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P R O T O K Ó Ł NR VI/2011 

z sesji Rady Gminy Bodzechów 

odbytej w dniu 24 lutego 2011 r. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik  o godz. 13.00 otworzyła 

VI zwyczajną sesję Rady Gminy Bodzechów, która odbyła się w Świetlicy 

Wiejskiej w Jędrzejowicach. Przewodniczący Rady serdecznie powitała 

uczestniczących w sesji gości Panią Marię Tachery – dyrektora Biura Radnego 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grigora Szaginiana, Komendanta 

Komisariatu Policji w Ćmielowie Piotra Deronia oraz uczestniczących w sesji 

z urzędu Wójta Gminy-Jerzego Murzyna, Kierownika Gminnego Zespołu 

Oświatowego-Sylwię Masternak, Sekretarza Gminy – Małgorzatę Sobieraj oraz 

sołtysów i obecnych radnych /listy obecności w załączeniu do protokołu/ .  

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że                        

w obradach uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum wystarczające do 

podejmowania przez Radę Gminy prawomocnych uchwał. Po stwierdzeniu 

prawomocności obrad Przewodniczący Rady zarządziła rozpatrzenie projektu 

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

Następnie ustosunkowując się do wniosku Wójta Gminy Bodzechów 

zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych punktów 

dotyczących rozpatrzenia projektów i podjęcia uchwał: 

1. uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 PO KL „ 

Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

2.  uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 PO KL „ 



Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 

3. uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na niektóre działania Wójta 

Gminy Bodzechów  

4. uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 

2011 rok  

5. uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2011-2014 

6. uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego 

pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy 

u dziewcząt w Gminie Bodzechów w 2011 roku  

7. uchwały w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego na 2011 rok 

w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla dzieci z Gminy 

Bodzechów  

Po czym  zapytała czy radni zgłaszają uwagi bądź inne propozycje dotyczące 

porządku obrad. Wobec braku uwag Przewodniczący W. Ćwik zarządziła 

głosowanie nad przedstawionym, poszerzonym o dodatkowe punkty 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 4 

lutego 2011 roku. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu 

korzystania z placu zabaw w miejscowości Szyby należącego do Gminy 

Bodzechów. 

7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu 

korzystania z placu zabaw w miejscowości Gromadzice należącego do 

Gminy Bodzechów. 

8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu 

korzystania z centrum sportowo-rekreacyjnego w Goździelinie należącego 

do Gminy Bodzechów. 

9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu 

korzystania z centrum sportowo-rekreacyjnego w Sudole należącego do 

Gminy Bodzechów. 



10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przekazania 

prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłkowie 

„Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Miłkowie”. 

11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przekazania 

„Stowarzyszeniu Przyjaciół Oświaty w Szwarszowicach”, prowadzenia 

publicznej Szkoły Podstawowej w Szwarszowicach.  

12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. 

13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 PO KL „ 

Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 

14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 PO KL „ 

Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 

15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 

programu zdrowotnego na 2011 rok w zakresie profilaktyki i korekcji wad 

postawy dla dzieci z Gminy Bodzechów. 

16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego 

programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi 

szyjki macicy u dziewcząt w Gminie Bodzechów w 2011 roku  

17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 

do budżetu gminy na 2011 rok . 

18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2011-

2014. 

19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

na niektóre działania Wójta Gminy Bodzechów. 

20. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Bodzechów. 

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. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad.4 

 Protokół z poprzedniej sesji tj. z dnia 4 lutego 2011 roku został 

przyjęty jednogłośnie.  

  

Ad.5        

Prowadząca obrady W. Ćwik poprosiła radnych o zgłaszanie interpelacji  

i zapytań.  

Jako pierwszy głos zabrał sołtys A. Ogłaza, przypominając, iż na 

poprzedniej sesji przedstawił sprawę słabego oświetlenia przy przystankach na 

drodze wojewódzkiej w Mychowie, sołtys zapytał czy coś się udało 

wynegocjować z wykonawcami. Dalej sołtys zwrócił się z pytaniem czy kurs 

MPK  nr 19 zostanie przywrócony.  Wójt odpowiadając wyjaśnił, że oświetlenie 

musi pozostać takie jakie jest – wykonawca i projektant nie przewidział 

większej ilości oświetlenia, następnie poinformował, że nadal trwają rozmowy 

z MPK. Wójt dodał, że dwa kursy do Mychowa powrócą , przy czym Wójt 

zaznaczył, że jeśli nie będzie pasażerów to zapewne kurs z  powrotem zostanie 

zlikwidowany.  

Dalej kontynuując wypowiedź sołtys A. Ogłaza poinformował, że jest 

głośno w mediach o przyznawanych innym gminom promesach z Ministerstwa 

na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, sołtys dodał, że droga w Mychowie 

przeszła wszystkie możliwe powodzie, wymaga remontu, sołtys wyraził żal, że 

nikt nie zajmuje się tym problemem. Wójt odpowiadając poinformował, że 

Gmina Bodzechów również otrzymała promesę w wysokości 100 tys. zł i to 

komisja z Kielc kwalifikuje czy gmina na daną drogę otrzyma środki z promesy. 

Wójt dodał, że główna droga w Mychowie to droga powiatowa i to powiat może 

występować o przyznanie środków na jej poprawę. Następnie sołtys poprosił 

o odpowiednią interwencję w Powiecie i poparcie radnych powiatowych 

z naszego terenu. Wójt zapewnił o skierowaniu petycji w tej sprawie. 

  

 



Ad. 6 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady zarządziła 

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  Regulaminu korzystania z placu 

zabaw w miejscowości Szyby należącego do Gminy Bodzechów. W związku 

z tym porosiła Sekretarza Gminy – Małgorzatę Sobieraj o udzielenie informacji 

dotyczących projektu uchwały. Pani M. Sobieraj poinformowała, że przepisy 

nakładają obowiązek wprowadzenia regulaminu. Każdy oddany do użytku plac 

zabaw posiada regulamin określający kto może z niego korzystać, jak należy się  

tam zachowywać. Pani Sekretarz dodała, że kolejne uchwały są analogiczne 

dotyczą jednak różnych miejscowości. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.  

Po tym Przewodniczący Rady zarządziła przegłosowanie omawianego 

projektu uchwały.                    

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr VI/8/2011 w sprawie Regulaminu korzystania z placu 

zabaw w miejscowości Szyby należącego do Gminy Bodzechów, która stanowi 

załącznik Nr 1 do protokołu. 

Ad. 7 

Następnie prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z placu zabaw w miejscowości 

Gromadzice należącego do Gminy Bodzechów, a w związku z wcześniejszą 

informacją Sekretarza Gminy dotyczącą wszystkich Regulaminów zarządziła 

głosowanie. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr VI/9/2011 w sprawie w sprawie Regulaminu korzystania z 

placu zabaw w miejscowości Gromadzice należącego do Gminy Bodzechów, 

która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

 

 



Ad.8 

Następnie prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z centrum sportowo-rekreacyjnego 

w Goździelinie należącego do Gminy Bodzechów. Pani Sekretarz 

poinformowała, że uchwała jest analogiczna do poprzednich a dotyczy centrum 

sportowo-rekreacyjnego. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Ćwik   zarządziła  przegłosowanie w/w 

projektu uchwały.  

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr VI/10/2011 w sprawie korzystania z centrum sportowo-

rekreacyjnego w Goździelinie należącego do Gminy Bodzechów, która stanowi 

załącznik Nr 3 do protokołu.  

 

Ad. 9 

W dalszej kolejności prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z centrum sportowo-

rekreacyjnego w Sudole należącego do Gminy Bodzechów. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Ćwik   zarządziła  przegłosowanie w/w 

projektu uchwały.  

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr VI/11/2011 w sprawie korzystania z centrum sportowo-

rekreacyjnego w Sudole należącego do Gminy Bodzechów, która stanowi 

załącznik Nr 4 do protokołu.  

 

Ad. 10  

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady W. Ćwik 

udzieliła głosu Wójtowi Gminy J. Murzynowi z prośbą o przybliżenie projektu 

uchwały w sprawie przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Miłkowie „Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Miłkowie”. 

Wójt poinformował, że gmina przystąpiła do pewnych reform oświatowych, 

samorządy toną w długach finansowych przez obowiązującą kartę nauczyciela- 



nauczyciel dyplomowany zarabia 4,5 tys. brutto plus pochodne. Wójt dodał, że 

sytuacja jest bardzo trudna, w małych szkołach nie wystarcza przyznawana 

subwencja oświatowa. Dalej podając przykład szkoły w Szwarszowicach 

poinformował, że jej budżet  wynosi 1 milion 147 tys., subwencja 448 tys. -

gmina musi dopłacić 700 tys., natomiast dochód z podatków wynosi 160 tys. 

Wójt wspomniał, że utrzymanie placówki to kwota 90 tys. zł - płace i pochodne 

wynoszą ponad milion a samych dzieci jest 67, po dziewięcioro w klasach, 

nauczyciele  pracują po 3 godziny dziennie. Następnie wyjaśnił, że 

przedstawiona w projekcie uchwały propozycja przekazania szkoły 

stowarzyszeniu jest najbardziej łagodną formą przekształcenia placówki, 

stowarzyszenie jest niezbędne do obejścia Karty Nauczyciela, szkoły 

w Szwarszowicach i Miłkowie dostaną nie wysokość subwencji lecz średnią 

przypadająca na ucznia w pozostałych placówkach – a więc kwotę wyższą od 

subwencji. Wójt nadmienił, że w rządzie trwają rozmowy nad zmianą Karty 

Nauczyciela jeśli nie zostanie ona zniesiona to przynajmniej zostanie zmieniona 

ale jeśli gmina nic nie zrobi do tego momentu to „utonie w długach”.  Decyzja 

o przekazaniu dwóch szkół stowarzyszeniom jest przemyślana i analizowana 

w różne strony, przedstawiona propozycja jest optymalna. Następnie Wójt 

powiedział, że gmina ze swojej strony  zapewnia dowóz i dożywianie dzieci.  

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy W. Ćwik zapytała czy ktoś 

zgłasza uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Jako pierwszy głos zabrał 

radny H. Wójtowicz, który wyraził swoją obawę co do poziomu nauczania 

w przekształconych placówkach, dodał , że rodzice byli jednogłośnie za 

przekształceniem szkół, poziom nauczania jest tam wysoki i chcieliby mieć 

zapewnienie, że zostanie on utrzymany. Wójt wyjaśnił, że prawo nakazuje 

zachowanie takich samych standardów nauczania, które będą badane przez 

gminę i Kuratorium Oświaty. W dalszej kolejności głos zabrał radny E. Mikos, 

wyraził opinię, że przedstawiona propozycja jest dla dobra ogólnego gminy ale 

przede wszystkim uczniów , dodał, że problemy w wypłacaniem należności 

nauczycielom dotykają inne miasta i są to naprawdę poważne problemy. 

Następnie Przewodniczący Rady udzieliła głosu Przewodniczącemu 

Komisji Socjalnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu 

radnej E. Sternik-Bucior, która poinformowała, że na posiedzeniu Komisji w 

dniu 21 lutego 2011 roku analizowany projekt uchwały uzyskał pozytywną 

opinię.              



Przewodniczący Rady Gminy W. Ćwik   zarządziła  przegłosowanie w/w 

projektu uchwały.  

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr VI/12/2011 w sprawie przekazania prowadzenia Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Miłkowie „Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły 

Podstawowej w Miłkowie”,  która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.  

 

Ad. 11  

Następnie Przewodniczący Rady W. Ćwik  w związku z wyczerpującym 

wyjaśnieniem Wójta co do projektów uchwał zarządziła przegłosowanie 

uchwały w sprawie przekazania „Stowarzyszeniu Przyjaciół Oświaty 

w Szwarszowicach”, prowadzenia publicznej Szkoły Podstawowej 

w Szwarszowicach.  

Przewodnicząca Komisji Socjalnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, 

Kultury i Sportu radna E. Sternik-Bucior, poinformowała, że na posiedzeniu 

Komisji w dniu 21 lutego 2011 roku analizowany projekt uchwały uzyskał 

pozytywną opinię.              

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła 

uchwałę Nr VI/13/2011 w sprawie  przekazania „Stowarzyszeniu Przyjaciół 

Oświaty w Szwarszowicach”, prowadzenia publicznej Szkoły Podstawowej w 

Szwarszowicach,  która stanowi załącznik Nr  6 do protokołu stosunkiem 

głosów 11 głosów” za”, 3 głosy „wstrzymujące się „od głosu wstrzymali się 

radni Haraźny Wioletta, Sierpień Zbigniew i  Dąbrowski Zbigniew). 

 

 

Ad. 12 

Następnie prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania 

zespołu interdyscyplinarnego. Przewodnicząca poprosiła Wójta o przybliżenie 

projektu uchwały. Wójt wyjaśnił, że w świetle przepisów o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie gmina zobowiązana jest do podejmowania działań na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w Rodinie w szczególności  w ramach pracy w 

zespole interdyscyplinarnym. Projekt uchwały określa tryb i sposób 



powoływania i odwoływania  członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Wójt dodał, że skład zespołu to 

przedstawiciele różnych instytucji, zadaniem zespołu będzie zabranie dzieci z 

domu w którym panuje przemoc. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

Następnie Przewodniczący Rady udzieliła głosu Przewodniczącemu 

Komisji Socjalnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu 

radnej E. Sternik-Bucior, która poinformowała, że na posiedzeniu Komisji w 

dniu 21 lutego 2011 roku analizowany projekt uchwały uzyskał pozytywną 

opinię.     Przewodniczący Rady Gminy W. Ćwik   zarządziła  przegłosowanie 

w/w projektu uchwały.  

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr VI/14/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego,  która stanowi 

załącznik Nr 7 do protokołu. Na salę wszedł Dyrektor Gminnego Zakładu 

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

przepraszając za spóźnienie. 

 

Ad. 13  

Następnie prowadząca obrady W. Ćwik zgodnie z wniesionym wnioskiem 

formalnym zarządziła rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji 

projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet 

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 PO KL „ 

Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. O przedstawienie projektu 

poprosiła kierownika Gminnego Zespołu Oświatowego – Sylwię Masternak, 

która wyjaśniła, że Zespół Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej w Szewnie 

złożył wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą :”Droga do sukcesu”. 

Uchwała udziela pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich decyzji 

związanych z realizacją projektu. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Ćwik   zarządziła  przegłosowanie w/w 

projektu uchwały.  



Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr VI/15/2011 w sprawie realizacji projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 PO KL „ Wyrównanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty,  która stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

  

Ad. 14 

Następnie prowadząca obrady W. Ćwik zgodnie z wniesionym wnioskiem 

formalnym zarządziła rozpatrzenie projektu uchwały o takim samym tytule jak 

poprzednia uchwała w sprawie realizacji projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia 

i kompetencji w regionach Działanie 9.1 PO KL „ Wyrównanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty. O przedstawienie projektu również poprosiła 

kierownika Gminnego Zespołu Oświatowego – Sylwię Masternak, która 

poinformowała, że jest to uchwała analogiczna do poprzedniej- a dotyczy 

projektu pod nazwą „Zajęcia dodatkowe mamy, więc wspaniale się rozwijamy”. 

Następnie głos zabrał Wójt, który dodał, że szkoła w Szewnie na czele z panią 

dyrektor M. Turczyńską jest szczególnie wyróżniającą się szkołą pod względem 

pisanych projektów, na dzień dzisiejszy jest realizowanych 8 projektów. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Ćwik   zarządziła  przegłosowanie w/w 

projektu uchwały.  

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr VI/16/2011 w sprawie realizacji projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 PO KL „ Wyrównanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty,  która stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 15 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady W. Ćwik 

udzieliła głosu Sekretarz – M. Sobieraj z prośbą o przybliżenie projektu uchwały 



w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego na 2011 rok w zakresie 

profilaktyki i korekcji wad postawy dla dzieci z Gminy Bodzechów. Pani 

Sekretarz, która wyjaśniła, że program jest kontynuacją roku poprzedniego – 

zmiana w programie polega jedynie na tym, że do tej pory były to zajęcia 

indywidualne a w tym roku będą to ćwiczenia przeprowadzane w szkołach 

zajęcia grupowe. Sekretarz dodał, że dzięki tej zmianie program obejmie 

większą liczbę dzieci. 

 

Następnie Przewodniczący Rady udzieliła głosu Przewodniczącemu 

Komisji Socjalnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu 

radnej E. Sternik-Bucior, która poinformowała, że na posiedzeniu Komisji w 

dniu 21 lutego 2011 roku analizowany projekt uchwały uzyskał pozytywną 

opinię.              

Przewodniczący Rady Gminy W. Ćwik   zarządziła  przegłosowanie w/w 

projektu uchwały.  

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr VI/17/2011 w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego 

na 2011 rok w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla dzieci z Gminy 

Bodzechów ,  która stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 16 

Następnie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady 

W. Ćwik udzieliła głosu Sekretarz – M. Sobieraj z prośbą o przybliżenie 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego 

pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy u dziewcząt w 

Gminie Bodzechów w 2011 roku. M. Sobieraj  wyjaśniła, że wzorem lat 

ubiegłych proponuje się przyjęcie i wdrożenie  szczepienia dziewcząt, w 2011 

roku profilaktyką zostaną objęte dziewczęta urodzone w 1999 roku. Pani 

Sekretarz dodała, że koszt realizacji programu pokrywany jest z środków 

własnych gminy i jest to już trzeci rok realizacji. 

Następnie Przewodniczący Rady udzieliła głosu Przewodniczącemu 

Komisji Socjalnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu 

radnej E. Sternik-Bucior, która poinformowała, że na posiedzeniu Komisji w 

dniu 21 lutego 2011 roku analizowany projekt uchwały uzyskał pozytywną 

opinię.              



Przewodniczący Rady Gminy W. Ćwik   zarządziła  przegłosowanie w/w 

projektu uchwały.  

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr VI/18/2011 w sprawie przyjęcia gminnego programu 

zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy 

u dziewcząt w Gminie Bodzechów w 2011 roku,  która stanowi załącznik Nr 11 

do protokołu. 

 

Ad. 17 

Następnie prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok. 

Przewodnicząca poprosiła Wójta by zapoznał radnych z istotnymi zmianami w 

budżecie naszej gminy. Na wstępie Wójt usprawiedliwił nieobecność pani 

Skarbnik informując, że przygotowuje terminowe i czasochłonne sprawozdania. 

Następnie wyjaśnił o przeniesieniu 140 tys. zł.  na przebudowę  drogi gminnej- 

drogi powodziowej w Jędrzejowie, wprowadzenie dwóch wieloletnich 

inwestycji  - przejęcie dróg w Sudole i w Bodzechowie od Agencji 

Nieruchomości Rolnych , kolejna zmiana to zwrot kwoty 19 zł.  do Kielc 

w ramach rozliczenia RPO, dalej proponuje się przeznaczenie dotacji -14 tys. zł 

na upowszechnianie i wspieranie sportu i kultury fizycznej dokładnie na LZS 

Bodzechów na zakup strojów, piłek.  Następnie Wójt wyjaśnił kolejne zmiany 

w budżecie polegające na zapłacie 650 zł –opłata ZUS pracownika , który 

walcuje stadion w Bodzechowie, przeznaczenie kwoty 520 tys. zł na szkołę 

w Szewnie a dokładnie  na remont szkoły i inne prace niż zaplanowane 

w przetargu,  następuje również odblokowanie środków własnych dzięki 

otrzymanej dotacji w wysokości 312 tys. zł na przebudowę drogi gminnej 

Szewna ul. Zakanale. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 Przewodniczący Rady Gminy W. Ćwik  zarządziła głosowanie nad w/w 

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr VI/19/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 

gminy na 2011 rok, która stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.   

 

 



Ad. 18 

Następnie prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bodzechów na lata 2011-2014. Wójt krótko przedstawił założenia 

projektu zaznaczając, że  jest to uchwała powiązana z uchwałą budżetową 

i zmianami w wieloletnich inwestycjach. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr VI/20/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2011-2011, która stanowi 

załącznik Nr 13 do protokołu.   

 

Ad. 19 

Następnie prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na niektóre działania Wójta Gminy 

Bodzechów. Wójt wyjaśnił, że grupa mieszkańców z Miłkowa wystosowała 

skargę do Wojewody, następnie informując, że skarga dotyczy odśnieżania a jest 

to kompetencja GZGK poprosił o złożenie wyjaśnienia przez dyrektora 

Cieplińskiego. Dyrektor wytłumaczył, że skarga Państwa Marty i Karola małż. 

Wojtczak;  Mirosławy i Wojciecha małż. Klepacz ; Heleny Rządkowskiej oraz 

Kazimierza Banoszek dotycząca zimowego utrzymania ulicy Poręba 

w miejscowości Miłków jest niezasadna.  

 Droga o której mowa w skardze odśnieżana jest zgodnie  z  przyjętą kolejnością 

utrzymywania dróg , wynikającą z gęstości zabudowy, natężenia ruchu i 

 ewentualnego kursowania autobusów różnych przewoźników. Pierwszymi 

w kolejności zimowego utrzymania dróg są drogi powiatowe, gminne przy 

których znajdują się największe skupiska zabudowań, a następnie przysiółki 

i rozproszone zabudowania.  Odcinek  przedmiotowej drogi gminnej 

prowadzącej do skarżących osób wymaga innego sprzętu niż cała ulica Poręba 

w miejscowości Miłków. Z tego powodu odśnieżenie końcowego 300-

metrowego odcinka wspomnianej ulicy realizowane jest w dalszej kolejności. 

Dodatkowym utrudnieniem jest gwałtowny spadek ulicy i  brak miejsca do 

zawrócenia sprzętu. Dyrektor dodał, że próby odśnieżenia tego odcinka 



zakończyły się awarią i zakopaniem sprzętu. Odśnieżanie tego odcinka 

następuje wieczorem , na końcu gdyż są to prace ręczne. 

Następnie głos zabrał radny H. Wójtowicz, który zaproponował by 

odkupić nieruchomość na końcowym odcinku ulicy i poszerzyć drogę 

dochodzącą do ul. Cichej co pozwoliłoby na zawrócenie sprzętu odśnieżającego 

ulice. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

    

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr VI/21/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na niektóre 

działania Wójta Gminy Bodzechów, która stanowi załącznik Nr 14 do 

protokołu.  

 

Ad. 20 

W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy W. Ćwik poprosiła 

zaproszonego na sesję Komendanta Piotr Deronia o przedstawienie oceny stanu 

bezpieczeństwa na terenie Gminy Bodzechów ( sprawozdanie w załączeniu do 

protokołu). Komendant P. Deroń dokonał takiej analizy w odniesieniu do 

pozostałych gmin wchodzących w rejon służbowy Komisariatu Policji 

w Ćmielowie. Komendant poinformował zgromadzonych o interwencjach 

komisariatu, o prowadzonych postępowaniach o wykroczenia, nałożonych 

mandatach karnych oraz o ilości przeprowadzonych postępowań 

przygotowawczych. Ponadto komendant P. Deroń przedstawił wykrywalność 

przestępstw oraz na prośbę Pana Wójta poinformował o metodach działania 

grup przestępczych. Następnie głos zabrał sołtys A. Ogłaza, który porosił 

o rozplakatowanie i poinformowanie mieszkańców przed stosowanymi 

metodami napadów. Dalej radny E. Mikos podzielił się uwagą, że większość 

mieszkańców dobrze wie kto dokonuje kradzieży np. krzyży na cmentarzach, 

dodał , że zarówno wandalizm ale i obojętność wobec takich scen powinny być 

napiętnowane. 

 

Ad.21 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady W. Ćwik 

udzieliła głosu Wójtowi Gminy J. Murzynowi z prośbą o przedstawienie 



sprawozdania z działalności pomiędzy sesjami. Wójt poinformował 

zgromadzonych o najważniejszych sprawach, które wydarzyły się od ostatniej 

sesji m.in. wizycie w Ministerstwie Ochrony Środowiska, wielokrotnych 

wizytach w MPK wraz z radnym E. Mikosem celem przywrócenia kursu nr 19. 

Wójt poinformował również o zapowiedziach likwidacji poczty w Bodzechowie 

a zastąpienie jej Agencją pocztową, następnie dodał , że rozmawiał z naczelnik 

poczty w Ostrowcu Św. panią Bożeną Maj i jest pewna szansa by poczta 

pozostała. Dalej Wójt omówił podpisane umowy m.in. na regulacje stanu 

prawnego dróg gminnych, regulację rowu melioracyjnego w Bodzechowie oraz  

umowy na remont kominów w PSP w Miłkowie. Na zakończenie dodał, że trwa 

kampania sprawozdawczo-wyborcza w OSP, na dzień dzisiejszy najlepsza jest 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bodzechowie. 

 

 

Ad. 22 

Po Wójcie Gminy swoje informacje o działaniach między sesjami 

przedstawiła Radzie Gminy Przewodniczący W. Ćwik. Poinformowała, że 

uczestniczyła w spotkaniach w Szkole Podstawowej w Sarnówku, były to 

rozmowy z przedstawicielami Hufca , Kuratorium Oświaty dotyczące osiągnięć 

szkoły. 

 

Ad.23 

 Punkty 23 przyjętego porządku obrad został zrealizowany łącznie z 

punktem 5. 

 

 

Ad. 24 

 Prowadząca obrady Przewodnicząca Rady W. Ćwik zarządziła zgłaszanie 

wolnych wniosków. Wniosków nie zgłoszono. Przewodnicząca w imieniu Koła 

Gospodyń Wiejskich oraz Publicznej Biblioteki w Bodzechowie zaprosiła na 

spotkanie ostatkowe połączone ze Świętem Dnia Kobiet, które odbędzie się 4 

marca w Sarnówku, następnie zostały rozdane ww. zaproszenia. 

 



 

Ad.20 

Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik po wyczerpaniu 

porządku obrad o godzinie 14.45 zamknęła VI 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 

 


