
Ostrowiec Św. 29.04.201l r.

Znak: SOEK.RG.0002A20I l

P R O T O K Ó Ł NR ¥111/2011

z sesji Rad\ Gminy Bodzechów

odbytej w dniu 29 kwielnia 2011 r.

Przewodnicząc} Rady Gminy Władysława Ćwik o god/, 13,00 otworzyła
VIII /wyc/ajną sesji; Rady Gminy Bodzechów, która odbyła si? w Świet l icy
W i e j s k i e j w Jędrzej o wicach. Przewodnic/ący Kady serdecznie powitała
ue/estnic/acyeh w sesji z urzędu Wójta Gminy-Jerzego Murzyna, Skarbnika
Gminy - Beatę Gardynik, Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej Witolda T. Cieplińskiego ora/ obecmch radnych l sottysów ( l i s t \
obecności w załączeniu do protokołu). Przewodnicząc) Rady szczególnie
powitała nowo \vybran\ch sołtysów życząc im jednocześnie powodzenia i oraz
owocnej współpracy w Panem Wójtem i Urzędem Gminy Bod/echów.

Prowadząca obrady VIII sesji Przewodniczący Rady W. Ćwik na
podstawie listy obecności stwierdziła, że w obradach uczestniczy 14 radmcli, co
sianowi quorum wystarczające do podejmowania pr/iv Rad^1 Gminy
prawomocnych uchwal , ?o stwierdzeniu prawomocności obrad Pr/ewodnic/ąc)
Rady /ar/ąd/iła rozpatrzenie projektu porządku obrad. Następnie wystąpiła /
wnioskiem formalnym dotyczącym wprowadzenia zmian do pr/edło/onego
projektu porządku obrad. W. Ćwik ustosunkowując się do wniosku Wójta
Gminy Bodzechów zawnioskowała o wprowadzenie dodatkowych dwóch
punktów; l . Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie warunków i t rybu
finansowania ro/woju sportu przez gminę Bodzechów. 2. Sprawozdanie /
reali/acji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi ora/,
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 k w i e t n i a 200.1 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie po czym /apytała c/y radni
Zgłaszają uwagi bądź inne propozycje dotyczące por/ądku obrad. Wobec braku
uwag Przewodniczący W. Ćwik zarządziła głosowanie nad przedstawionym,
pos/er/onym o dodatkowe punkty porzajJkiem obrad, który został jednogłośnie
pr/yjcjly w następującej kolejności:



1. Otwarcie sesji,
2. Ustalenie i|LK>mrn,
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu / poprzedniej sesji Rady Gminy Bodzechów z dnia 3 l

marca 201 1 roku.
5. Interpelacje i /.apytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków

w drod/.e inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia
za inkaso.

7. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały zmieniającej uchwal? w
sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego Gminy Bodzechów na 20 1 1 rok.

8. Ro/patr/enie projektu i podjecie uchwały w sprawie wprowad/enm / m i a n
do bud/e tu gminy na 201 l rok

9. Rozpatrzenie i podjecie uchwały w sprawie warunków i trybu
finansowania rozwoju sportu pr/cz gmin^ Bodzcchów.

lO.Sprawo/danie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
/.dnia 24 k w i e t n i a 2003 roku o działalności pożytki) public/ncgo
i woloniariacie

1 1. Sprawo/danie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
1 2. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach migd/y sesjami.
1 3. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.
1 5, Zakończenie obrad sesji.

Ad. 4
Rada Gminy przyje_ła protokół z poprzedniej sesji, tj. 31 marca 201 1 roku

jednogłośnie,

Ad. 5

obrady W. Ćwik poprosiła radnych o /gtaszanie
interpelacji i zapylać

Jako pierwszy głob /abrał radny H. Wójtowicz, który poinformował, że ma
uwagi do budowanego chodnika w Miłkowic - podja/dy na chodniku są robione
w po/iomie jezdni a posesje są przecież mocno /aniione w stosunku do je/dni.
Radny poprosił w imieniu mieszkańców Miłkowa o spotkanie / projektantami w
celu przcka/ania swoich uwag. Dalej kontynuując radny /wrócił się z prośbą
o przywiezienie dwóch wywrotek ziemi pod szkoły celem zasypania wgłębienia
pr/.y boisku szkolmm. Wójt odpowiadając w y j a ś n i ł , że co do budowy chodnika



zostanie przeprowadzona wiz ja lokalna przez pracownika, natomiast co do
nierówności wójt zapewnił, że zoraną one zasypane /iurnią, Dalej glos zabrał
radny E. Mikos i n f o r m u j ą c , /c droga do Btechowa prowadzi przez wąwo/y
i zakręty-dodał, że dwa samochody nie mają możliwości się wyminąć na tej
drodze, Radny E- Mlkos zasugerował poszerzenie drogi /a /godą właścicieli
pół. Dalej kontynuując swą interpelacje radny zwróci! uwragę na wycinką drzew
pr/y r/ece Mwile. dodał, że regulacją r/eki j wycinką drzew zajmował sic.
zarząd Melioracji /c Starachowic. Radny zauważył, że niektóre drzewa nie
zostały wycięte pomimo bliskiego położenia \v/gięciem rzeki. Wójt
odpowiadając wyjaśnił, że sprawa poszer/enia jezdni zostanie omówiona
indywidualnie ale należy pamiętać. ?e mieszkańcy musiel iby sprzedać część
działek a z tym bywają problemy, co do w y c i n k i dr/ew Wójt wyjaśnił, że na
pewno obowiązują pewne podstaw) prawne pozostawienia pewnych gatunków
drzew.

Ad. 6

Zgodnie 7 pr/yje_lym pur/ądkiem obrad Przewodniczący Rady zarządziła
rozpatrzenie projektu uchwaK \\ sprawie poboru podatków w drodze inkasa,
określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Następnie
Przewodniczący Rady W, Ćwik udzieliła głosu Skarbnikowi Gmiin - Beacie
Gardynik. Skarbnik poinformowała, że w ślad za wykazem nowych sołtysów
ukazuje się nowy wykaz inkasentów. Zmiany sołtysów dokonano w sołectwie
Bodzechów, Gromadzice, Magonie. Mifków, Sudól i Swima. Niniejsza uchwala
przy określeniu inkasentów i ich obowiązków określa zasady ro/]jc/ema
inkasentów 7 organem podatkowy, określenie wynagrodzenia inkasenta.

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.

Następnie pr/e\vo<inkv4c\ Rady Gmin\ W. Ćwik udzieliła głosu
Przewodnic/ącemu Komisji Budżetu, Hnansów i Inicjatyw Społecznych radnej.
Frańczak, która poinformowała, iż na posiedzeniu w/w Komisji odbytym w dniu
29 kwietnia 201 Ir przedłożony projekt uchwały uzyskał jednogłośna
pozytyw na opinie.

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



Kada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr VIII . 35 2011\v sprawie poboru podatków w drodze
inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, która
stanowi załącznik Nr I do protokołu.

Ad. 7

Następnie Przewodniczący Rady \V, Ćwik udzieliła głosu Skarbnikowi
Gminy - Beacie Gardynik, która przystąpiła do omawiania projektu w sprawie
określenia stawek dotacji pr/edmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy
Bodzcchów na 201 1 rok. Pani Skarbnik przypomniała, że na ostatniej sesji
uchwalana była stawka za l nr wody, proponujemy /niwelować obciążenie
płatności /a wode^ mieszkańcom gminy- proponuje się koszty dostarczana wody
częściowo sfinansować z budżetu gminy. Projekt uchwah zakłada by do l m*
wody /skupionego pr/e/ gospodarstwa domowe i ludność mieszkającą na
terenie gminy Bodzechów dofinansować z budżety gminy w kwocie 0,30 'A
brutto.

do ro/p.uiA u u n c ^ i ł proiok' .Li nic ̂

Następnie pr/ewodnic/ący Rady Gminy W. Ćwik udzieliła głosu
Przewodniczącemu Komisji Budżetu. Hnansów i Inicjatyw Społecznych radnej.
Fiańczak, która poinformowała, iż na posiedzeniu w/w Komisji odb\ l\m w dniu
29 kwietnia 201 h\ przedłożony projekt uchwały uzyskał jednogłośną
po/yiy wną opinie..

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

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawn>m jednogłośnie
podjęła uchwalę Nr VIII 36 / 2011 w sprawie określenia stawek dotacji
pr/edmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy Bodzcchów na 201 i rok, która
stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Ad. S

Zgodnie 7. przyjętym porządkiem obrad Przewodnicząca Rady zarządziła
ro/patr/enie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia /mian do bud/etu
gminy na 2011 rok, następnie udzie l iła gfosu Skarbnikowi Gminy. Skarbnik
poinformowała, że najważniejsze zmiany polegają na wprowad/eniu wolnych
środków stanowiących rozliczenie środków będących na rachunkach
bankowych w dniu 3Ł grudnia 2010 roku o kwotę. 321 92 /ł, p lanowo u



budżecie gminy wolne środki były w wysokości mi l ion pięćset zł po zamknięciu
ksiąg rachunkowych okazuje się . że wolne środki są więks/e od dotychczas
planowanych o kwotę 32 1 92 zł. z tych wolnych środków proponuje się pokryć
wydatki między innymi na dotacje przedmiotową dla GZGK w Szewnie
/wią/aną / dopłalą do l m1 wody, na remonty szkół oraz część środków
proponuję się przeznaczyć na dopłatę na pomoc stypendialną d la dzieci -jak
dodała pani Skarbnik pomoc taka jest f inansowana z budżetu państwa ale ty lko
w 80%, res/le^ na l u/y zabezpieczyć vv budżecie gminy.

Uwag do rozpatrywanego projektu nie /głos/ono.

Następnie przewodniczący Rady Gminy W. Ćwik udzieliła głosu
Przewodniczącemu Komisji Budżetu. Finansów i Inicjatyw Społecznych radnej,
Irańczak, która poinformowała, iż na posiedzeniu w/w Komisji odbytym w d n i u
29 kwietnia 201 l r. przedłożony projekt uchwały u/y&kał jednogłośną
pozytywną opinię.

łV> t> tu Przewodnicząc} Rady W . f w i k zarządziki a h K o u a n i c n « u l u ^
projektem uchwały,

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwalę Nr VIII / 37 / ?01 1 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na 201 1 rok, która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Ad, 9

Następnie glos zabrał Pan Robert Burda, który pr/edsiawił /ało/cniu
projektu uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
przez gminę Dodzechów. Pan Burda wyjaśnił, iż minionym roku /.ostała podjęta
pr/c/ Sejm ustawa o sporcie, zgodnie z którą tworzenie warunków w tym
organi/acyjnych sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne
gminy, aby można było środki przekazać dla sto war/y s/cni a e/y k l u b u
sportowego działającego na tcrnic gminy jest konieczność podjęcia lej uchwały,
Dodał, £e ci którzy będą chcieli kor/ystać / bródko w be_o\ musiel i przystąpić do
konkursu i spełnić warunki określone w uchwale,

Uwag do ro/patrywunego projektu nic zgłoszono.

Następnie przewodniczący Rady Gminy W. Ćwik udzieliła głosu
P r/e wodn i c /ąeem u Komisji Budżetu, Finansów i f n i c j a L y w Spułec/nych radnej.
Frańe/ak, która poinformowała, iż na posiedzeniu w/w Komisji odbytym w dniu



29 kwietnia 2011 r. przedłożony projekt uchwały uzyskał jednogłośna^
pozytywną opinię.

Po t\m Przewodniczący Rad\ VV,C\\ik zarządziła głosowanie nad w/w
projektem uchwały.

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęta uchwały Nr VIII / 38 / 2011 w sprawie warunków i trybu finansowania
ro/woju sportu prze/ gminę Bodzechów. który sianowi /ałae/nik Nr 4 do
protokołu.

Ad.lfl

W dalszej kolejności Pr/ewodniczący Rady ™W. Ćwik poprosiła pana
Roberta Burd? o pr/edstawienie Sprawozdania /. reali/acji programu
współpracy /. organizacjami pozarządowymi ora/ podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust, 3 ustawy z dnia 24 k w i e t n i a 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie. Pan Burda poinformował o pr/ebiejui realizacji
dwóch konkursów na realizacją /.adań / zakresu ww\ usiaw\ l j. nadania
T:Prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych
dla dzieci i mlod/k/y w miejscowości Jędrzejów, oraz /adania Po/\skanie,
magazynowanie i wydawanie żywności ora/ od/ieży dla mieszkańców Gmin>
Bodzechów/sprawo/danie w załączeniu do protokołu/.

Ad. 11

Zgodnie / p i / \ j e h r n por/.adkiem obrad Przewodnicząc; RatK \V\ Ćwik
udzieliła głosu Wójtowi Gminy J. Mur/y nowi z prośbą o przedstawienie
sprawo/dania z dziatainoid pnmi^d/; sesjami. Wójt Gmin) poinformował, iż
nadal są prowadzone ro/.mowy ? MPK, będącym w bard/o Irudnej sytuacji
finansowe j. Wójt dodał, że umowa na dofinansowanie nierentownych kursów
nic została jeszcze podpisana, gdy/ po podpisaniu umowy h^d/ie duże
prawdopodobieństwo utraty rekompensaty do biletów d la ne/niów. Wójt
zapewnił, że sytuacja MPK jesl na bieżąco monitorowana. Następnie Wójt
podzielił się swoimi spostrzeżeniami z zebrań sołeckich poświęconych
\\\ horom sołtysów i rady sołeckiej, powiedział, że niepokojący jesl hrak udziału
młodych lud/i w lego typu zebraniach.



Ad. 12

Po Wójcie Gminy swoje informacje o działaniach miedzy sesjami przedstawiła
Kadzie Gminy Przewodniczący W. Ćwik. Przewodnicząca poinformowała, że
również uczestniczyła w spotkaniach wyborczych sołtysów Starej i Nowej
Dobowej Woli oraz w Saniówku. ja również w wieczorze poezji w szkole w
Szewnie ora/ świecie patrona szkoły w Samówku w związku z beatyfikacją
Jana Pawła H.

Ad.13

Punkt 13 por/ądku obrad /ostał zrealizowany łącznic z pkt.5.

Ad. 14

Jako pierwszy głos zabrał sołtys A. GajewskL który przypomniał, że chodnik w
Sarnowku wykonywany był 6 lat temu i wymaga poprawy. Wójt zapewnił, że
prośba soH\sa /ostanie pr/eka/ana do Powiatu, gdyż administratorem chodnika
jest Powiat. Dalej głos zabrał nowo wybrany sołtys Magonii - Ł, Gruszczyk,
który zwrócił się z prośbą o wygospodarowanie środków finansowych na
remont świetlicy w Magoniach, ora/ poprosił o usunięcie gru/u pozostałego po
remoncie drogi wojewódzkie j w Magoniach. W dalszej kolejności nowa Pani
sołtys Miłkowa Dorota Kowalska zapytała o możliwości oświetlenia ul.
Słonecznej. Wójt obiecał rozeznać się w temacie i możliwościach finansowych
oświetlenia tego odcinka. Kolejny wniosek zgłosiła sołtys Z. Wicccrzak-Czekaj,
która wyjaśniła, że w Starej Dębowej Woli na środku chodnika stoi drewniany
słup telekomunikacyjny- Wójt obiecał przekazać sprawę do administratora
chodnika - do Powiatu. Następnie sołtys A. Smalcra w imieniu wszystkich
sołtysów zawnioskował o podwyższenie diet. Wójt wyjaśnił, że deey/ja należy
do rad), jednakże zaproponował by wspólnie z radnymi i pracownikami len rok
przeminął bez podwyżek. W dalszej kolejności sołtys D. Bilska poprosiła c
wyrównanie i ptids>panie żwirkiem parkingu pod sklepem. Na zakończenie głos
zabrał radny B. Jury s, który zwrócił sic_ z wnioskiem do dyrektora
Cieplińskiego, poprosił o poprawę płyt chodnikowych /niszczonych przez
wykonawcę w związku z budowa przepompowni na ul S/ymanowskiego oraz
położenie zapadniętych płyt w rowie melioracyjnym. Dyrektor wyjaśnił, że
wykonawca ma obowiązek otworzyć stan poprzedni, co do drugiego tematu
płyty były poziomo ułożone ze względu na lo, że właściciele nieruchomości nic
chcieli odstąpić terenu na wyłożenie rowu płytami pod odpowiednim kątem. Na
zakończenie radny B. Jurys zaprosił ws/.ystkich zgromadzonych na sesje.



popularno -naukową,. Międzynarodowy Dzień Zabytków- Perlą Baroku Zespół
Kościelny w Szcwnie", która odbędzie si? 14 maja 2011, dodał, ze patronat
honorowy nad sesja objęli W oj l Gminy Bodzcchów . Starosta Ostrowiecki oraz
Mars/alek Województwa Świętokrzyskiego.

Ad. 15

Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik po wyczerpaniu
porządku obrad o godzinie 14:245 zamknęła V I I I zwyczajną sesję Rady G m i n y
Bod/echów, dziękując radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu,

Na tym protokół zakończono i podpinano.

Protokołowała: Przewodniczący Rad> Gminy;

rngr Małgorzata Wiatr mgr Władysława Ćwik


