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P R O T Q K Ó Ł N R X / 2 0 ł l
^ sesji Rady Gminy Bodzechów

odbytej w dniu 30 e/erwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik o god/. 13.00 otworzyła
X zwyczajną sesję Rady Gminy Bodzechów, która odbyła się w sali
konferencyjnej Świetlicy Wiejskiej w Jędrzej o wic ach. Przewodniczący Rad_v
scrdec/nie powitała uc/estniczących w sesji z urzędu Wójta Gmmy-Jer/ego
Murzyna i Skarbnika Gminy - Beatę Gardynik, Sekretarza Gminy - Małgorzatę
Sobieraj, przedstawicieli mediów panią red, Soboń, red. Rolaka i red. Florysa
oraz sołtysów i obecnych radnych /lisly obecności w załączeniu do protokołu/ ,
Przewodniczący Rady na podstawie lisly obecności stwierdziła, /c
u obradach uczestniczy [5 radnych, co stanowi qiiorinn- pełny skład Rad> Iło
stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący Rady zar/a_d/iła
rozpatr/enie projektu porządku obrad. Następnie ustosunkowując się do
wniosku Wójta Gminy Bodzechów zawnioskowala o wprowadzenie do
porządku obrad dodatkowych punktów dotyczących Rozpatrzenia i podjęcia:

L uchwały w sprawie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie przez gminę Bodzechów do projektu pod nazwą;
"elntcgracja -drogą do przeciwdziałania wyklue/eniu cyfrowemu w
Województwie Świętokrzyskim" realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8,3-
Przcciwd/iałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion.

2. uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników,
po czym Pr/ewodnicząca zapylała czy radni zgłas/ają uwagi bądź inne

propozycje dotyczące porządku obrad. Wobec braku uwag
Przewodniczący W,Ćwik zarządziła głosowanie nad przedstawionym,
poszerzonym o dodatkowy punkt porządkiem obrad, który został
jednogłośnie przyjęty w następującej kolejności;



Projekt porządku obniJ:

1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie ąuorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Bodzechów z dnia 3

czerwca 2011 roku.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na

przystąpienie przez gmin? Bodzechów do projektu pod nazwą:
"elntegracja -drogą tło przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w
Województwie Świętokrzyskim11 reaiizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2033. Działanie 8,3-
P T / c c i u d z I a k m e vĄk! j * . /L j r iu c> i n i u e m u - c l n d u s i o n

7. Rozpatr/.enie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu
ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,

8. Rozpatr/enie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w drodze bezprzeiargowej działki nr 279/2 położonej w
miejscowości K.osowice na rzecz właściciela sąsiedniej nieruchomości.

9. Ro/patrzenie projektu l podjęcie uchwały w sprawie spr/edaży
nieruchomości w sołectwie Nowa Dobowa WoJa.

10. Ro/patrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie za okres od 01.01.2010
roku do 31.12.2010 roku.

11. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwał}'w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Public/nej w
Bodzechowie za okres od 01.01.2010 roku do 3K12.20JO roka

12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ud/Jelenia pomocy
finansowej Powiatowi w Ostrowcu Świętokrzyskim na /akup tomografu
komputerowego.

13. Ro/pairzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie określenia
wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Bodzechów-

14. Rozpatrzenia projektu i podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata
2011-2015.

15. Rozpatr/enie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian do bud/eiu gminy na 2011 rok.

16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie /a twierdzeń i a
sprawozdania finansowego Gmin) Bodzechów za 201(1 rok wraz ?c
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2010 rok.



17. Zapoznanie się z opinią składu orzekającego RIO w sprawie opinii
o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bod/echów za 2010 rok
wrą/ 7. informacją o słonie mienia komunalnego jednostek samor/ądu
terytorialnego i objaśnieniami, opinii komisji rewizyjnej o wykonaniu
bud/etu Gminy Bodzechów za 2010 rok, wniosku komisji rewizyjnej w
sprawie udzielenia absolutorium za 2010 rok Wójtowi Gminy
Bodxechó\v oraz opinii składu orzekającego RIO co do wniosku komisji
rewizyjnej \v sprawie udzielenia absolutorium.

18, Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Bodzechów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
rok.

(9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
20, Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między

sesjami.
21, Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
22, Wolne wnioski i informacje.
23, Zakończenie obrad ses j i .

Ad.4
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół / popr/eciniej sesji, tj

30 czerwca 2011 roku.

Ad-5

Prowadząca obrady W. Ćwik poprosiła radn>ch o zgłaszanie interpelacji
i zapytań.

Jako pierwszy głos zabrał radny B, Jury s, który za wnioskowa ł
0 wykonanie odwodnienia do wjazdu do szkoły ora/, o utward/enie -
wyasfaltowanie ulicy Zofiowki.

Następnie głos /abrał radny H. Wójtowicz, który poinformował, ze
uczestniczył w spotkaniu w Bodzechowie z emerytami i rencistami, radny
zaproponował by te obchody wpisać w imprezy organizowane przez gminę co
wiązałoby się / przekazaniem na ten cel środków finansowych, W tym
momencie na salę wszedł marszałek Kazimierz Kotowski - został serdecznie
przywitany prze/, wójta i przewodniczących rady oraz zaproszony do siołu
prezydialnego. Dalej realizując swoją interpelacje radny 11. Wójtowicz /apytał
kiedy będzie realizowana budowa chodnika. Następnie głos zabrał radny
E, Mikos, radny poinformował, że kończą się prace związane z budową
kolektora w C/ęstoeicach -dalej zapytał kiedy ruszą prace w Świrnie
1 Jędrzejowie ach, kolejna sprawą poruszoną przez radnego Mikosa było
poru^/enic- kwestii zarośniętej r/eki Modły i zaniedbania jej przez Zarząd



Melioracji w Starachowicach. W dalszej kolejności Wójt po uzgodnieniu
z Przewodniczącym Rady poprosił Marszałka Kotowskiego o zabranie głosu,
Marszałek przedstawił informacje o remontach dróg wojewódzkich
przechodzących przez gminę Bodzechów, poinformował o sytuacji drogi relacji
Oslrowiec-Nowa Słupia, Ostrowiec- Bałtów, Ostrowiec - Ożarów, Marszałek
dodał, że dla województwa budowa drogi nr 755 Ostrowiec- Ożarów jest
priorytetem -Marszałek objął patronatem prace nad budową - poinformował, że
nastąpiła konieczność uzupełnienia dokumentacji. Marszałek wyraził nadzieję
szybkiej realizacji zadań budowy dróg wojewódzkich a tym samym polepszenia
komunikacji w całym województwie. Dodał, że rozpoczyna się okres konsultacji
w gminach dotyczących planu rozwoju, strategii województwa, następnie
/achęcił do współpracy i stworzenia wspólnych działań priorytetowych.

W dalszej kolejności Marszałek poinformował o środkach
wykorzystanych w województwie z Regionalnego Programu Operacyjnego,
a następnie przedstawił trudną sytuację szpitali.

Po tym Wójt zapytał czy prawdą są pogłoski, że rzeki mają być
przekazywane do administracji rządowej oraz poprosił o przyspieszenie
i skoordynowanie działań związanych z pozyskaniem środków / województwa
w ramach utylizacji eternitu - Marszałek potwierdził, że kwestią czasu jesi
przejecie spraw mel ioracyjnych przez administrację r?ądową.

Następnie Przewodniczący Rady - W. Ćwik zgłosiła wprowadzenie 10
minutowej przerwy-propozycję przyjęto jednogłośnie.

Po przerwie głos zabrał Wójt, który ustosunkował się do zgłoszonych
interpelacji, poinformował, /e działania w sprawie odwodnienia szkoły
w Szcwnie są już podjęte, co do ul. Zofiówki Wójt wyjaśnił, że jest lo
specyficzna ulica pozostająca w administracji gminy Bodzechów j gminy
Ostrowiec - nalepy porozumieć się z miastem co do wyasfaltowania drogi.
Następnie odpowiadając na interpelację radnego H, Wójtowic^a Wójt
powiedział, /e należy się zastanowić nad oprawą święta emerytów i rencistów
i przeanalizować czy wpisanie święta w imprezy gminne jest w ogóle możliwe
pod względem prawnym. Dalej Wójt poinformował, że budowa kanali/acji
w Świrnie jest reali/owana z Funduszu Spójności, umowa zostanie podpisana na
koniec lub na początek roku. W dalszej kolejności Wójt ustosunkował się do
artykułu w „Echu ostrowieckim" dotyczącym problemu komunikacji i sytuacji
spółki ostrowiecki ej MPK, przypomniał, że gmina podpisała urnowe na
dofinansowanie kursu nr 19 do Mychowa. Powiedział, że kierownictwo MI'K
w artykule „obwinia'1 ościenne gminy, że nic załcży im na zapewnieniu
transportu mieszkańcom- jak dodał, gmina nie by pr/ewożone hyło powietrze,
do dnia dzisiejszego spółka nie przedstawiła dziennej ka lkulac j i . Na
zakończenie dodał, że tam gd/ie będą problemy z komunikacją gmina będzie
s/ukała innych rozwiązań i organizowania zastępczego transportu.



Ad. 6

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady zarządziła
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
przez gminę Bodzechów do projektu pod nazwą: "elniegracja -drogą do
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim'1

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013, Działanie 8.3- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -
elncluslon. Projekt uchwały przedstawił Wójt J. Murzyn, który na wstępie
ira/naczył, że na podstawie uchwały gmina dołoży 15% do środków unijnych
i za te środki /akupione zostanie 66 komputerów i łączy internetowych dla szkół
i świetlic z terenu gmin\ Bodzechów.

Uwag do ro/.palrywanego projektu nic zgłoszono.

Następnie Przewodniczący Rady zarządziła przegłosowanie omawianego
projektu uchwały.

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwały Nr X / 54 / 2011 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
przez gminę Bodzechów do projektu pod nazwą: "elntcgracja -drogą do
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim1'
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013, D/iafanie 83- Prze c iwd/i słanie wykluczeniu cyfrowemu —
elnclusion , która stanowi załącznik Nr i do protokołu.

Ad. 7

Następnie prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowana kandydatów na
ławników. O pr/yblizcnic projektu uchwały została poproszona Pani Małgorzata
Sobieraj Sekretarz Gminy. Pani Sekretarz wyjaśniła, że ustawa Prawo
o ustroju sądów powszechnych nakłada na radę gminy obowiązek
przygotowania i przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
Dodała, że wybory odbędą się w październiku, z terenu naszej gminy do Sądu
Rejonowego wejdzie 4 ławników.

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.

Następnie Przewodniczący Rady zarządziła przegłosowanie omawianego
projektu uchwały.

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr X / 55 / 2011 w sprawie w sprawie powołania zespołu ds,
zaopiniowana kandydatów na ławników, która stanowi załąc/nik Nr 2 do
protokołu.



Ad, 8

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady zarządziła
omówienie projektu uchwały w .sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
bezprzclargowej działki nr 279/2 położonej w miejscowości Kosówkę na rzecz
właściciela sąsiedniej nieruchomości, po czym oddała głos Wójtowi
J. Mur/ynowi, Wójt wyjaśnił, że działka jest własnością gminy natomiast
przyległa do nie j działka 279/1 jest własnością Pana Stanisława Podgajnego,
który wystąpił z wnioskiem o sprzedaż gruntu w celu poprawy warunków
zagospodarowania nieruchomości. Działka nr 279/2 będąca własnością Gminy
Bodzechów nie posiada dostępu do drogi publicznej i nie może być
zagospodarowana jako odrębna nieruchomość a łącznie z przylegającą do niej
nieruchomością może stanowić całość fizyczną i gospodarczą. Sprzedaż gruntu
na pawięks/enie nieruchomości pr/y ległej pozwoli na jego racjonalne
wykorzystanie a Także wpłynie na uzyskanie dochodu do budżetu Gminy.

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.

Następnie Przewodniczący Rady zarządziła przegłosowanie omawianego
projektu uc h wały.

Rada Gminy \\ obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr X/ 56/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w
drodze bezprzetargo\vej działki nr 279/2 położonej w miejscowości Kosowice
na rzecz właściciela sąsiedniej nieruchomości, która stanowi załącznik Nr 3 do
protokołu.

Ad. 9

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady zarządziła
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w sołectwie
Nowa Dębowa Wola. Głos w sprawie projektu zabrał Wójt, który
poinformował, ze przedmiotowa nieruchomość położona w sołectwie Nowa
Dębowa Wola o powierzchni 1,4000 ha, o/naczona w ewidencji gruntów jako
działka nr 222 wchodzi w skład gminnego zasobu nieruchomości. Na
przedmiotowym gruncie nic jest planowana reali/acja inwestycji gminnych. Do
zbycia w/w nieruchomości, zgodnie y ustawą o gospodarce nieruchomościami,
niezbędne jest przeprowadzenie przetargu.

Następnie Przewodniczący Rady zarządziła przegłosowanie omawianego
projektu uchwały.



Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr X / 57 / 2011 uchwały w sprawie sprzcda/y nieruchomości
w sołectwie Nowa Dobowa Wola, która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad.10

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodni c/ący Rady zar/.ądziła
rozpatrzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w
Bodzechowie za okres od 01.01.2010 roku do 31,12.20)0 roku. O zabranie
głosu poproszono Panią Skarbnik - Beatę Gardynik. Pani Skarbnik wyjaśniła, że
Rada Gminy Bodzechów jest organem założycielskim dla dwóch jednostek
organizacyjnych, które maja osobowość prawną i sporządzają odrębne
sprawozdania finansowe. Jedną z tych jednostek jest Samodzielny Publiczny
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie, który osiągnął za
2010 rok dodatni wynik finansowy wwysokości 54.359,53 zł. Środki te
proponuje się przeznaczyć na podwyższenie funduszu zakładu. Przedstawione
sprawozdanie finansowe obejmuje : bilans , rachunek zysków i strat oraz
informacje dodatkową.

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzieliła głosu Przewodniczącemu
Komisji Bud/eiu, Finansów i Inicjatyw Społecznych radnej Renacie Frańczak,
która poinformowała, iż na posiedzeniu wspólnym Komisji odbytym w dniu 30
czerwca 2011 r. przedłożony projekl uchwały uzyskał jednogłośną pozytywną
opinię.

Następnie Przewodniczący Rady zarządziła przegłosowanie omawianego
projektu uchwały.

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr X / 58 / 2011 uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego /.akładu Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie za okres od 01.01,2010 roku do 31.12.2010
roku. która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu,

Ad. 11

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady zarządziła
ro/palr/enie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawo/dania
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzcchowic za okres od
01.01.2010 roku do 31.12,2010 roku. Pani Skarbnik wyjaśniła, że kolejną,
jednostka^ organi/acyjną, której sprawozdanie podlega zatwierdzeniu jest



Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie - osiągnęła ona za 2010 rok
dodalni wynik finansowy w wysokości 92,00 zł, który proponuje się
przeznaczyć na cele statutowe instytucji. Następnie głos zabrała radna W. Simla,
powiedziała, /c wcześniej sprawozdania były dawane do wglądu a teraz radni
ich nie otrzymali. Pani Skarbnik przypomniała, £e bliższa sytuacja finansowa
Łych jednostek radni mieli przedstawioną zarządzeniem Wójta z dnia 22 marca
2011 roku. Radna przyznała, /,c rzeczywiście takie materiały były
przekazywane.

Więcej uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzieliła głosu Przewodniczącemu
Komisji Bud/c tu. Finansów i Inicjatyw Społecznych radnej Renacie Frańczak,
która poinformowała, iż na posiedzeniu wspólnym Komisji odbytym w dniu 30
czerwca 2011 r. przedłożony projekt uchwały uzyskał jednogłośną po/ytywną
opinię.

Następnie Przewodniczący Rady zarządziła przegłosowanie omawianego
projektu uchwały.

K*iUa Gminy \\ obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr X / 59 / 2011 uchwały w sprawie zatwierdził i a
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie za
okres od OKO 1.2010 roku do 31,12,2010 roku, która stanowi załącznik Nr 6 do
proiokołu.

Ad. 12

Dalej /godnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady
zarządziła przegłosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi w Ostrowcu Świętokrzyskim na zakup tomografu
komputerowego, po czym udzieliła głosu Wójtowi. Wójt poinformował, że
Starostwo zwróciło się o pomoc finansową w zakupie tomografu
komputerowego, dodał, że taki sprzęt jest bardzo potrzebny- gmina pr/e/nac/a
na ten cel l O tyś. zł.

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzieliła głosu Prze wodni c/ ącemu
Komis j i Budżetu, Finansów i Inicjatyw Społecznych radnej Renacie Frańczak,
która poinformowała, iż rta posiedzeniu wspólnym Komisji odbytym w dniu 30
czerwca 2 0 1 1 r. przedłożony projekt uchwały uzyskał jednogłośną po/ytywną
opinię.



R a d a G i n i n y w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwał? Nr X / 60 / 2011 uchwały w sprawie ud/ielenia pomocy
finansowej Powiatowi w Ostrowcu Świętokrzyskim na zakup tomografu
komputerowego, która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad. 13

Naslcpnic prowadząca obrady W,Ćwik poprosiła Skarbnika Gminy- B.
Gardy nik o przybliżenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości
opłaty targowej na terenie Gminy Bodzechów. Pani Skarbnik wyjaśniła, że
oplata targowa stanowi dochód własny gminy jest opłata od sprzedaży
dokonywanej na targowiskach- czyli wszelkie miejsca poza budynkiem, jest
ustanawiana w stawce dziennej. Ustalając stawki można je różnicować w szelaki
sposób - projekt uchwały różnicuje stawku w zależności czy sprzeda/ jest

'* dokonywana pr/.y kościołach i cmentarzach, w pozostałych miejscach
-w zależności od zajmowanej powierzchni oraz w zależności czy sprzeda/
udbywa sk w niedziele i święta czy w dni pozostałe.

U'wag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzieliła głosu Przewodniczącemu
Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Społecznych radnej Renacie Frańczak,
klora poinformowała, iż na posiedzeniu wspólnym Komisji odbytym w dniu 30
c/erwca 2011 r przedłożony projekt uchwały uzyskał jednogłośną pozytywną
opinię.

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr X / 61 / 2011 uchwały w sprawie określenia wysokości
opłaty targowej na terenie Gminy Bodzechów. która stanowi załącznik Nr R do

A protokołu,

Ad. 14

Następnie W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bodzechów na lata 2011 -2015. Skarbnik poinformowała, że WPF /mienia się
niemalże za każdym razem pr/y okazji zmian do budżetu. W dzisiejszej uchwale
nie dokonuje się żadnych zmian w wieloletnich przedsięwzięciach
inwestycyjnych, dodała, że dzisiejsza uchwała jest korektą w zakresie
wieloletniej prognozy finansowej w zakresie wielkości planowanych dochodów
l wydatków.

Uwag do ro/patrywanego projektu nie zgłoszono.



Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzieliła głosu
Przewodniczącemu Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Społecznych radnej
Renacie Frańczak, która poinformowała. Iż na posiedzeniu wspólnym Komisji
odbytym w dniu 30 c/erwca 2011 r. przedłożony projekt uchwały uzyskał
jednogłośną pozytywną opinię.

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwał? Nr X / 62 / 2011 uchwały w sprawie Wieloletniej Progno/y
Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2011 - 2015, która stanowi załącznik Nr
9 do protokołu.

Ad,15

Następnie Przewodnicząca poprosiła Skarbnika Gminy o udzielenie
informacji dotyczących projektowanych zmian budżetu gminy na 2011 rok .

Następnie Skarbnik Gminy oświadczyła, że projektowane zmiany do
budżelu obejmują propozycję wprowad/onia nowych zadań inwestycyjnych
-zabezpieczyć środki na projekty dla wodociągów - Szewna ul. Źródlana -7 tyś.
Zł, ul, Grelecka 42 tyś. Zł i budowa pompowni! wody w Swirnie -4 tyś. zł, dalej
proponuje się zwiększyć środki na zadanie w zakresie upowszechniania
i wspierania sportu i kultury fizycznej o kwoię 12 tyś. zł, które be_dąprzeka/ane
w formie dotacji dla jednostek z poza sektora finansów publicznych
wyłonionych w ramach prowadzonego konkursu, oraz zwi^ks/enie środków
o 8 tyś. zł w ramach programu przeciwalkoholowego na prowadzenie świetlic
środowiskowych w S/.warszowicach i w Miłkowie, dalej Pani Skarbnik dodała,
że ostatnia /miana polega na zabe/.pieczeniu środków w wysokości 10 tyś. zł na
zakup tomografii komputerowego dla szpitala powiatowego w Ostrowcu Św.

Uwag do rozpatrywanego projektu nie ogłoszono.

Następnie Przewodniczący Rady udzieliła głosu Przewodniczącemu
K o m i s j i Budżetu, Finansów i Inicjatyw Społecznych radnej R. Frańczak, która
poinformowała, że na posiedzeniu Komisji w dniu 30 czerwca 2010 roku
analizowany projekt uchwały uzyskał jednogłośną pozytywną opinię.

Po tym Przewodniczący Rady zarządziła przegłosowanie omawianego
projektu uchwały.

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwały Nr X / 6£ / 2011 w sprawie wprowadzenia /mian do budżetu
gminy na 2011 rok, która sianowi załącznik nr l O do protokołu.



Ad. 16

Nasi f pnie prowadząca obrady W, Ćwik zarządzając rozpatrzenie
kolejnego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Bocbechów za 2010 rok wraz ze sprawo/daniem
/.wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2010 rok udzieliła głosu
Skarbnikowi- Pani Skarbnik wyjaśniła, że uchwała ta jest kolejnym krokiem
w procesie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2010 rok z tytułu wykonania
budżetu za 2010 rok. Pani Skarbnik przypomniała, że procedura absolutoryjna
kończąca się ewentualnym dzisiejszym absolutorium jest procedurą plerws/y
raz wprowadzoną nową ustawą o finansach publicznych. Sprawozdanie
7 wykonania budżetu w tym roku Wójt przedstawił do 31 marca, oprać/
sprawozdania z wykonania budżetu Wóji przedstawił sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego omawianych dziś dwóch jednostek - Gminnej
Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej
Opieki Zdrowotnej, ponadto Wójt przedstawił do końca marca informację
os tanie mienia komunalnego. Sprawozdanie z wykonania budżetu o którym
mowa w projekcie uchwały Wóji przedstawił zgodnie z uslawą do 31 marca
Regionalnej 1/bic Obrachunkowej w Kielcach czyli organowi nadzorującemu.
Następnie Pani Skarbnik poinformowała, że sprawozdanie z budżetu
przedstawia i wykonuje się opierając się na ewidencji księgowej budżetu jak
również w szczegółowości nie mniejszej niż uchwała budżetowa,
w sprawozdaniu znajdują się również zmiany w planie wydatków programów
realizowanych / programów unijnych i stopień zaawansowania programów
wieloletnich- jak dodała Pani Skarbnik w sprawozdaniu które Wójt pr/cdłożył
22 marca poprzez wydane zarządzenie wszystkie te elementy zostały zawarte.
Następnie Pani Skarbnik przypomniała, że radni otrzymali do końca maja
sprawozdanie finansowe składające się z bilansu rachunku zysków i strat
i zestawienia zmian fimduszu. Wszystkie te dokumenty znalazły się
w posiadaniu Komis j i Rewizyjnej wraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej i na podstawie tych dokumentów Komisja Rewi/yjna
ro/poc/ęła prace nad wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy Bodzechów
absolutorium za 2010 rok , wysłała go do RIO i otrzymała pozytywną opinię- Na
zakończenie Pani Skarbnik dodała, że czas dany prze/ ustawodawcę na
zapoznanie się z tymi wszystkimi dokumentami jest zrozumiały gdyż Radni
muszą ws/ysiko pr/eanali/ować i podjąć ewentualną dyskusje., W dalszej
kolejności Przewodnicząca zapytała czy ktoś zgłasza pytania bądź uwagi. Uwag
do rozpatrywanego projektu nie /glos/ono. Pr/^ewodnic/ąca powiedziała, że
wszystkie sprawozdania były bardzo szczegółowe i na pewno zostały bardzo
dobr/e pr/eanalizowane przez radnych a brak jakichkolwiek uwag potwierdza
bardzo dobre wywiązanie się władz gminy z wykonania budżetu za 2010 rok.

Po tym Przcwodnic/ący Rady W,Ćwik zarządziła głosowanie nad w/w
projektem LIC b wały.



Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwał? Nr X / 65 / 2011 zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Rodzechów /a 2010 rok wraz ze sprawozdaniem 7 wykonania budżetu
Gminy Bodzechów za 2010 rok, która sianowi załącznik Nr l J do protokołu,

Ad. 17

W ramach tego punktu Skarbnik gminy przypomniała, ze gmina posiada
pozytywną opinię RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2010 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jst, bez takiej opinii komisja
rewizyjna nie mogłaby rozpocząć swojej pracy i nie można hy było uchwalić
absolutorium (ita Wójla. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej -H,
Wójtowicz odczytał opinię tejże komisji { stanowiącą /ałącziiik Nr 12 do
protokołu) o wykonaniu budżetu oraz wniosek w sprawie ud7telenia
absolutorium Wójtowi Gminy Bod/echów za rok 2010 oraz opinie RIO w tym
temacie.

Ad. 18

Dalej prowadząca obrady W, Ćwik zarządzając rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bodzechów absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Uwag do ro/pairywanego 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 / 65 / 2010 w sprawie uchwały w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Bod/cchów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010
rok, która sianowi załącznik Nr 13 do protokołu. Gratulacje i życzenia Wójtowi
złożyli Przewodnicząca Rady Gminy - W, Ćwik oraz marszałek K- Kolowski.

Ad-19

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Kady W, Ćwik
udzieliła głosu Wójtowi Gminy J. Murzynowi z prośbą o przedstawienie
sprawozdania / d/iałalnaści pomiędzy sesjami. Wójt Gminy skoncentrował się
na poinformowaniu radnych ił spotkaniu — konwencie wójtów poświęconemu
komunikacji zbiorowej i budowie dróg, jak dodał Wójt odbyło się również
walne zebrani^ klubu Jandar, spotkanie z siostrami Zgromadzenia Sióstr
1'ranciszkanek Rodziny Maryi z ul. Grabowicekicj które są właścicielkami cierni
na Dębowej Woli- gminie zależy na utworzeniu osiedla domków



jednorodzinnych. Na zakończenie Wójt poinformował, że gmina zakupiła
działkę w Chmielowie na parking.

Ad. 20

Po Wójcie Gminy swoje informacje o działaniach między sesjami
przedstawiła Radzie Gminy Przewodnic/ący W. Ćwik. Poinformowała, że
uczestniczyła w festynie na Wólce Bodzcchowskiej, podziękowała za
organizowanie tego typu spotkań sprzyjającym integracji społecznej.

Ad.21
Punkt 21 /ostał zrealizowany łącznic zpkt 5,

Ad, 21

Prowadząca obrady Przewodnicząca Rady W.Cwik zarządziła zgłaszanie
wolnych wniosków i udzielanie informacji. Pierwsza głos zabrała sołtys
Broniszowic - Beala Dębakowska, która zapytała c/.y gmina bidzie realizowała
program dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Pan Wójt
poinformował, ze na razie prowadzone są działania kanalizacyjne z Funduszu
Spójności -w miejscowościach rozrzuconych na typowo wiejskich Icrcnach
budowa oczys/c/alni jest opłacalna - niemniej jednak na dzień dzisiejs/y gmina
nie zakłada dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ad.23
Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik po wyczerpaniu

porządku obrad o godzinie 15.45 zamknęła X zwyczajną sesję Rady G m i n y
Bod/cchów, 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


