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P R O T O K Ó Ł NR V/2011 

z sesji Rady Gminy Bodzechów 

odbytej w dniu  4 lutego 2011 r. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik o godz. 8.00 otworzyła V 

nadzwyczajną sesję Rady Gminy Bodzechów, która odbyła się w Urzędzie Gminy 

Bodzechów, w sali nr 11. Przewodniczący Rady serdecznie powitała 

uczestniczącego w sesji z urzędu Wójta Gminy-Jerzego Murzyna, Skarbnika – B. 

Gardynik oraz Zastępcę Wójta – R. Kaczmarskiego oraz radnych oraz sołtysów 

( lita obecności w załączeniu  do protokołu)  

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że                        

w obradach uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum wystarczające do 

podejmowania prawomocnych uchwał. Po tym zapoznała obecnych 

z projektem porządku 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 

stycznia 2011 roku. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bodzechów. 



7. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami. 

9. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.  

10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.  

11. Wolne wnioski i informacje.  

12. Zakończenie obrad sesji.    

 

Ad.4       

 Rada Gminy Bodzechów jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej 

sesji tj. z dnia 28 stycznia 2011 roku.    

 

 Ad.5        

Interpelacji  i zapytań nie zgłoszono  

 

Ad. 6 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodnicząca Rady zarządziła 

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego Gminy Bodzechów. Do omówienia projektu przystąpiła 

Skarbnik Gminy – B. Gardynik, która wyjaśniła, że gmina posiadała taki plan, 

jednakże zaszła potrzeba dostosowania go do dnia dzisiejszego, główną i jedyną 

przyczyną zmiany tego planu jest projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno 

ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - II etap”- jest to budowa 

kanalizacji w miejscowościach Bodzechów, Goździelin, Denkówek, Świrna, 

Szewna. Gmina intensywnie przygotowuje się do realizacji tej inwestycji , jest 

złożony wniosek o dofinansowanie do Funduszu Spójności, który przeszedł 

pozytywną ocenę I i II stopnia, musimy jedynie pewne dokumenty uzupełnić. 

Jedną z tych spraw jest udokumentowanie, że udział własny na daną inwestycję 

w latach przyszłych będzie pochodził między innymi z kredytu. Po ostatnich 



analizach i obliczeniach przewiduje się, że udział własny w inwestycji będzie 

wynosił 15%. W związku z tym, że będziemy posiłkować się kredytem i 

oświadczyliśmy takie działanie teraz musimy to udokumentować – takim 

dokumentem jest Wieloletni Plan Inwestycyjny który bardzo dokładnie rozkłada 

tą inwestycje w czasie na lata i bardzo dokładnie określa źródła jej 

finansowania. Następnie głos zabrał Wójt, który uzupełniając wypowiedź Pani 

Skarbnik dodał, że gmina ma krótki okres na uzupełnienie wniosku.  

W dalszej kolejności głos zabrał radny H. Wójtowicz, który zapytał co 

z miejscowościami które były wcześniej uwzględnione a teraz ich nie ma 

wyszczególnionych. Wójt odpowiedział, że zgodnie z tym co było ustalone 

i powiedziane na poprzedniej sesji w 2011 roku, porządkujemy pewne rzeczy 

i zaciskamy pasa. Wójt dodał, że Ministerstwo Finansów chce zmniejszyć deficyt 

państwa poprzez ograniczenie deficytu samorządom – gmina ma ambitne plany 

związane np. z Funduszem Spójności dlatego też musimy wszystko 

uporządkować ustalić pewną strategię tak aby środki z funduszu rzeczywiście 

skonsumować.  

Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy – B. Gardynik, która wyjaśniła, że 

zadanie o którym mowa jest szczegółowo rozpisane oprócz tego , że są prace 

budowlane  w poszczególnych miejscowościach to są jeszcze podzadania takie 

jak nadzór inwestorski, promocja, pomoc techniczna uwarunkowane 

programem, który narzuca ich obecność. Na koniec Skarbnik wyjaśniła, że 

projekt zakłada rezerwę w wysokości 6 mil. też uwarunkowaną projektem na 

wypadek zwiększonych kosztów.  

W dalszej kolejności głos zabrał radny H. Wójtowicz, który wyraził swoje 

obawy odnośnie ciągnącej się w nieskończoność  sprawy kanalizacji, dodał, że 

do Ostrowca nie można się przyłączyć, Jędrzejów nie jest ujęty, Denkówek nie 

jest podpięty. Wójt wyjaśnił, że zaczynając projekt gmina musiała wziąć pod 

uwagę pewne uwarunkowania, kryteria typu ilość mieszkańców, wkład własny, 

są to kryteria wynikające z funduszu spójności. Musimy brać pod uwagę fakt , 

że nasz wkład własny to ogromne pieniądze, a należy pamiętać 

o ograniczeniach związanych z deficytem samorządów. Wójt dodał, że gmina 

musi obrać taki zakres działania by się nie znaleźć w sytuacji jak niektóre 

ościenne gminy. Na zakończenie Wójt poinformował, że kanalizacja to główna 

inwestycja na najbliższe lata, gdy gmina dojdzie do tych miejscowości ,które nie 

są ujęte w planach – będziemy szukać innych możliwości finansowania.  



Następnie głos zabrał radny H. Wójtowicz pytając czy w Ostrowcu nie są 

zainteresowani podpięciem kanalizacji, dodał, że Miłków miałby bliżej do 

podpięcia się do Ostrowca. Na to Wójt odpowiadając zaznaczył, że nie możemy 

podpinać się tam gdzie nam wygodniej – są pewne warunki techniczne i 

ekonomiczne określone przez specjalistów. 

Dalej głos zabrała radna W. Simla , która zapytała czy w tym roku będzie 

wykonana droga Goździelin –Denkówek. Wójt wyjaśnił, że inwestycja 

planowana była w ramach „schetynówki” – niestety wniosek nie został 

zaakceptowany. Wójt dodał, że w następnym roku wniosek zostanie złożony 

jeszcze raz. 

Więcej uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.      

Następnie  Przewodnicząca Rady Gminy – W. Ćwik zarządziła 

przegłosowanie omawianego projektu uchwały.                    

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr V / 7/ 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego Gminy Bodzechów, która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

 

Ad. 7 

   W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy W. Ćwik oddała głos 

Zastępcy Wójta – R. Kaczmarskiemu, który przedstawił sprawozdanie 

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązana do 

wypłacenia do końca stycznia wyrównania pensji nauczyciela za rok ubiegły. 

Gmina Bodzechow wypłaciła 760 tys. zł Wice Wójt dodał, że sprawozdanie 

zostało wysłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

Ad. 8.9. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodnicząca Rady udzieliła 

głosu Wójtowi Gminy J. Murzynowi z prośbą o przedstawienie sprawozdania z 

działalności pomiędzy sesjami. Wójt Gminy przypomniał, iż od ostatniego 



spotkania sesyjnego nie minęło dużo czasu w związku z tym nie obfitował on 

w ważne wydarzenia. Przewodnicząca poinformowała, że w związku z krótkim 

okresem między sesjami nie ma do przekazania ważnych spraw czy informacji 

o spotkaniach z interesantami. 

 

Ad.10 

 Interpelacji nie zgłoszono .  

 

 

Ad. 11 

 Prowadząca obrady Przewodnicząca Rady zarządziła zgłaszanie wolnych 

wniosków i udzielanie informacji. Wniosków  nie zgłoszono. 

 

 

Ad.12 

Przewodnicząca Rady Gminy  Władysława Ćwik po wyczerpaniu porządku 

obrad o godzinie  zamknęła V 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         Władysława Ćwik 

 

 


