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P R O T O K Ó Ł NR XIII/2011
z sesji Rady Gminy Bodzcchów

odbytej w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Pr/ewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik o godz. 13.00 olworzyła
XIII uroczystą sesję Rady Gminy Bodzechów, która odbyła się w Szkole
Podstawowej w Szewnie, Przewodniczący Rady serdecznie powitała
uczestniczących w sesji z urzędu Wójta Gminy-Jerzego Murzyna i Skarbnika
Gminy - Beatę Gardynik, Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Bodzechowie z/s w Szewnie - W. T. CiepLińskicgo,
zaproszonych gości- Wicemarszałka Kazimierza Kotowskiego, Dyrektora
Departamentu Funduszy Strukturalnych pana M, S/c/epamka,
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Szcwna Ks, Jana Butryna, redaktorów -pana M. Rolaka z Echa Dnia, pana K.
Florysa z Gazety Ostrowieckiej oraz panią G. Misie wieź-SoboA '/. Wiadomości
Świętokrzyskiej oraz dyrektorów szkół w Bodzechowie -- pani K, Żurek,
Szewnie - M. Turczyńska i Samówku- H, Dziubek a także radnych i sołtysów
/listy obecności w załączeniu do protokołu/.

Prowad/ąca obrady XXIII sesji Przewodniczący Rady W. Ćwik na
podstawie l i s ty obecności stwierdziła, że w obradach uczestniczy 14 radnych, co
sianowi quorum wystarczające do podejmowania przez Rad^ Gminy
prawomocnych uchwał. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący
Rady zarządziła rozpatrzenie projektu porządku obrad- Po tyrn zapoznała
obecnych z projektem porządku obrad - ustosunkowując się do wniosku Wójta
Gminy zawnioskowała o wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego
rozpatr/enia projektu i podjęcia uchwały zmieniającej uchwałg w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok, następnie Przewodnicząca
zawnioskowala o wycofanie 7, porządku obrad projektu uchwały w sprawie
przyjęcia programu działań profilaktycznych w zakresie higieny jamy ustnej
u d/ieci w wieku od odo lólat dla gminy Bod/echów na rok 201 l - dodała, że
wycofanie projektu następuje ze względu na zmianę przepisów prawa, po
dostosowaniu uchwały do wymogów prawa zostanie ona przedstawiona
Wysokiej Radzie. Następnie zapytała czy radni /głaszają uwagi bądź inne
propozycje dotyczące porządku obrad. Wobec braku uwag Pr/swadnic/acy
W.Ćwik zarządziła głosowanie nad przedstawionym porządkiem obrad, który
został jednogłośnie przyjęty w następującej kolejności:



1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie ąuorum.
3. Przyjęcie por/ądku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Bodzechów z dnia l

sierpnia 2011 roku.
5. Podsumowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej w

Gminie Bodzechów"
6. Interpelacje i /apytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji

Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w
Rodzechowie.

8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.

9. Rozpalr/enie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2011-2015.

10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
do budżetu gminy na 2011 rok.

11. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy ses jami,
12. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach miedzy sesjami.
33. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i informacje,
15. Zakończenie obrad sesji.

Ad.4
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji, tj. l

sierpnia 2011 roku.

Ad.5

Przewodniczący Rady Gminy poprosiła kierownika referatu Techniczno
-Inwestycyjnego in/. Jarosława Kawiriskiego o zaprezentowanie przygotowanej
prezentacji dotyczącej projektu „Rozbudowa i modernizacja ba/y oświatowej
w Gminie Bod/cehów", Pan Kawiński przedstawił w postaci slajdów meritum
informacji poka/ującej efekt realizacji projektu, kierownik poinformował czego
dotyczył projekt, cele, rezultaty projektu ora/ wartość projektu po przetargach,
wartość projektu po dofinansowaniu z EFRR. Po zakończeniu prezentacji głos
zabrał Wójt Gminy, który podsumowując projekt wyjaśnił, że gmina
przygotowywała się do programu pod kątem finansowym- gmina nit; zadłużała
się, Wójt dodał, że województwo świętokrzyskie - samor/ąd Województwa
podszedł do tematu funduszy profesjonalnie a wszelkie obawy z rcaiizaeją
projektów i zwrotu dofinansowania były nieuzasadnione. Na zakończenie Wójt
podziękował Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego, Dyrekcji



Departamentu l 'un duszy Strukturalnych, dodał, że czuło się wspólną
odpowiedzialność za projekt. Wójt zaapelował o poszanowanie placówek
oświatowych powstałych dzięki realizacji projektu. Następnie Przewodnicząca
Rady zaproponowała przerwę w obradach rady - propozycja została przyjęła
jednogłośnie, po czym pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej M,
Turczyńska zaprosiła zgromadzonych do zwiedzania szkoły.

Po 20 minutowej przerwie Przewodnic/ąca poprosiła o zabranie głosu
wicemarszałka K. Kotowskiego, który podziękował za zaproszenie na lak
uroczystą sesję, na podsumowanie przedsięwzięcia, dodał, że władze gminy
stwor/yty wspaniałe warunki do nauki dla dzieci. Dalej podziękował za dobrą
ocenę województwa i jego władz, za dobrą współprace przy realizacji projektu -
eo bardzo dobrze rokuje na pr/yszłość. Na zakończenie swej wypowiedzi
wicemarszałek Kolowski w związku z jutrzejszym rozpoczęciem roku
szkolnego złożył serdeczne życzenia owocnej pracy nauczycielom i pedagogom,
po c/ym zaproszeni goście z Kielc opuścili salę obrad dziękując jeszcze raz za
zaproszenie na sesję,

Ad.ó

Następnie Prowadząca obrady poprosiła radnych o zgłas/ame interpelacji
i zapytań.

Interpelacji i /apytań nie zgłoszono.

Ad. 7

/godnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady zarządziła
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie l ikwidacj i Samodzielnego Publicznego
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w B ody och o wie. Wójt przypomniał,
że Rada Gminy Bodzrchów 31 marca 2011 roku podjęła uchwałę, intencyjną nr
VEI/22/2011 w sprawie zamiaru przekształcenia poprzez likwidację
Samodzielnego Public/nego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Bodzechowie i przekazania prowadzenia świadczeń zdrowotnych innemu
podmiotowi. Projekl uchwały zawiera określenie zakładu podlegającego
likwidacji; oznaczenie dnia /aprzeslania udzielania świadczeń zdrowotnych,
o/naczenie dnia otwarcia likwidacji, określenie sposobu i trybu /adysponowania
składnikami materialnymi i niematerialnymi; oznaczenie dnia zakończenia
likwidacj i . Dalej radna E. Stcrnik-Bucior oraz M- Łebek ze względu na
wynikający stosunek pracy z SPZPOZ w Bodzechowic na czas głosowania
opuściły salę obrad.

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



Po tym Przewodniczący Rady zarządziła poddanie omawianego projektu
uchwały pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr XIH/77/2011 w sprawie likwidacji Samodzielnego
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie, która
stanowi załącznik Nr i do protokołu. Na salę poproszono radną E, Slemik-
Oucior oraz M Łebek.

Ad. 8

Następnie prowadząca obrady W. Ćwik /arząd/iła ro/patrzenie projektu
uchwały zmieniającej uchwale w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na 2011 rok, po czym oddala głos Skarbnikowi gminy - B. Gardynik.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że w uchwale nr Xłl/70/2011 Rady Gminy Bod/.echów
z dnia l sierpnia 201 l roku w sprawie wprowadzenia /mian do budżetu gminy
Bodzechów na 2011 rok wystąpiła pomyłka polegająca na nadaniu uchwale
niewłaściwego numeru. Projekt uchwały dokonuje sprostowania numeru
w następujący sposób: / numeru „X1I/7Q/2G1111 na numer" XlI/76/2Ql l".

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.

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

R;ida Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr XII F/ 78 /2011 zmieniającą uchwałę w sprawie
wprowad/enia zmian do budżetu gminy na 2011 rok , która stanowi załącznik
Nr 2 do protokołu.

Ad. 9
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady W.Ćwik

udzieliła ponownie głosu Skarbnikowi Gminy -B. Gardynik z prośbą
o przedstawienie informacji dotyczących projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na
lata 2011-20(5. Pani Skarbnik poinformowała, że WPF oraz wykaz
przedsięwzięć wieloletnich nie /mienia się •• nie rezygnujemy na dzień
dzisiejszy z żadnego zadania wieloletniego. Zmiana polega na tym, że zadanie
pod na/wą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ś wiekowej w aglomeracji
Osirowiec Świętokrzyski ~ etaP Uł t jest rozpisany na lata 2007-2015 a nie jak
do tej pory 2007-2014- zmienia się jedynie okres realizacji zadania.

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjcla uchwałę Nr Xlll/ 79 /2011 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej



Prognozy Finansowej Gminy Bodzcchów na lata 2G11-20I5, która stanowi
załąc/nik Nr 3 do protokołu.

Ad. 10

Następnie Pr/e wodni c żacy Rady W. Ćwik udzieliła głosu Skarbnikowi
Gminy - Beacie Gardynik, która przystąpiła do omawiania projektu uchwały
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok. Pani Skarbnik
u y j a ś r i ł a . że z m i L i i i ) można p o d / i c l i c na duic kategorie - zmiany czysto
techniczne -korygujące oraz zmiany finansowe wprowadzające do budżetu nowe
zadania. Jeśli chodzi o picrws/ą kategorie zmian - uchwała wprowadza zmiany
formy finansowania szkół Publicznej S/koły Podstawowej w Miłkowic
i w S/warszowicach. OU l września szkoły będą prowadzone przez
stowarzyszenia- niewykorzystane przez szkoły środki finansowe zostaną
przekazane w formie dotacji. Natomiast nowe zadania polegają na: przebudowie
kotłowni na gazowe w Szkole Podstawowej w Milkowie - 1 1 ó 850 zł. Kolejne
zadanie to dotacja dla SP7POZ w Bodzeehowie w kwocie 25 000 zł na
kontynuacje programu szczepień dla dziewcząt z gminy Bodzechów przeciwko
rakowi szyjki macicy.

Uwag do rozpatrywanego projektu nic /głoszono.
Po tym Pr/c wodni c żacy Rady W.Ćwik zarządziła głosowanie nad w/w

projektem uchwały.

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr Xin/80/2Gl l w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na 2011 rok , klóra stanowi /ałąc/nik Nr 4 do protokołu.

Ad. 11,12

Zarówno Pan Wójt jak i Pani Przewodnicząca poinformowali, że okres
między scsjarni nie był obfity w ważne wydarzenia, Wójt wyjaśnił, /.e gmina
pr/ygotowuje sic na rok 2014 - na nowe ro/danie środków finansowych
-unijnych.

Ad.13

Interpelacji nie zgłoszono.



Ad. 16

Prowadząca obrady Przewodniczący Rady W. Ćwik zarządziła zgłaszanie
wolnych wniosków, po czym głosu udzieliła Skarbnikowi Gminy- B, Gardynik.
Pani Skarbnik poinformowała, że Wójt pr/edstawił na ręce Przewodniczącej
Rady Gminy sprawozdanie w sprawie wykonania budżetu za l półrocze 20J Ir,
Pani Skarbnik dodała, że opracowanie to nie podlega opiniowaniu prze/ Radę
i tym S!Q różni od sprawo/dania w sprawie wykonania budżetu za cały rok
(egzemplarze sprawozdania zostały udostępnione radnym). Następnie Pani
Skarbnik zwróciła się do sołtysów informując ich o kwotaeh jakie przysługują
na poszczególne sołectwa w ramach opracowania przedsięwzięć wyłonionego
funduszu sołeckiego na 2012 rok, dalej pani Skarbnik przypomniała
0 procedurze jaką czeka sołectwo w związku z opracowanie wniosku
1 przedstawieniem go Wójtowi. W dalszej kolejności sołtysom zostały rozdane
informacje z kwotami przysługującymi do wykorzystania przez sołectwo
w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2012.

Ad. 17

Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik po wyczerpaniu
porządku obrad o godzinie 15:10 zamknęła XIII uroczystą sesję Rady Gminy
Bod/echów, dziękując radnym i zaproszonym gościom /a udział w posiedzeniu,

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy:

lV M*f'
mgr Małgorzata Wiatr mgr Władysława Ćwik


