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P R O T O K O Ł J N R IX/201 l
z sesji Rady Gminy Bodzechów

odbytej w dniu 3 czerwca 2011 roku

Prze wodni c/acy Rady Gminy Władysława Ćwik o godz. 13.00 otworzyła IX
zwyczajną sesję Rady Gminy B oddechów, która odbyła się
w Świetlicy Wiejskiej w Jędrnej o wic ach. Przewodniczący Rady serdecznie
powitała uczestniczących w sesji z urzędu Wójta Gminy-Jerzego Murzyna
i Skarbnika Gminy - Beatę Gardynik, Dyrektora Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie 7/s w Szewnie Witolda T
Cieplińskiego, radnych ora? sołtysów /listy obecności w załączeniu do
protokołu/. Prowadząca obrady IX sesji Przewodniczący Rady W. Ćwik na
podstawie listy obecności stwierdziła, że w obradach uczestniczy 15 radnych,
co stanowi quiirum wystarczające do podejmowania przez Radę Gminy
prawomocnych uchwał. Po itwierd/eniu prawomocności obrad Przewodniczący
Rady zarząd/ila rozpatrzenie projektu porządku obrad. Następnie wystąpiła
z wnioskiem formalnym dotyczącym wprowadzenia zmian do przedłożonego
projektu por/ądku obrad. Po tym ustosunkowując si£ do wniosku Wójla Gminy
Bodzechów zawnloskow&ła o wprowadzenie dodatkowych punkiów
dotyczących:

i. rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie
diet dla przewodniczących organów \vykonawczych jednostek
pomocniczych,

1. rozpalenia projektu i podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
Gminy Bodzechów na 2011 rok,

3, rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii
o celowości /aliczenia drogi krajowej Nr 9 do kategorii Uróg s/ybkiego
ruchu,

4. ra/pair/enia projektu i podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia darowizny
na rzecz Gminy Bodzechów,

5. rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone pr/e/
Gminę Bodzechów,

6, rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały w sprawie oddania w najem
lokalu.



Po tym odczytała proponowany porządek obrad, a następnie zapytała czy
radni zgłas/ają uwagi bądź inne propozycje dotyczące por/ądku 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 / poprzedniej sesji Rady Gminy Bod/cchów / dnia 29

kwietnia 2011 roku.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf

dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzechów.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie

utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w S/ewnie.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci

publicznych s/kół podstawowych prowadzonych prze/ Gminę
Bodzechów.

9. Ro/patrżenie projektu i podjecie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych na terenie gminy Bodzechów.

I L>, Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej

I 1 .Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla szkół podstawowych i gimna/jów prowadzonych na
terenie Gminy Bodzechów przez inne niż Gmina Bodzechów osoby
prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.

12.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lala 2011-2015,

13 .Rozpatrzeń i e projektu i podjecie uchwały zmieniającej uchwalę %v
sprawie diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek
pomocnic/ych

14. Rozpal rżenie projektu i podjecie uchwały zmieniającej uchwalę w
sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego Gminy Bodzechów na 201 i rok

l5.Rozpair/enie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia / m i a n
do budżetu gminy na 2011 rok.

ló.Ko/puLrzenie projektu i podjęcie uchwały 7mieniaJŁ\cej uchwałę w sprawie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2011 rok w Gminie Bod?echów.



17.Ro/,patr/enie projektu i podjecie uchwały w sprawie ustalenia wysokości
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone pjyc/
Gminę Bodzechów.

l S.Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny
na rzec? Gminy Bodzechów.

19. Rozpal rżenie projektu i podjecie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o
celowości zaliczenia drogi krajowej Nr 9 do kategorii dróg szybkiego
ruchu,

20.Rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały w sprawie oddania w najem
lokalu.

21 .Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
22,Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami,
23.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
24, Wolne wnioski i informacje.
25,/akońc/cnie obrad sesji.

Ad.4
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji, ij,

7. dn, 29 kwietnia 2011 roku.

Prowad/ąca obrady W. Ćwik zarządziła zgłaszanie pr/ez radnych
interpelacji i zapytań. Jako pierwsza głos zabrała radna W. Simla, która
w imieniu mieszkańców osiedla Denkówck zapytała o termin doprowadzenia
ulic do stanu pierwotnego po rozkopaniu pod kanalizację, jak dodała
wykonawca już dawno zakończył prace. W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił,
że mieszkańcy Os. Denkówek muszą uzbroić si? w cierpliwość, nic ma żadnych
/aniedbań od strony wykonawcy - do końca listopada ma czas na wykonanie
zadania. Następnie radny II. Wójlowicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
przekazał na re.ce Przewodniczącej Rady Gminy Bodzechów Uchwałę, Komisji
Rewi/yjnej Rady Gminy Bodzechów z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bodzechów za 2010 rok,
z prośbą o rozpatrzenie na następnej sesji.



Ad. 6

Zgodnie 7 przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady
W. Ćwik udzieliła głosu Dyrektorowi GZGK w Bodzechowi z prośbą
o przedstawienie informacji dolyc/ących projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie G m i n y
Bodzechów- W. T. Ciepliński poinformował, że uchwała regulująca te kwestie
ohowią/uje do l lipca 2011 r. do ostatniego czerwca 2012 r. Wyjaśnił, iż
przedłożony projekt uchwały zawiera nową propozycję dotyczącą taryf dla
zbiorowego odprowad/ania ścieków na terenie Gminy Bod/echów. Zostały
wydzielone trzy grupy odbiorców jednak dla wszystkich cena ścieków jest
jednakowa - różnią się opłaty stawki abonamentowej. Obecnie obwia/ująca
stawka wynosi 4,15zł netio za 1 m3 ścieków, propozycja zawarta w projekcie
uchwały wynosi 15J4 zł netto za I m1. Jak dodał dyrektor Ciepliński
przygotowany jest projekt uchwały w sprawie dotacji dla Zakładu- dziwki
pr/yjęciu go przez Radę odczuwalny dla mieszkańca wzrost kosztów za
odprowadzenie ścieków wyniesie 20%. Dzięki gminnej dotacji mającej na celu
/niwelowanie kosztów i obciążenia- mieszkańcy będą płacili 4,4S zł za l m3

ścieków, W dalszej kolejności radna W. Simla zgłosiła, iż niepokoi ją taki lak
dużej dopłaty, dalej zapytała czy Komisja Budżetu dokonata kalkulacji koh/um.
Przewodnicząca Komisji Bud/.eiu, Finansów i Inicjatyw Społecznych - Renata
Kran c/a k zapewniła, że wniosek GZGK dotyczący zatwierdzenia lary f
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzechów był
przedmiotem obrad dzisiejszego posiedzenia komisji a kalkulacja jest
sporządzona poprawnie. Następnie głos zabrał Pan Wójl wyjaśniając /o do
GZGK w Szewnie zoslał wysiany audytor wewnętrzny, który nie stwierd/il
nieprawidłowości, dalej dodał, że GZGK to nasza jednostka organizacyjna,
kióra nic wyka/uje zysku a wysoka cena za ścieki jest uzależniona od -na ra^ie -
małej liczby przyłączeń.

Więcej uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.

Po tym Przewodniczący Rady zarządziła poddanie omawianego projektu
uchwały pod głosowanie,

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr IX / 39 / 2011 w sprawie zatwierdzenia taryf dla
/biorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzechów, która
stanowi załącznik Nr l do protokołu.

Ad. 7
Następnie prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła ro/patr/enie przez

Radę Gminy projektu uchwały zmieniającej w sprawie utworzenia Zespołu
Szkół Publicznych w Szewnie, udzielając głosu Kierownikowi Gminnego
Zespołu Oświatowego - S. Masrernak. Pani Kierownik poinformowała, że od l
wr/eśnia br. Publiczna Szkoła w Szwarszowicach zalanie pr/ekazana do



prowadzenia stowarzyszeniu, szkoła zostanie przekazana w klasach l -3
natomiast oddział zerowy pozostaje w strukturach gminy, jest to sytuacja
korzystna dla d/ieci i dla rodziców - nie tr/,eba będzie dzieci nigdzie przewozić.
będzie lo również zabezpieczenie dla pr/ysziego istnienia szkoły- szkoła będzie
miała możliwość dalszego rozwoju. W tym momencie radna R. Frańczak za
pozwoleniem P r/e wód n lezącej Rady Gminy opuściła salę.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy ud/.ieliła głosu Przewodniczącemu
Komisji Socjalnej, Zdrowia, Opieki Społecznej. Oświaty, Kultury i Sportu
radnej. Sternik-H ucior, która poinformowała, iż na posiedzeniu w/w komisji
odbytym w dniu 3 czerwca 2011 r. przedłożony projekt uchwały uzyskał
jednogłośną pozytywną opinię.

Uwag do rozpatrywanego projeklu nie zgłoszono.
Po tym Przewodniczący Rady W. Ćwik zarządziła głosowanie nad w/w

projektem uchwały.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie

podjęła uchwałę Nr IX/40/2011 zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia
Zespołu Szkół Publicznych w Szewnic , która stanowi załącznik Nr 2 do
protokołu. Na sal? powróciła radna R. Frańczak.

Ad, S

Realizując przyjęty porządek obrad prowadząca obrady W, Ćwik
zarządziła rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych s/kól podstawowych prowadzonych przez Gminę Bodzechów, po
czym ponownie udzieliła głosu Pani S. Masternak, która poinformowała, że w
związku z przekazaniem szkory w Miłkowie i w S/warszowicach
stowarzyszeniom należało uporządkować sieć publicznych szkól podstawowych
prowadzonych przez Gminę Bodzcchów.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzieliła głosu
Przewodniczącemu Komisji Socjalnej, /drowia, Opieki Społecznej, Oświaty,
Kultury i Sportu radnej. Sternik-Bucior, która poinformowała, Y/, na posiedzeniu
w/w komisji odbytym w dniu 3 czerwca 2011 r. przedłożony projekt uchwały
uzyskał jednogłośnąpozytywną opinię.

Uwag do ro/patrywanego projektu nie zgłoszono,
Po tym Przewodniczący Rady W. Ćwik zarządziła poddanie pod

głosowanie przeanalizowanego projektu uchwały.

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr IK/41/2011 w sprawie ustalenia planu .sieci publicznych
s/kół podstawowych prowadzonych pr/ez Gminę Bodzechów , która stanowi
załącznik Nr 3 do protokołu.



Ad. 9

Realizując przyjęły porządek obrad prowadząca obrady W. Ćwik
zarządziła rozpatr/enie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w s/kołach podstawowych
na terenie gminy Rodzechów. Kierownik Gminnego Zespołu Oświatowego
poinformowała 5 że uchwała jest analogiczna do poprzedniej dotyczy jednak
pr?edszkoli- w zwia/ku z przekazaniem prowadzenia s/kół w Milko wie
i w Szwarszowicach stowarzys/eniom zaszła konieczność nowej regulacji planu
sieci szkół publicznych przedszkoli.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzieliła głosu
Przewodniczącemu Komisji Socjalnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty,
Kultur>' i Sportu radnej. Sternik-Bucior, która poinformowała, iż na posiedzeniu
w/w komisji odbytym w dniu 3 czerwca 2011 r. przedłożony projekt uchwały
uzyskał jednogłośną pozytywną opinię.

Uwag do rozpatrywanego projektu nie /głoszono.

Po tym Przewodniczący Rady W, Ćwik zarząd/iła głosowanie nad w/w
projektem uchwały.

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym
jednogłośnie podjęła uchwały Nr lX/42/2011 w sprawie, która stanowi załącznik
Nr 4 do protokołu.

Ad. 10

Następnie prowadząca obrady W. Ćwik zarząd/iła rozpatr/enie przez
Radę Gminy projektu uchwah w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej. Po tym ud/ieliła głosu Wójtowi Gminy z prośbą
o przybliżenie przedłożonego projektu. J, Murzyn wyjaśnił, iż po podjęciu
uchwały gmina /aciągnie po/yczkę w Narodowym Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej L przeznaczeniem na sfinansowanie zadania
inwestycyjnego „ Uporządkowanie gospodarki wód no-ściekowej w aglomeracji
Ostrowiec Świętokrzyski II etap w 2011 roku." Wójt z skrócie przybliżył etap
prac związany z kanalizacją. Dodał, że spłata po/yczki nastali po otrzymaniu
dofinansowania.

Uwag do rozpalrywanego projektu nie zgłoszono.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzieliła głosu Przewodniczącemu

Komisji Budżetu, KinansÓM' i Inicjatyw Społecznych radnej Renacie Frańczak,
która poinformowała, iż na posied/eniu w/w komisji odbytym w dniu 3
czerwca 2011 r. przedłożony projekt uchwały uzyskał jednogłośną po/.ytywną
opinię,

Po tym Przewodniczący Rady W. Ćwik zarząd/iła głosowanie nad w/w
projektem uchwały.



Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr lX/43/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej H która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad. 1 1
Zgodnie z przyjętym por/ądkiem obrad Przewodniczący Rady

zarządziła rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania
L rozliczania dotacji dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na
terenie Gminy Bodzechów przez inne niż Gmina Bodzcchów osoby prawne
i osoby fizyc/ne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
po czym udzie l i ła głosu Skarbnikowi Gminy która przypomniała, że l września
na terenie Gminy Bodzechów pojawią się dwie placówki prowadzone prze*
osoby prawne - stowarzyszenia. Pro jęk i uchwały reguluje takie /agadmenia jak:

-jak obliczyć podstawę naliczenia dotacji dla jednego ucznia,

-jak często i w jakich terminach prz.eka/ywać dotacje dla tych szkół

- jak często i w jakich terminach ro/liczać te jednostki prowad/ąee szkoły

- jak często i w jaki sposób je kontrolować.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzieliła głosu
Przewodniczącemu Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Społcc/n>ch radnej
Renacie Frańczak, która poinformowała, iż na posied/eniu w/w komisji
odbytym w dniu 3 czerwca 2011 r. przedłożony projekt uchwały uzyskał
jednogłośną po/ylywna^ opinię.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzieliła głosu
Przewodniczącemu Komisji Socjalnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty.
Kultury i Sportu radnej. Stemik-Bucior, klóra poinformowała, iż na posiedzeniu
\v w komisji odbylym w dniu 3 czerwca 201 l r, przedłożony projekt uchwały
u/yskał jednogłośną pozytywną opinię.

Po tym Przewodniczący Rady W. Ćwik zarządziła poddanie omówionego
projektu uchwały pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym
jednogłośnie podjęła uchwałę Nr lX/44/2011 w sprawie w sprawie trybu
udzielania i rozliezania dotacji dla szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych na terenie Gminy Bodzechów przez inne niż Gmina Bodzechów
osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania, która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.



Ad. 12

Następnie prowadząca obrady narządziła rozpatrzenie projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bodzechow na lala 2011-2015. Pani Skarbnik wyjaśniła, że uchwała zawiera
takie zmiany prze d sic_ \vzie_c wieloletnich jak: wprowadzenie zadania
realizowanego pr/ez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej \v Bodzechowte
w ramach projektu POKL pod nazwą „ S/ansa na przyszłość- chcę zacząć od
nowa" z kwotą dofinansowania 216 012 zł, wyłączenie z wyka/u przedsięwzięć
wieloletnich zadania Odbudowa drogi i chodników na Osiedlu Leśnym
w Bodzechow i c - zadanie to będzie realizowane jako zadanie roczne własne pc
przejęciu gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych, kolejną /miana jest
zmiana planowanych spłatach kredylów podyktowana poprzednią uchwałą w
sprawie zaciągnięcia pożyczki gdzie splata niniejszej pożyczki narzucona jest
przez Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy ud/icHla głosu
Przewodniczącemu Komisji Budżelu, Finansów i Inicjatyw Społec/nych radnej
Renacie Frańczak, która poinformowała, iż na posied/eniu w/w komisji
odbytym w d n i u 3 czerwca 2011 r, przedłożony projekt uchwały uzyska]
jednogłośną pozytywną opinię.

Uwag do rozpalry wanego projektu nie zgłoszono.
Po tym Przewodniczący Rady W. Ćwik zarządziła głosowanie nad w/w

p rójek L cni uchwały.

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwały Nr DC/45/2011 w sprawie zmieniającej uchwałc. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechow na lala 2011-2015, która
stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad. 13

Realizując przyjęty porządek obrad Przewodniczący Rady W. Ćwik
zarządziła ro/patrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie diet
dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych. Pan
Wójt przypomniał, że na ostatniej sesji Sołtys Smalera w imieniu powstałych
sołtysów wnioskował o podwyższenie diet. ponadto była w urzędzie delegacja
sołtysów w tej sprawcie wr związku z powyższym przedstawiony został projekl
uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzieliła głosu
Pr?ewodniczącemu Komisji Budżelu, Finansów i Inicjatyw Społecznych radnej
Renacie Frańczak, która poinformowała, iż na posiedzeniu w/w komisji



odbytym w dniu 3 czerwca 2011 r, przedło/ony projekt uchwały uzyskał
j c dno głośną pozytywną opinię.

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 IX/46/20ll zmieniającą uchwałę w sprawie diei dla
przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych, która
stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad.14

/.godnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady W. Ćwik
udzieliła głosu Skarbnikowi Gminy - B. Gardynik z prośbą o przedstawienie
informacji dolyc/ących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy
Rodzechów na 201 l rok. Pani Skarbnik przypomniała, że przyjęta dzisiejsza
uchwałą cena odprowadzenia Im 1 ścieków wynosi 16,35 zł brutto, aby
zniwelować koszty opłaty proponuje się hy część kos/łów przejęła gmina,
proponuje się dotację w wysokości 10,97 zł brutto do Im 3 odebranych ścieków
od odbiorców indywidualnych, dalej Pani Skarbnik poinformowała, że dzięki tej
dopłacie z budżetu mieszkaniec będzie musiał /apłacić 5,38 z! brutto .̂a l m j

ścieków.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzieliła głosu

Przewodniczącemu Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Społecznych radnej
Renacie Frańczak, klóra poinformowała, iż na posiedzeniu w/w komisji
odbytym w dniu 3 czerwca 2011 r. przedłożony projekt uchwały uzyskał
jednogłośną pozytywną opinię.

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłos/ono.
Po tym Pr/ewodniczący Rady W. Ćwik zarządziła głosowanie nad w/w

projektem uchwały.

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr IX/47/2011 zmieniająca, uchwałę w sprawie określenia
stawek dotacji przedmiotowej dla ^układu budżetowego Gminy Bodzechów na

l rok. która s U - n o u i zahezr.ik N y 9



Ad, 15

Następnie prowadząca obrady zarządca rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie wprowadzenia zmian do bud/em cminy na 2011 rok.

Pani Skarbnik poinformowała, że cześć zmian została omówiona przy
uchwalaniu pos/czególnych u chwał-/os tał a omówiona dotacja dla GZGK,
sprawa pożyczki, sprawa robót na Osiedlu Leśnym w Bod^eehowie, ponadto
wprowadza się nowe zadanie w kwoeie 64 tyś. na zakup zestawu pomiarowego
ze ściekom i erzem na polr/emy kanalizacji sanitarnej- /akupu dokonałby GZGK
poprzez udzielną przez gminę dotację, ponadto wprowadza się kwotę 55 231 zł
zwiększająca wydatki w zakresie programów alkoholowych sq to środki
niewykorzystane w poprzednim roku /asilające bieżący rok, zwiększenie planu
finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 55 537 zł z uwagi
na fakt iż realizuje obowiązkowe zadania władne gminy, które wprawdzie są
dotowane / budżetu państwa ale t y l k o w 80%, dalej wprowad/a się zadanie z
zakresu turystyki w celu utworzenia w Chmielowie ścieżki dydaktycznej,
kolejna /miana to zmiana §12 i § 13 uchwały -zmiana polega na upoważnieniu
wójta, który mógłby poręczyć Gminne Sto warzy s/errie Kół Gospodyń
Wiejskich w Bod/echowie w celu zaciągnięcia pożyczki na zakup strojów.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzieliła głosu
Przewodniczącemu Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Społecznych radnej
Renacie Frańc/ak, która poinformowała, iż na posiedzeniu w/w korni.sji
odbytym w dniu 3 czerwca 2011 r, przedłożony projekt uchwały uzyskał
jednogłośną po/y l y wn ą opinie.

Uwag do ro/palrywanego projektu nie zglos/.ono.
Po tym Przewodniczący Rady W, Ćwik zarządziła głosowanie nad w/w

projektem uchwały.

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwalę Nr IX/48/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na 2011 rok, która stanowi /ałąc/nik Nr lOdo protokołu.

Ad. 16

Realizując pr/yjęly porządek obrad prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła
rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
w Gminie Bodzcchów. Pani Skarbnik wyjaśniła, że projekl uchwary zakłada
wprowadzenie środków niewykorzystanych w 2010 roku tj. 55 231 zł środki te
proponuje się część środków przeznaczyć na nowe zadania które są wymienione
od pkt 7 do p k t l l projektu uchwały, a po czc^ci zasilić zaplanowane wcześniej,
istniejące zadania w planie finansowym. Następnie radna W, Simla zapytała



czy przeznaczenie ponad 30 tyś. na festyn nie jest zbyt wygórowaną ceną i czy
nie lepiej byłoby przeznaczyć te pieniące na szkoły. Pan Wójt \vytJumaczyL ze
zorganizowanie profesjonalnego festynu kosztuje dużo więcej tego typu irnpre/y
spr/yjają integracji społecznej i są potrzebne w gminie czego potwierdzeniem
jest wysoka frekfeneja mieszkańców. Wójt dodał, że nic są to środki z bud/.elu
gminy a wyłącznie środki u/yskane z opłat /.a sprzedaż alkoholu, znaczna ich
część przeznaczana jest właśnie na szkoły na różnego typu profilaktyczne
pogadanki i prelekcje. Dalej Wójt zaproponował aby radna W. Simla
sformułowała wniosek zawierający propozycje zmiany uchwały i rada go podda
pod głosowanie , W dalszej kolejności głos zabrała radna M, Łebek, klóra
wyraziła swoje zdanie dotyczące organizacji festynu w Bodzechowie,
powiedziała, że festyn jest organizowany od paru lat^ ściąga nie tylko
mieszkańców naszej gminy ale też gmin osciennyeh, wpisał się w tradycje
Bodzechowa,

Więcej uwag do rozpatrywanego projektu nic zgłoszono.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzieliła głosu
Przewodniczącemu Komis j i Budżetu, Finansów i Inicjatyw Społecznych radnej
Renacie Frańc/ak, która poinformowała, iż na posiedzeniu w/w komisji
odbytym w dniu 3 ezerwea 2011 r, przedłożony projekt uchwały uzyskał
jednogłośną pozytywną opinię.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzieliła głosu
Przewodniczącemu K o m i s j i Socjalnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty,
Kultury i Sportu radnej. Sternik-Bucior, która poinformowała, iż na posiedzeniu
w/w komisji odbytym w dniu 3 czerwca 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 stosunkiem
głosów 14- ,,/a" ,1 głos „ wstrzymujący się" ( radna W. Simla ) podjęła uchwałę
Nr 1X749/2011 zmieniająca uchwały w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Ro/wią/ywania Problemów Alkoholowyeh na 2011 rok w G m i n i e
Bodzcchów, która stanowi załącznik Nr 11 do protokołu,

Ad. 17

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy W. Ćwik poprosiła kierownika GZO -
S. Masternak o przybliżenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę
Bodzechów. Pani Masternak poinformowała, że ustawa o systemie oświaty
nakłada na organ stanowiący obowiązek określenia opłat za świadczenia



udzielane pr/e/ przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar 7ajc.ć
przcznac/ony na realizację programu wychowania przedszkolnego,
uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.
W projekcie uchwały wyszczególnione są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
i dydaktyczne ud/ielane przez przedszkola* w czasie przekraczającym wymiar 5
godzin dziennie, w którym realizowana jest podstawa programowa wychowania
przedszkolnego i byłoby to 1,50 zł za godzinę. Wprowadzenie odpłatności za
powy/sze świadczenia polegać hędzie na nadzorze nad dzieckiem pod
nieobecność rod/iców i pozwoli na polne wykorzystanie placówki przedszkolnej
także w god/inach poza czasem p r/e znaczonym na realizację podstawy
programowej i funkcjonowanie jej od godz. 6.00 do godziny 16,00.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzieliła głosu
Przewodniczącemu Komisji Socjalnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty,
Kultury i Sportu radnej. Stemik-Bucior, która poinformowała, i/ na posiedzeniu
w/w komisji odbytym w dniu 3 czerwca 2011 r. przedłożony projekt uchwały
uzyskał jednogłośną pozytywną opinię.

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.
Po tym Pr/ewodniczący Rady W. Ćwik /arządziła głosowanie nad w/w

projektem uchwały.

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr IX/50/20II w sprawie ustalenia wysokości opłat Ta
świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gmine_ Bodzechów,
która stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Ad. 18

Następnie prowadziła obrady zarządziła rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Bodzechów, udzielając głosu
\\\]j lo\u (ii!:::i) 1. Muiwuns:. T\in \ \ i v t \v\ : aśni l . ze \\ mieiM;ovM^L\ S/e^na
wśród dróg dojazdowych do pól stanowiących własność Gminy Bodzechów,
będących w jej zarządzie, znajdują sie_ d/iałki ewidencyjne o numerach 1064/2,
990/6 oraz 169/5 o lac/nej powierzchni 0,0337 ha.
Działki te tworzą w rzeczywistości w terenie wąski pas gruntu o szerokości
niecałych 3 metrów. Usytuowanie tych działek uniemożliwia mieszkańcom
wjazd na pola orne zmechanizowanym sprzętem rolniczym. Zasadnym więc jest
przejecie od Skarbu Państwa przyległego do drogi gruntu o powier/chni 0,0173
ha na poszerzenie istniejącego dojazdu do pól, oznaczonego w ewidencji
gruntów wsi S/ewna jako działka o numerze L064/4.

Uwag do ro/patrywanejio 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 IX/51/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bod/echów,
klóra stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Ad. 19

Dalej Przewodnicząca W. Ćwik poprosiła Wójta Gminy- J. Murzyna
Domówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o celowości
zaliczenia drogi krajowej Nr 9 do kategorii dróg szybkiego ruchu. Wójt
poinformował, że zaliczenie drogi krajowa Nr 9 Radom - Rzeszów do kategorii
dróg s/ybkiego ruchu wg standardu GP (podniesienie jej rangi) po/woli na
przyśpieszenie prac związanych z poprawa stanu technicznego tej drogi. Na
zakończenie dodał, że zmiana kategorii tej drogi jest realizowana /a
porozumieniem / Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach,

Uwag do ro-opatrywanego projektu nie zgłoszono.
Po tym Przewodniczący Rady W. Ć^ik zar/ąd?iła głosowanie nad w/w

projektem uchwały.

Kada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr IX/52/2011 w sprawie wyrażenia opinii o celowości
zaliczenia drogi krajowej Nr 9 do kategorii dróg szybkiego ruchu, która stanowi
/aląc/nik Nr 14 do protokołu.

Ad, 20

W dalszej kolejności Pr/ewodnicząca udzieliła głosu ponownie Wójtowi - J,
Murzynowi, który poinformował o założeniach projektu uchwały w sprawie
oddania w najem lokalu. Pan Wójt wyjaśnił, że dotychczasow7 najemca -
Poczta Polska Spółka Akcyjna zwróciła się z prośbą o przedłużenie umowy
najmu lokalu znajdującego się w budynku położonym w Bod/ecliowie ul,
Opatowska 23, wykorzystywanego na cele bezpośrednio /wią/ane z jego
działalnością tj. cele filii urzcdu pocztowego. Wójt dodał, /e podjecie uchwały
zapewnieni ciągłość świadczenia usług poc/towych dla mies/kańców
miejscowości Bod/echów i okolicznych wsi. Umowa zostanie przedłużona do
30c7erwca2Q!4r.

Uwag do rozpatrywanego projektu nic 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 !X/53/2011 w sprawie oddania w najem lokalu, która
stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Ad. 21

Zgodnie / przyjętym porządkiem obrad Prze wodnic xący Rady W. Ćwik
udzieliła głosu Wójtowi Gminy J, Murzynowi z prośbą o pr/edstawJenie
sprawozdania /, działalności pomiędzy sesjami. J. Mur/y n poinformował
0 spotkaniu pracowników w Narodowym l:undus/u Ochrony Środowiska
1 Urząd/eń Wodnych w Warszawie, następnie Wójt dodał, że dojrzewa sprawa
pr/ejęcia dróg na Osiedlu Leśnym w Bodzeehowie i w Sudole -odbyło się
spotkanie z Dyreklorem ANR Panem Sosnowskim,

W ostatnim zdaniu dodał, iż uczestniczył w spotkaniu Zespołu Kryzysowego
w Powiecie, dalej zaapelował by w razie powodzi czy- podtopień d/wonić do
Straży pożarnej lub na numer alarmowy 112.

Ad. 22

Po Wójcie Gminy swoje informacje o działaniach między sesjami
przedstawiła Przewodniczący Rady Gminy, W. Ćwik oświadczyła, że
uczestniczyła w otwarciu placu zabaw w Sudole, dodała że festyn rod/inny był
bardzo dobr/e /organizowany- takie imprezy sprzyjają integracji społecznej.

Ad.23

Pkl 23 przyjętego porządku obrad został zrealizowany łącznie z pkt 5.

Ad. 24

Prowadząca obrady Przewodniczący Rady W. Ćwik zarządziła zgłaszanie
wolnych wniosków i informacji. Jako pierwszy głos /tibruł sołtys D.
Jedlikowski, który poprosił o interwencję w Starostwie w sprawie
przyśpieszenie koszenia poboczy dróg powiatowych, sołtys poprosił również o
oznakowanie ograniczenia przejazdu tirów przez Goździclm, sołtys zasugerował
by ograniczyć przejazd samochodów do określonego tonażu. Sołtys D.
Jedlikowski w y j a ś n i ł , że prawdopodobni L* tiry i inne ciężarówki kursując przez
Goźdz leli n-Romanów „nabijają sobie kilometry1 „. Następnie glos zabrał sołtys
K. Makowski, który poprosił o podcięcie gałęzi przy drogach gminnych
zgłoszonych w ramach funduszu sołeckiego. Pan Wójt zapewnił, że rozpatrzy
wszystkie zgłoszone sprawy , Dalej sołtys Sudołu - A. Marszałek podziękowała
w Imieniu ws/yslkich mieszkańców Sudołu /.a zorganizowanie festynu, który



jak podkreśliła pani sołtys cieszył się dużym powodzeniem. Dalej sołtys A.
Ogłaza poinformował, że droga powiatowa w Mychowie została „poprawiona"
izn* zostało rzucone parę łopat asfaltu - sołtys zaznaczył swoje oburzenie
i poprosił o interwencję w tej sprawie w Starostwie.

Na /akońe/enie radna H. Masternak zaprosiła wszystkich /gromadzonych na
festyn „Czerwcowe Spotkanie z Folklorem11 organizowany w Wólce
Bodzcchowskiej. Dalej radny K. Klepacz wręczył zaproszenia na otwarcie
ścieżki dydaktycznej przy Szkole Podstawowej w Chmielowie, a następnie
radny B. Jurys rozdał zgromadzonym pocztówkę wydaną z okazji sesji
popularnonaukowej pt „Perła baroku-zespół kościelny w Szewnie'*.

Ad.25

Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik po wyc/erpaniu
porządku obrad o godzinie ł4:55 zamknęła IX zwyczajną sesję Rady Gminy
Rodzcehów, dziękując radnym i zaproszonym gościom za udział w posied/cniu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy:
rf"IV

mgr Małgor/aia Wiatr mgr Władysława Ćwik


