
Ostrowiec Św. 25.07.20r,

Znak: SOEK.RG.0002,7.2011

P R O T O K Ó Ł N R X I / 1 1

z sesji Rady Gminy Bodzechów

odbytej w dniu 25 lipca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Władysława C\uk o godz. 8.00 otworzyła
XI zwyczajną sesję Rady Gminy Bodzcchów, która odbyła się w Ur/ęd/ie
Gminy Bodzechów. Przewodniczący Rady scrdec/nie powitała uczestnk/ącego
w sesji z urzędu Wójta Gminy-Jcrzcgo Mur/yna oraz radnych ( lista obecności
w załączeniu - z sołtysów nikl nie uczestniczył w sesji)

Przewodu ic/ący Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że
w obradach uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum wystarczające tło
podejmowania prawomocnych uchwal. Po tym zapoznała obecnych / projektem
porządku obrad, który został jednogłośnie przyjęty w następującej kolejności:

1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie qiiorum,
3- Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu / poprzedniej sesji Rady Gminy Bodzechów z dnia

30 czerwca 2011 roku,
5. Interpelacje i /.apylania radnych.
6. Ro/patrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny

na rzec/ Gminy Bodzechów.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków

udzielenia bonifikat oraz wysokości stawek procentowych pr/y spr/edaży
nieruchomości jako lokal mies/kaniowy.



8. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bod/echńw na lata
2011-2015.

9. Rozpalr/enie projektu i podjęcie uchwały \\ sprawie wprowadzenia zmian
do budżetu gminy na 2011 rok.

IG.Rozpatr/enie projektu i podjecie uchwały zmieniaj ątxj uchwałę
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie G m i n y
Bodzechów

11.Sprawo/danie Wójta Gminy / działalności pomiędzy sesjami,

12Jntbrmacjc Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach miedzy sesjami.

13.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14.Wolne w n i o s k i i informacje.
15.Zakończenie obrad sesji.

Ad.4

Rada Gminy Bodzechów jednogłośnie pizyjęla protokół / poprzedniej
sesji tj. z dnia 30 czerwca 20II roku.

Ad.5

Prowadząca obrady W. Ćwik poprosiła radnych o zgłaszanie interpelacji
i zapylań.

Jako pierws/y głos zabrał radny E. Mikos, który zawniosko\vał o poszerzenie
drogi powiatowej w wąwozach w kierunku do Biechowa, Wójt od razu
odpowicd/iuł, że do tego lypu inwestycji potrzebne są środki llnansowe. Wójt
zaznaczył, że zgłoszony wniosek jest /awidny Jednakże zostanie zmniejszone
dofinansowanie do Funduszu Spójności na kanalizacje; i będzie wymagany
wieks/y wkład gminy w to zadanie.

W dalszej kolejności radna H. Masiemak zapytała, czy są prowad/one rozmowy
odnośnie kursów MPK na Wóik^ Rodzechowską bo nie ma kursów w godzinach
porannych. Wójt poinformował , ze zarówno busy jak i MPK jeździ
w godzinach \v których ma zysk, dodał, że jeśli będzie dużo osób
dojeżdżających gmina be_d/ie musiała albo dopłacać MPK lub busom. Następnie



głos zabra] radny H. Wójtowie* poinformował, /e po starej stronic chodnika nie
ma zejścia do przejścia dla pieszych. Wójt zaprosił radnego na rozmowo po
sesji. Kolejny wniosek zgłosiła Przewodnicząca Rady - poinformowała, że na
nowym osiedlu w Dębowej Woli spływa woda zbiera sie_ i zalewa ogrody. Wójt
zapewnił, że zostanie to sprawdzone. Dalej radny J. Kozlowski /awnioskowa]
o zamontowanie studzienki na ul Langiewicza przy posesji nr 17.

Ad. ó

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady /ar/ąd/iła
ro/palr/enie projektu uchwały w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy
Bodzechów. Przybliżenia projektu uchwały dokonał Pan Wójt. Wyjaśnił, /e
Gminna Spółd/ielnia „ Samopomoc Chłopska" w Boci/cchowic wystąpiła
/ w n i o s k i e m o przejęcie przez Gminę Bodzechów nieruchomości poło/onej
w miejscowości Szewna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako d/iałka nr
315//7 w drodze darowizny.
W rzeczywistości w terenie działka stanowi pas drogowy ulicy Górnej l/n.
częściowo len odcinek drogi znajduje się pod nawierzchnią ul icy a częściowo
sianowi jej pobocze.

l J\vag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.

Następnie Pr/ewodniczący Rady zarządziła przegłosowanie omawianego
projektu uchwały.

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr Xl / 66 / 2011 w sprawie pr/yjęcia darowi/ny na r/.ec/
Gminy Bodzechów, która stanowi zała_cznik Nr l do protokołu.

Ad. 7

Następnie prowad/.ąca obrady W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat oraz wysokości
stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako loka! mieszkaniowy.
Pan Wójt poinformował, że gmina przymierz się do sprzedaży mieszkań
szkolnych w domach nauczyciela w Szcwnic i Milkowie. projekt uchwały
zakłada udzielenie bonifikaty od wartości lokali mieszkalnych sprzedawanych
bez przetargu na r/ec/ najemcy

w następującej wysokości:



1 ) 40 % od ceny lokali w przypadku jednorazowej zapłaty ceny przed
zawarciem umowy notarialnej

pr/enos/ąccj własność nieruchomości;

2) 20 % od ceny w przypadku równoczesnego wykupu wszystkich lokal i
mieszkalnych przeznaczonych do

sprzedaży \v danym budynku;

3) za lata zamieszkania l % za każdy rok-nie więcej niż 10%

Następnie radny J. Kozłowski zapytał jak zostanie rozwiązany problem
/centralnym ogrzewaniem. Wójt wyjaśnił,. Że będzie odłączone ogrzewanie
i każdy we własnym zakresie będzie dbał o te sprawy. Dalej radna M Łebek
zapytała, czy w Bodzechowie na Osiedlu Robotniczym będzie możliwość
wykupu mieszkań. Wójt odpowiedział, że tak pod warunkiem, ze mieszkańcy
będą rzeczywiście zainteresowani wykupem . Wójt pr/ypomniat, /.c pare_ lat
temu gmina dokonała wyceny i opłaciła rzeczoznawcę i nikt nie zdecydował się
na wykup mieszkania,

Innych pytań i uwag do rozpatrywanego projektu nic zgłoszono,

Następnie Przewodnicząc) Kady W, Ćwik zarządziła głosowanie nad w/w
prożkiem i i L ' h \ \ L ł ł _ \

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwał? Nr XT/ 67 /2011 w sprawie określenia warunków udzielenia
bonif ikat oraz wysokości stawek procentowych przy sprzeda/y nieruchomości
jako lokal mi es/k ani o wy , która sianowi załącznik Nr 2 do protokołu,

Ad. 8.

Następnie W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmienia jące j uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bodzechów na lala 2011 - 2015 Skarbnik poinformowała, /.e WPF /mienia się
nicmal/e /a każdym razem przy okazji zmian do budżetu, dzisiejsza zmiana
spowodowana jest składanym wnioskiem o dofinansowanie z PRO W na zadanie
pn. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie
g m i n y Bodzechów w skład którego będą wchodzić podzadanui wymienione
w załączniku nr 3 do uchwały-.

/adanie byłoby realizowane w latach 2011-2013 pr/y du/ym
dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Uchwała wprowadza jes/c/e jedno zadanie



wieloletnie w ramach zadań bieżących -- /adanie na które nas/ zakład
bud/etowy pozyskał środki z programu POKL. pozyskał kwotę 110 299 zł na
prowadzenie zajęć z jeżyków obcych, na /^kup pomocy edukacyjnych
w szkołach podstawowych w klasach 1-3 w tym roku wprowadzamy kwolę 70
429 zł, w następnym roku zadanie bęJ/ie kontynuowane. W lym momencie na
sale ws/edł radny K. Klepać/ - przepraszający za spó/nieme,

t j wag do ro/patrywanego projektu nie zgłoszono.

Po tym Przewodnicząca Rady W.Cwik zarządziła głosowanie nad w/w
projektem uchwały.

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr XI / 68 / 2011 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bodzechów na lala 2011 -2015, która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Ad.9

Dalej Przewodnicząca udzie l iła głosu Skarbnikowi - B, Gardynik. Pani
Skarbnik poinformowała o planowanych zmianach zawartych w projekcie
uchwały w spivmie wprowadzenia zmi;m do budżetu gminy na 2 0 1 1 rok. Jak
wyjaśniła Skarbnik zmiany dotyczą zadań omawianych przy okazji poprzedniej
uchwały. Dodatkowo niewielkie wprowad/enie kwot na zadania które są już
w bud/ecie typu oświetlenie, sport, place zabaw.

Po lym P r/e wód ni c zac a Rady W.Cwik zarządziła głosowanie nad w/w
projektem uchwały.

Rada Gmim w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwalę Nr XI / 69 / 2011 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gmin\ na 2011 rok, która stanowi załącznik Nr 4 do protokotu.

Ad. l O

Następnie prowadząca obrady \V, Ćwik poprosiła Skarbnika Gminy-
B. Gardynik o pr/.yb]iżenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
okre^nLi v.\ M^nsd opl.ii) i..\-^'.'\\;-' : ,\ ;c;-c:iic Crnin;. Hoi /cc\;.-<\\ Par.'.
Skarbnik wyjaśniła, zmiana uchwały polega na dodaniu /apisu dotyczącego
wynagrodzenia /a inkaso dodała, ze inkaso i wynagrodzenie /a inkaso jest
nieodzowne.



Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr XI / 70 / 2011 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Bod/cchów, która
stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad. 11,12
Wójt oraz Przewodnicząca poprosili radnych o zwolnienie z punktów

dotyczących przedstawienia sprawozdania z działalności pomiędzy sesjami,
zapewniając , że przy następnej uwzględnią ważne sprawy z tego okresu.

Ad.13

Pkt 13 zostal zrealizowany łącznic / pkt 5 niniejszego por/adku obrad.

Ad. 14

Wolnych wniosków i informacji nie zgłoszono.

Ad.lS

Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik po wyczerpaniu
porządku obrad o godzinie 9,-00 zamknęła XL zwyczajną sesji; Rady Gminy
Bodzechów, dziękując radnym i zaproszonym gościom za ud/iał w posiedzeniu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy:

(&/ MĄ
mgr Malgor/ata Wiatr mgr Władysława Ćwik


