/w 

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr IV / 4 / 2011  w sprawie w sprawie określenia stawek 

dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy Bodzechów na 2011 

rok, która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

  

Ad.10 

 

Dalej prowadząca obrady W. Ćwik zarządzając rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na 

lata 2011 -2014, udzieliła głosu Skarbnikowi Gminy. Pani B. Gardynik, 



poinformowała, że WPF powinien być przyjęty nie później jak uchwała 

budżetowa, prognoza przyjęta jest na  dany rok budżetowy do roku do którego 

mamy zaplanowane najdłuższe zadanie inwestycyjne –budowa sieci 

kanalizacyjnej. Uchwała zawiera prognozę kwoty długu Gminy Bodzechów 

sposób jego sfinansowania, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania 

deficytu, źródła jego pokrycia. 

 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzieliła głosu Przewodniczącemu 

Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Społecznych radnej Renacie Frańczak, 

która poinformowała, iż na posiedzeniu wspólnym Komisji odbytym w dniu 27 

stycznia 2011 r. przedłożony projekt uchwały uzyskał jednogłośną pozytywną 

opinię.  

 

Po tym Przewodniczący Rady W.Ćwik  zarządziła głosowanie nad w/w 

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr IV / 5 / 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bodzechów na lata 2011 -2014, która stanowi załącznik Nr 5 do 

protokołu. 

 

 

Ad. 11 

 

Po tym realizując przyjęty porządek obrad Przewodniczący Rady poprosiła 

o odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Społecznych 

o projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok. W/w opinię  odczytała 

Przewodnicząca Komisji –Renata Frańczak / opinia w załączeniu do protokołu /. 

 

 Ad. 12  

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy – W. Ćwik ponownie udzieliła 

głosu Skarbnikowi Gminy w celu odczytania opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o projekcie Uchwały budżetowej na rok 2011. Pani Skarbnik 

poinformowała, iż RIO wydało pozytywną opinię co do projektu uchwały 

budżetowej na rok 2011. Dodała, iż RIO sprawdziło uchwałę pod względem 

legalności co do dochodów, wydatków , przychodów, rozchodów, skarbnik 

nadmieniła , że poprzednia uchwała dotycząca WPF również była pozytywnie 

zaopiniowana przez organ nadzoru jakim jest RIO. / opinia w załączeniu do 

protokołu /. 

 

 

 



Ad. 13  

 

Prowadząca obrady Przewodniczący Rady W.Ćwik zarządziła 

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Bodzechów na 2011 rok. Skarbnik wyjaśniła, iż na posiedzeniu wspólnym 

wszystkich Komisji Stałych Rady Gminy dość szczegółowo był omawiany 

projekt uchwały i poszczególne dochody i przede wszystkim wydatki, ponadto 

radni mieli możliwość dokładnego zapoznania się z projektem, gdyż otrzymali 

go w przewidzianym prawem terminie. Następnie Skarbnik poinformowała o 

treści poszczególnych załączników uchwały budżetowej, dokładnie omawiając 

dochody, wydatki gminy oraz inwestycje i zadania realizowane wspólnie 

z innymi podmiotami np. ze Starostwem. 

W dalszej kolejności głos zabrał wiceprzewodniczący B. Jurys, który wyraził 

swoje zdanie na temat budżetu. Powiedział, że budżet jest proinwestycyjny, 

skonstruowany w sposób rozważny i odpowiedzialny, następnie podziękował 

pani Skarbnik i Wójtowi za jego wzorowe przygotowanie. 

 

 Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzieliła głosu Przewodniczącemu 

Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Społecznych radnej R. Frańczak, która 

poinformowała, iż na posiedzeniu wspólnym Komisji odbytym w dniu 27 

stycznia 2011 r. przedłożony projekt uchwały uzyskał jednogłośną pozytywną 

opinię wszystkich komisji jak już było wspomniane. 

Po tym Przewodniczący Rady W.Ćwik  zarządziła głosowanie nad w/w 

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr IV / 6 / 2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Bodzechów na 2011 rok, która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 14 

 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady W. Ćwik 

udzieliła głosu Zastępcy Wójta R. , który poinformował, że w związku 

z nieobecnością Wójta sprawozdanie zostanie złożone na najbliższej sesji. 

WiceWójt poinformował, że miał przyjemność brać udział w uroczystym 

przekazaniu pojazdu dla OSP Jędrzejowice oraz w naradzie rocznej 

podsumowującej pracę ostrowieckich strażaków w 2010 r. w Państwowej Straży 

Pożarnej w Ostrowcu Św. 

 

 

 



Ad. 15  

 Następnie swoje informacje o działaniach między sesjami 

przedstawiła Radzie Gminy Przewodnicząca W. Ćwik. Na wstępie swojego 

sprawozdania Przewodnicząca Rady poinformowała iż uczestniczyła 

w organizacji pomocy finansowej dla ucznia szkoły w Sarnówku chorego na 

białaczkę. 

 

 

Ad.16, 17  

Punkt 16 został zrealizowany łącznie z punktem 5. Wolnych wniosków 

nie zgłoszono. 

 

Ad. 18 

Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik po wyczerpaniu 

porządku obrad o godzinie 14:45 zamknęła IV zwyczajną sesję Rady Gminy 

Bodzechów, dziękując radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokołowała:     Przewodniczący Rady Gminy: 

 

mgr Małgorzata Wiatr     mgr Władysława Ćwik 

 

 

 


