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Znak: SOEK.RG.0002.3.2011  

P R O T O K Ó Ł NR VII/2011 

z sesji Rady Gminy Bodzechów 

odbytej w dniu 31 marca 2011 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Władysława Ćwik  o godz. 13.00 otworzyła VII 

zwyczajną sesję Rady Gminy Bodzechów, która odbyła się w Świetlicy 

Wiejskiej w Jędrzejowicach. Przewodniczący Rady serdecznie powitała gości 

Panią doktor D. Cyprys, doktora P. Pawelca, oraz doktora J. Burdę – dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w 

Bodzechowie, jak również uczestniczących w sesji z urzędu Wójta Gminy-

Jerzego Murzyna i Skarbnika Gminy  - Beatę Gardynik, 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 VII sesji Przewodnicząca Rady W. Ćwik na 

podstawie listy obecności stwierdziła, że w obradach uczestniczy 15 radnych. Po 

stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodnicząca Rady zarządziła 

rozpatrzenie projektu porządku obrad. Następnie wystąpiła z wnioskiem 

formalnym dotyczącym wprowadzenia zmian do przedłożonego projektu 

porządku obrad. W. Ćwik ustosunkowując się do wniosku Wójta Gminy 

Bodzechów zawnioskowała o wprowadzenie dodatkowych dwóch punktów: 

1) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  realizacji projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX POKL Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 PO KL  Oddolne 

inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, 2) rozpatrzenie projektu 

i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia / nie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

Następnie zapytała czy radni zgłaszają uwagi bądź inne propozycje dotyczące 

porządku obrad. Wobec braku uwag Przewodnicząca 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 24 

lutego 2011 roku. 



5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie zamiaru 

przekształcenia poprzez likwidację Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie i przekazania prowadzenia 

świadczeń zdrowotnych innemu podmiotowi. 

7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki 

Społecznej w Bodzechowie. 

8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę pobieraną z wodociągów na terenie Gminy 

Bodzechów. 

9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szewna oznaczonej 

jako działka nr 561/2 

10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szewna oznaczonej 

jako działka nr 712/3 

11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dla dróg gminnych. 

12. 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 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 

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 

Wyrównywanie 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 

POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 PO 

KL  Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 

15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia / nie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki. 

16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  

17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2011 – 2014. 

18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 

do budżetu gminy na 2011 rok. 



19. Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Bodzechów. 

20. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami. 

21. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami. 

22. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

23. Podsumowanie kadencji sołtysów. 

24. Wolne wnioski i informacje. 

25. Zakończenie obrad sesji. 

 

 

 

Ad.4  

 Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji, tj.  

24 lutego 2011 roku. 

  

Ad.5        

Dalej prowadząca obrady W. Ćwik poprosiła radnych o zgłaszanie 

interpelacji  i zapytań.  

Jako pierwszy głos zabrał radny E. Mikos, który zwrócił uwagę na problem 

wyrzucanych do rowów i rzek śmieci – zasugerował rozwieszenie ogłoszeń 

upraszających o usprzątnięcie terenu w odpowiednim terminie, dalej poprosił o 

pomyślenie nad tematem budowy parkingu koło Sklepu w Jędrzejowicach, 

kolejna prośba radnego dotyczyła zakupu jeszcze jednej lampy słonecznej. Wójt 

od razu odpowiadając wyjaśnił, że w przygotowaniu jest nowa ustawa 

śmieciowa jeśli wejdzie w życie rozwiąże się wiele problemów ze śmieciami, 

dzięki niej będziemy mogli opodatkować mieszkańców.  

Następnie radny H. Wójtowicz zgłosił swoje uwagi do wykonywanego 

chodnika w Miłkowie, jak wyjaśnił głównie chodzi o nieuwzględnienie 

przejazdów (zjazdów) przez chodnik. Wójt wyjaśnił, że wykonawca który 

wygrał przetarg wykonuje prace zgodnie z dokumentacją natomiast podmiotem 

odpowiedzialnym za budowę chodnika jest administrator drogi-Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach i to tam należy zgłaszać 

wszelkie uwagi. Dalej kontynuując swą wypowiedź  radny H. Wójtowicz 

zwrócił się z prośbą o uzupełnienie oświetlenia w Miłkowie oraz zwrócił uwagę 

na problem wyrzucania śmieci, nieutrzymywania czystość wokół posesji i wokół 



tzw. pustostanów. Wójt odpowiedział, że zamontowanie oświetlenia nie jest 

problem ale należy pamiętać, że rachunki za energię są bardzo wysokie a każda 

dodatkowa lampa do kolejny wydatek. Następnie głos zabrała radna R. Frańczak 

która zasugerowała, że może należało by powrócić do tzw. czynów społecznych 

i zaangażować szkoły w sprzątaniu gminy. Wójt wyjaśnił, że organizowane są 

dni sprzątania świata, powtórzył, że nadzieją jest ustawa śmieciowa która 

wejdzie prawdopodobnie w życie w następnym roku. 

W dalszej kolejności radny B. Jurys zapytał dyrektora Cieplińskiego w jakim 

terminie planowane jest podłączenie Szewny do kolektora. Dyrektor Ciepliński 

poinformował, że w II półroczu będzie się można podłączyć do sieci. 

Ad. 6 

Dalej prowadząca obrady W. Ćwik zarządzając rozpatrzenie projektu 

uchwały intencyjnej w sprawie zamiaru przekształcenia poprzez likwidację 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

w Bodzechowie i przekazania prowadzenia świadczeń zdrowotnych innemu 

podmiotowi, udzieliła głosu Wójtowi Gminy – Jerzemu Murzynowi. Wójt 

wyjaśnił, że wpłynął wniosek lekarzy o przekształcenie istniejącego SPZPOZ na 

Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, dalej dodał, że podczas 

posiedzenia w dniu 21 lutego 2011 r. Komisji Socjalnej, Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu zaopiniowała propozycję pozytywnie 

jednakże z uwagi na bardzo ważny temat przekształcenia placówki Wójt 

poprosił uczestników zebrania o zabranie głosu i udział w debacie . Wójt 

powiedział, że jest to uchwała intencyjna dająca zielone światło do 

podejmowania kolejnych pracochłonnych działań, których efektem będzie 

przekształcenie SPOZOZ-u, musi być to decyzja dobrze przemyślana, gdyż 

dotyczy połowy mieszkańców naszej gminy – taka liczba jest zapisana do 

ośrodka zdrowia. Wójt zaznaczył, że na terenie Powiatu Ostrowieckiego 

wszystkie placówki oprócz Bodzechowa i Waśniowa zostały przekształcone w 

NZOZ-y. Dalej dodał, że zasadnicze pytanie padające podczas zebrań wiejskich 

to pytanie czy opieka w NZOZ-ie będzie płatna – jak wyjaśnił przekształcenie 

nie polega na tym, że pacjent będzie płacił, zmiana dla pacjenta będzie 

niedostrzegalna. Następnie poprosił doktora Burdę o zabranie głosu i 

wyjaśnienie jaki był powód złożenia wniosku. Doktor J. Burda poprosiło 

pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku w sprawie zmiany osobowości 

prawnej placówki, wyjaśnił, że forma samodzielnej placówki publicznej była 

formą przejściową był to czas na przygotowanie się i zorganizowanie służby 

zdrowia. Następnie wyjaśnił, że przekształcenie przyczyni się do lepszego 

gospodarowania czasem pracy lekarzy i personelu, łatwości i szybkości 

podejmowania decyzji głównie tych finansowych czyli wynagrodzeń, 



inwestycji. Aktualnie jest zauważalny kryzys kadry lekarskiej, dodał, że jeśli 

placówka pozostanie w tej strukturze to może okazać się, że za jakiś czas nie 

będzie miał kto pracować, tym bardziej że potęguje to fakt, iż obsługi trzy 

placówki na terenie Gminy Bodzechów. To powoduje, że mamy sytuację 

trudniejszą niż praca w jednym miejscu, zupełnie inaczej wygląda czas pracy 

i nasza placówka musi być bogatsza kadrowo. 

Następnie radny W. Cisek zapytał w jakim kierunku pójdą inwestycje. 

Dyrektor J. Burda poinformował, że pierwsze inwestycje to inwestycje 

sprzętowe – zakup EKG, przenośnego USG, dalej radny W. Cisek zapytał co 

z kadrą lekarską. Odpowiadając dyr. Burda wyjaśnił, że ilość lekarzy będzie 

taka która zapewni dobrą obsługę pacjentom. Jakiś czas temu udało się pozyskać 

pana doktora Piotra Pawelca – który jest obecny na dzisiejszej sesji 

a przekształcenie może spowodować , że będzie on w większym wymiarze 

godzin, są również przeprowadzana rozmowy z innymi lekarzami ale jak 

zaznaczył doktor Burda są to wstępne rozmowy uzależnione od decyzji 

i podjętego projektu przedstawionej uchwały. Dalej głos zabrał Wójt 

przypominając, że mówimy jedynie o przekształceniu pracy, należy zaznaczyć, 

że budynki nadal będą własnością gminy, administrowanie nadal pozostaje 

w gestii gminy wszelkie inwestycje- duże inwestycje będą realizowane przez 

urząd.  Jeśli podmiot prowadzący nie będzie się sprawdzał zawsze można 

wypowiedzieć umowę najmu budynku. Następnie radny W. Cisek zapytał co 

oznaczają zapisane w §2 istotne ograniczenia dostępności świadczeń. Doktor 

Burda wyjaśnił, że nie są planowane jakieś ograniczenia ośrodek w niektóre dni 

jest czynny do 18- tej są to zapisy proceduralne w uchwale. Wójt jako 

projektodawca wniósł autopoprawkę i porosił o skreślenie w §2 słowa „istotne”. 

Następnie Wójt dodał, że są nowe standardy medyczne , nowe wyzwania – 

lekarze muszą mieć pewną stabilizację tak by mogli wokół miejsca pracy 

planować życie prywatne. W  przypadku NZOZ-u za pakiet badań płaci 

Narodowy Fundusz Zdrowia, musimy mieć świadomość i patrzeć w przyszłość 

jeśli nie podejmiemy pewnych kroków to za parę lat będą braki kadrowe nie 

będzie miał kto leczyć. Dalej doktor J. Burda wyjaśnił, że sprzęt przejęty 

zostanie od gminy na zasadzie użyczenia a nowo zakupiony sprzęt będzie już 

własnością NZOZu, nadal będą realizowane programy finansowane przez gminę 

typu – szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy, korekcja wad postawy, 

dodał, że aktualnie ośrodek nie ma żadnych długów w innym przypadku gmina 

musiałaby przejąć dług. W dalszej kolejności głos zabrał sołtys A. Ogłaza 

pytając co będzie jeśli placówka będzie miała mało pacjentów, czy będzie jej 

groziło zamknięcie- doktor Burda odpowiedział, że zawsze jest takie ryzyko, 

dodał, że lekarze muszą tak pracować by zachęcić pacjentów do pozostania w 

placówce i pozyskać nowych. Dalej swoimi obawami podzielił się randy Z. 

Dąbrowski, który zapytał czy ekonomia nie zdominuje pacjenta. Dyrektor J. 

Burda wyjaśnił, że ekonomia jest zawsze powiązana z pacjentem to w interesie 



lekarzy jest to by pacjentów było jak najwięcej. Ponieważ NFZ narzuca limit 

dolny badań którego nie możemy przekroczyć, ilość i to jakie będą badania 

zależeć będzie od stanu pacjenta. 

Na zakończenie debaty głos zabrał radny E. Mikos, który zaznaczył, że 

zmiany są nieuniknione a ważne jest to że idą one w dobrym kierunku. Dalej 

radna E. Sternik-Bucior oraz M. Łebek ze względu na wynikający stosunek 

pracy z SPZPOZ w Bodzechowie  na czas głosowania opuściły salę obrad.  

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

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła 

jednogłośnie uchwałę intencyjną Nr VII/  22 / 2011 w sprawie zamiaru 

przekształcenia poprzez likwidację Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie i przekazania prowadzenia 

świadczeń zdrowotnych innemu podmiotowi, która stanowi załącznik Nr 1 do 

protokołu.  

Na salę poproszono radną E. Sternik-Bucior oraz M. Łebek. Doktor 

J. Burda podziękował za przychylenie się do jego prośby po czym wraz 

z uczestniczącymi w zebraniu lekarzami opuścił salę obrad. 

Ad. 7 

Dalej prowadząca obrady W. Ćwik zarządzając rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Podstawowej Opieki Społecznej w Bodzechowie,  udzieliła głosu 

Wójtowi Gminy. Wójt wyjaśnił, iż planowane przekształcenie placówki będzie 

trwało parę miesięcy ale do tego czasu musi działać Rada Społeczna. Dodał że 

nowym przedstawicielem Wojewody Świętokrzyskiego będzie sołtys Pan 

Tomasz Kaczyński. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

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

projektami uchwał. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr VII/ 23 /2011 uchwały  w sprawie powołania Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki 

Społecznej w Bodzechowie, która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

 

 



Ad.8 

Następnie W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

zatwierdzenia taryf dla zborowego zaopatrzenia w wodę pobieraną 

z wodociągów na terenie Gminy Bodzechów, po czym poprosiła o zabranie 

głosu Dyrektora GZGK w Szewnie. Dyrektor na wstępie wyjaśnił, taryfy 

cenowe i stawki opłat przedstawione w uchwale dotyczą wszystkich odbiorców 

usług wodociągowych świadczonych przez GZGK, z dotychczasowej ceny za 

dostarczaną wodę dla ludności z kwoty 2,55 zł za 1m³ netto cena wzrośnie do 

3,21 zł netto, czyli 0,66 zł wzrostu na 1 m³, dodatkowo zwiększona zostanie 

opłata abonamentowa 0,67 zł za miesiąc. Dyrektor zaznaczył, że miasto zmienia 

taryfy co roku. Póki co Gminny Zakład zakupuje od Ostrowca 30% wody 

i zakupuje przy cenie 2,71 a sprzedawana jest mieszkańcom za 2,55 zł.  

Dyrektor wyjaśnił, że zmiana nastąpi od 1 maja aktualnie obowiązuje nas 

cena z przed 2 lat, wzrost kosztów przy 4 osobowej rodzinie przy średnim 

zużyciu wody wyniesie1,96 zł na osobę.  

Następnie Wójt poinformował, że połowę podwyżki gmina sfinansuje  

mieszkańcom w postaci dotacji dla GZGK, czyli dla mieszkańca podwyżka 

wyniesie 0,33 zł- resztę dofinansuje gmina. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Przewodniczącemu 

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

poinformowała, iż na posiedzeniu w/w Komisji odbytym w dniu 31 marca 2011 

r.  przedłożony projekt uchwały uzyskał jednogłośną pozytywną opinię.  

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

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr VII  / 24 / 2011 w sprawie zatwierdzenia taryf dla 

zborowego zaopatrzenia w wodę pobieraną z wodociągów na terenie Gminy 

Bodzechów, która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

 

 

 



Ad. 9 

Następnie  Przewodnicząca Rady W. Ćwik udzieliła głosu Wójtowi, który 

przystąpił do omawiania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szewna oznaczonej jako 

działka nr 561/2. Wójt wyjaśnił , że nabycie przedmiotowej nieruchomości 

umożliwi wybudowanie przepompowni ścieków. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

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

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr VII / 25 / 2011 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

nabycie do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Szewna oznaczonej jako działka nr 561/2, 

która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

Ad.10 

Po tym realizując przyjęty porządek obrad Przewodnicząca Rady poprosiła 

ponownie Wójta o przedstawienie propozycji zawartych w projekcie uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu 

nieruchomości niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 

w miejscowości Szewna oznaczonej jako działka nr 712/3. Po przeprowadzeniu 

rozgraniczenia przez właścicieli działek 712/1 oraz 713 wyodrębniono drogę 

wewnętrzną będącą własnością p. Mirosławy Mansz. Uchwała zakłada nabycie 

tej drogi w celu dalszego korzystania przez rolników z drogi dojazdowej do pól. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

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

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr VII / 26  / 2011 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

nabycie do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Szewna oznaczonej jako działka nr 712/3, 

która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.  

 

 



Ad.11 

Następnie W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dla dróg 

gminnych. Następnie głos zabrał Wójt, który wyjaśnił, że coraz więcej firm 

wchodzi na teren gminy- zajmuje pas drogowy w celu prowadzenia robót czy 

umieszczenia urządzeń infrastruktury  technicznej musimy ustalić stawkę w 

oparciu o obowiązujące przepisy. Następnie radny B. Jurys zapytał czy 

wykonawcy kanalizacji będą musieli płacić ustaloną przez radę stawkę za 

zajęcie pasa drogowego. Wójt odpowiedział, że są to prace w pasie drogowym i 

jak najbardziej będą obowiązywały również wykonawców kanalizacji. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

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

projektami uchwał. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr VII /  27  /2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat 

za zajęcie 1 m² pasa drogowego dla dróg gminnych, która stanowi załącznik Nr 

6 do protokołu. 

 

Ad. 12 

Po tym realizując przyjęty porządek obrad Przewodnicząca Rady 

poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie propozycji zawartych w projekcie 

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 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty. Wójt poinformował, że projekt o nazwie „ Dobrze zaczynamy sukcesy 

osiągamy – indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie 

Bodzechów” przygotował Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie. Wójt 

dodał, że w ramach programu prowadzone będą zajęcia wyrównawcze, 

logopedyczne. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

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

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXX / 28 / 2011 realizacji projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia 



i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 PO KL Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 13 

Następnie W. Ćwik 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 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.  Wójt poinformował, że 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzechowie złożyła wniosek 

o dofinansowanie projektu pn. „Bodzechowska Autostrada Sukcesu – Program 

Wyrównywania Szans Edukacyjnych” w ramach którego prowadzone będą 

zajęcia  dodatkowe- logopedyczne, korekcyjne, muzykoterapia. 

 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

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

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr VII / 29 / 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 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

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

 

Ad.14 

Po tym realizując przyjęty porządek obrad Przewodnicząca Rady 

poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie propozycji zawartych w projekcie 

uchwały w sprawie  realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX POKL Rozwój wykształcenia 

i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 PO KL  Oddolne inicjatywy 

edukacyjne na obszarach wiejskich. Wójt wyjaśnił, że kolejną szkołą 

i wyróżniającą się szczególnie w pisaniu projektów jest Zespół Szkół 

Publicznych w Szewnie na czele z Panią dyrektor Małgorzatą Turczyńską. 

Dodał, że szkoła złożyła wniosek o dofinansowanie programu „Wielki świat 

liter dla małego przedszkolaka”. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 



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

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr VII / 30 / 2011 w sprawie realizacji projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX POKL Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 PO KL  Oddolne 

inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, która stanowi załącznik Nr 9 do 

protokołu. 

 

Ad. 15 

Następnie W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki. Głos zabrał Wójt, który poprosił sołtysów 

o opinię w temacie funduszu. Dalej sołtys T. Kaczyński wyraził zdanie, że skoro 

jest możliwość wygospodarowania środków finansowych to nie należy z nich 

rezygnować. Natomiast sołtys K. Makowski stwierdził, że jeden rok to za mało 

aby mieć doświadczenie i móc zająć konkretne stanowisko w tej sprawie. Wójt 

poprosił o zajęcie stanowiska w oparciu o podział środków na konkretne zadania 

podczas odbywanych spotkań wiejskich.  W dalszej kolejności sołtys 

A. Gajewski i A. Smalera powiedzieli, że są za wyodrębnieniem środków 

w budżecie  gminy środków na fundusz sołecki. 

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

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr VII / 31 / 2011 w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, która 

stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 16 

Po tym realizując przyjęty porządek obrad Przewodnicząca Rady 

poprosiła Skarbnika Gminy – B. Gardynik o przedstawienie propozycji 

zawartych w projekcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Pani Skarbnik wyjaśniła, że uchwała 

podjęta w lutym niezbędna była do pozyskania środków na gminną inwestycję 

jaką jest budowa kanalizacji. Z uwagi na to że zmieniły się przepisy, w naszym 

obrocie prawnym zaczęła występować Wieloletnia Prognoza Finansowa – a jest 



to dokument o podobnym charakterze w związku z powyższym niezbędne 

podjęcie przedstawionego projektu uchwały. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

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

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr VII / 32 / 2011 uchylającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, która stanowi załącznik Nr 11 do 

protokołu. 

 

Ad. 17 

Następnie W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bodzechów na lata 2011 – 2014. Skarbnik poinformowała, że WPF zmienia się 

niemalże za każdym razem przy okazji zmian do budżetu, dzisiejsza zmiana 

spowodowana jest uchyleniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i 

przejęciem pewnych zadań oraz zmianą do budżetu tj.  planujemy realizować 

inwestycję  z Urzędem Marszałkowskim dofinansowaną z UE „e-świętokrzyskie 

Rozbudowa infrastruktury informatycznej  JST”. Inwestycja ta pierwotnie była 

zaplanowana na lata 2010-2012 – w poprzednim roku inwestycja nie ruszyła w 

całym województwie w związku z powyższym należy przesunąć środki na ten 

cel na lata 2011-2012. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

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

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr VII / 33 / 2011 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bodzechów na lata 2011 – 2014, która stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 

 

Ad. 18 

Dalej Przewodnicząca udzieliła głosu Skarbnikowi – B. Gardynik. Pani 

Skarbnik poinformowała o planowanych zmianach zawartych w projekcie 

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

wyjaśniła Skarbnik zmiana dotyczy zmniejszenia dochodów gminy o 101 zł – 

w wyniku subwencji oświatowej, dalej szkoła w Szewnie pozyskała w ramach 



programu Kapitał Ludzki 40 509 zł-projekt zakłada naukę szybkiego czytania 

dla dzieci i ich rodziców, następnie proponuje się zabezpieczenie środków na 

remont wodociągu po powodzi w Świrnie, zabezpieczenie udziału własnego do 

inwestycji „E-świętokrzyskie”, zabezpieczenie 30 tys. zł na transport zbiorowy 

lokalny  tj. dofinansowanie dla MPK do niezbędnych kursów, dalej proponuje 

się dotację dla GZGK w Szewnie w wysokości 238 tys. zł na zadania związane 

z budową wodociągów w Szewnie, Sudole, Nowej Dębowej Woli i Miłkowie. 

Następnie głos zabrał radny J. Kozłowski pytając na jakiej zasadzie odbędzie się 

dofinansowanie dla MPK – Wójt wyjaśnił, że w ostatnim czasie Prezes 

Kołeczek rozpoczęła likwidację nierentownych dla MPK kursów. Po 

rozmowach z mieszkańcami podjęto decyzję , że tam gdzie nie ma kursów PKS 

i busów a pasażerowie jadą do pracy, do szpitala, do huty itp.  należałoby 

utrzymać takie kursy i należy przekazać dotację dla MPK. Dalej Wójt 

zapowiedział, że jeśli gmina będzie musiała dofinansowywać kolejne kursy 

MPK to będziemy musieli wycofać się z dopłat do biletów dla emerytów 

i rencistów. 

tym Przewodnicząca Rady W.Ćwik  zarządziła głosowanie nad w/w 

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr VII / 34 / 2011 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 

gminy na 2011 rok, która stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 

 

 

Ad. 19  

W dalszej kolejności głos zabrała Skarbnik Gminy – Beata Gardynik, 

która informując o obowiązku przedłożenia przez Wójta sprawozdania 

z wykonania budżetu, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie oraz  

Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie za 2010 rok oraz informacji 

o stanie mienia Gminy Bodzechów przekazała materiały radnym udzielając 

jednocześnie informacji na temat zawartych w sprawozdaniach danych. 

 

 



Ad. 20,21 

W związku z następnym punktem dot. podsumowania kadencji sołtysów i 

wręczenia symbolicznych upominków Wójt oraz Przewodniczący Rady 

poprosili o zwolnienie ich ze sprawozdań. 

 Ad. 22 

Punkt 22 zrealizowano łącznie z punktem 5. 

 Ad. 23 

Wójt w imieniu własnym i współpracowników podziękował sołtysom  za 

w współpracę w kadencji 2007-2011. 

 

 

Ad. 24 

 Przewodniczący Rady Gminy – W. Ćwik przypomniała radnym 

o obowiązku złożenia do dnia 30 kwietnia oświadczenia majątkowego. 

 Ad. 25 

Przewodnicząca Rady Gminy Władysława Ćwik po wyczerpaniu 

porządku obrad o godzinie 15:30 zamknęła VII 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 

 


