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P R O T O K Ó Ł NR XIV/2Q] 1
/ sesji Rady Gminy Bodzechów

odbytej w dniu 28września 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik o godz. 8.00 otworzyła
XIV zwyczajną sesji^ Rady Gminy Bodzechów, która odbyła się w stcd/ihic
Urzędu Gminy Bodzechów. Przewodniczący Rady serdecznie powitała
uczestniczących w sesji z urzędu Wójta Gminy-Jcrzego Murzyna, Skarbnika
Gminy - Beatę Gardynik oraz Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Bodzechowie z/s w Szewnie - Witolda Tadeusza Cieplinskiego,
obecnych radnych i sołtysów (listy obecności w załączeniu do protokołu),
Prowadząca obrady XIV sesji Przewodniczący Rady W, Ćwik na podstawie
listy obecności stwierdziła, że w obradach uczestniczy 13 radnych, co sianowi
tjuorum wystarczające do podejmowania przez Radę Gminy prawomocnych
uchwal- Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący Rady zarządziła
:wpat:-/i:nit.1 p r o j e k t u por/ądku obrad, a po pr/ec/; laniu propiKunianeyn
por/.ądku obrad zapytała czy radni zgłaszają uwagi bądź inne propozycje
dotyczące porządku obrad. Wobec braku uwag Przewodniczący W. Ćwik
zarządziła głosowanie nad przedstawionym porządkiem obrad, który /ostał
jednogłośnie pr/.yjęty w nasiępującej kolejności:

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

31 sierpnia 2011 roku.
5. Interpelacje i zapylania radnych,
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nadania drod/e

kategorii drogi gminnej.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzcchów na lata
2011-2015.

8. Ro/pairzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
do budżetu gminy na 2011 rok.



Q. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem
lokalu.

10.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem
lokal u H

11 .Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem
lokalu.

12,Ro/patr/enie projektu i podjecie uchwały w sprawie oddania w najem
lokalu.

13,Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
L4, Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
15.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i informacje.
17,Zakończenie obrad sesji.

Ad, 4
Rada Gminy Bodzechów jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji tj,
/ d n i a 31 sierpnia 2 0 1 1 roku,

Ad. 5
Prowadząca obrady Przewodnicząca zarządziła zgłaszanie przez radnych
interpelacji i zapytań. Jako pierwszy głos zabrał radny Bogusław Jurys, który
poinformował, ze do Urzędu Gminy wpłynęło pismo mieszkańców Szcwny
dotyczące odwodnienia ul. S/ymańskiego. Odpowiadając Wójt wyjaśnił, /L*
pismo rzeczywiście wpłynęło - sprawa zostanie rozpoznana, będą podjęte
działania. Następnie Radny L Kozłowski nawiązując do swego przedmówcy
dodał, że na u l , S/.ymanowskiego jest robiona kanalizacja- radny /asugerowal
połączenie prac kanalizacyjnych i odwodnienia zmniejszając jednocześnie
nakłady finansowe.

Następnie swe pytanie skierowała radna H, Masternak, dotyczyło ono
możliwości zabezpieczenia kabla telefonicznego w Wólce Bodzcchowskiej.
Radna dodała, że kabel jest notorycznie kradziony. Wójt wyjaśnił, iż
właścicielem kabli jest TPSA gmina może jedynie zwrócić sie_ z prośbą do
Policji o w/jnożonąkontrolę.

W dals/ej kolejności radny E. Mikos poinformował, że regulacja koryta
rzeki Modła jest cząstkowa a prace są chaotyczne-część drzew- nie wiedzieć z
jakiego powodu jest pozostawiana. Wójt wyjaśnił, że Świętokrzyski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Staracliowicach otrzymał mało środków
finansowych na ten rok- urząd wydaje jedynie decyzje na wycinkę dr/ew ale
/godę lub / wnioskiem o wycinkę wyraża właściciel c/.yli Zarząd Melioracji w
Starachowicach.



Następnie glos zabrał radny H. Wójtowicz - radn> zwrócił się /. prośbą o zakup
piłek l siatki dla młodzieży w Miłkowie. Odpowiadając Wójt wyjaśnił, iż
kwestie techniczne dotyczące zakupy zostaną ustalone po sesji. Dalej radny
H, Wójtowicz zapytał o sprawy kanalizacyjne, dodał, ze czytał w prasie
o przyznanych środkach dla gminy na ten cel - zapytał kiedy w związku z tym
będą prowad/one prace kanalizacyjne w Miłkowie. Wójt poinformował, że
decy/ja w sprawie przyznania Gminie Bodzcchów środków pieniężnych
dotyczy złożonego wniosku o dofinansowanie zadania budowy kanalizacji w
ramach Funduszu Spójności, Wójt wyjaśnił, że praca kanalizacyjne zostały
rozpoczęte w Bodzechowie, Goździelinie i Denkówku, dodał, że NFOŚiGW
przygotowuje promesę i prawdopodobnie w następnym tygodniu gmina otrzyma
pr/y/mine środki. Na zakończenie Wójt poinformował, że gmina przygotowuje
się do przygotowania pozostałych wsi do tego zadania- rozważany jest pomysł
zaprojektowania i przygotowania projektu budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków w miejscowościach rozrzuconych po gminie.

W dalszej kolejności radny E. Mikos, który zapytał kiedy przewidywane
SĄ prace kanalizacyjne w Swirnie i w Jędrzejo wicach. Wójt w odpowiedzi
wyjaśnił, 7e Swirna objęta jesi pracami w przyszłym roku.
Na koniec zgłaszanych zapytań głos zabrał radny Z. Dąbrowski, który poprosił
o zamontowanie tablic ogłoszeń i koszy na śmieci przy przystankach w
granicach gmin.

Ad. 6
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady zarządziła
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania drodze kategorii drogi
gminnej. Wójt wyjaśnił, że przedmiotowa uchwała dotyczy drogi na osiedlu
Nalazka w Bodzechowie. Wójt poinformował, ze prowadzone są lam aktualnie
prace kanalizacyjne, aby w przyszłości pozyskać środki np. / programów
powodziowych należy zaliczyć ta drogę do kategorii dróg gminnych.

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.

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

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr X1V/81/2011 w sprawie nadania drodze kategorii drogi
gminnej, która sianowi zała_cznik Nr l do protokołu.

Ad. 7
Następnie prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła ruzpatr/enie projektu

uchwały zmieniającej uchwał? w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bod/echo w na lata 2011-2015. Pani Skarbnik wyjaśniła, /e /miana



uchwały polega na wprowadzeniu nowych zadań w wykazie przedsięwzięć
wieloletnich:- doslawa soli drogowej na sezon zimowy- 2011/2012

-dosiawa piachu na sezon zimowy 2011/2012, zadania te dotyczą zimowego
utr/y mania dróg. Dodatkowo zmieni się forma realizacji tych zadań

Następnie głos zabrał radny H. Wójtowie/, zapytał się jak prawnie uregulowana
jest kwestia odśnieżania chodników. Wójt wyjaśnił,źe jeśli chodnik przylega
bezpośrednio do płotu danej posesji - odśnieżyć chodnik obowiązany jest
właściciel posesji naiomiasl jeśli chodnikiem a posesją jest rów - to zar/ądca
drogi.

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

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
sodjc^i uchwałę Nr X I V 82 2011 zmieniającą uchwałę u sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bodzcchów na lata 2011-2015, która stanowi
załącznik Nr 2 do protokołu.

Ad. 8
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady W. Ćwik

udzieliła gJosu Skarbnikowi Gminy B. Gardynik z prośbą o przedstawienie
informacji dotyczących projektu uchwał) w sprawie wprowadzenia zmian do
budżetu gminy na 2011 rok. Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiana uchwały polega
na zmianie formy finansowania programu zdrowotnego jaki kontynuujemy od
tego roku - zakup i szczepienie dziewczynek z terenu gminy Bodzechów
przeciwko rakowi szyjki macicy. Z uwagi na to, że od l lipca zmieniła się
ustawa o działalności leczniczej- zmienia SJĘ forma reali/acji zadania - program
zdrowotny będzie realizowany popr/e/ wyłonienie na podstawie konkursu
wykonawcy zadania.

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.

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

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr XlV/83/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na 2011 rok

, która sianowi załąc/nik Nr 3 do protokołu.



Ad. 9

Następnie Przewodniczący Rady W. Ćwik ponownie udzieliła głosu Panu
Dyrektorowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie z/s w
Szcwnie — W. T, Cieplińskiemu z prośbą o przybliżenie projektu uchwały w
sprawie oddania w najem lokalu. Dyrektor wyjaśnił, że przedstawiona uchwała
i naste_pne są analogiczne a dotyczą przedłużenia umów wynajmu pomieszczeń,
Niniejs/a uchwała dotyczy przedłużenia do 31 grudnia 2014 roku umowy najmu
lokali na rzec/ BSKULAP MED Sp.zo.o, podmiotu podejmującego działalność
w miejsce Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Bodzechowie.

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.
Po tym Pr/ewodniczacy Rady W. Ćwik zarządziła głosowanie nad w/w

projektem uchwały. Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu
jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/84/2011 w sprawie oddania w
najem lokalu, która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu,

Ad. 10

Zgodnie z przyjętym por/ądkiem obrad Przewodniczący Rady W. Ćwik
udzieliła głosu Dyrektorowi Cieplińskiemu prośbą o przedstawienie informacji
dotyczących projektu uchwały w sprawie oddania w najem lokalu. Dyrektor
poinformował, /e uchwała jest analogiczna do poprzedniej, jednakże dotyczy
budynków w Bodzechowie i Sarnówku Dużym - najemcy Anna Jakubowska
Sieradzka - Indywidualna Praktyka Lekarska.

Uwag do ro/pairywanego projektu nie zgłoszono.
Po tym Przewodniczący Rady W. Ćwik zarządziła głosowanie nad w/w

projektem uchwały. Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu
jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/8S/201l w sprawie oddania w
najem lokalu, która sianowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad. I I
Następnie prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła rozpatr/enie projektu

uchwały w sprawie oddania w najem lokalu. Ponownie dyrektor Cicpliński
wyjaśnił, /e uchwała dotyczy przedłużenia umowy najmu l o k a l i zajętych przez
dotychczasowego najemcę REHA-MED Kwa Bogdańska.

Po tym Przewodniczący Rady W, Ćwik zarządziła głosowanie nad w/w
projektem uchwały. Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu
jawnym podjęła uchwałę Nr XIV/86/2011 w sprawie oddania w najem lokalu ,
która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.



Ad. 12

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady W. Ćwik udzieliła głosu
Dyrektorowi Cieplińskiemu prośbą o przedstawienie informacji dotyczących
projektu uchwały w sprawie oddania w najem lokalu- Dyrektor poinformował,
że uchwala jest analogiczna do poprzedniej, jednak/e dotyczy dotychczasowego
najemcy - NZOZ „Oaldent" Przychodnia Stomatologiczna.

Po tym Przewodniczący Rady W. Ćwik zarządziła głosowanie nad w/w
projektem uchwały. Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu
jawnym podjęła uchwałę Nr XIV/87/2011 w sprawie oddania w najem lokalu ,
która stanowi załac/nik Nr 7 do protokołu.

Ad. 13 i 14
Zarówno Wójt jak i Przewodnicząca poprosili o zwolnienie ich z punktów

dotyc/ących sprawozdań y. pomiędzy sesjami. Zaznaczyli, że ten okres zostanie
uwzględniony i sze/egółowo omówiony przy kolejnej sesji.

Ad. 15,16

Punkt 15 i 16 porządku obrad /ostał zrealizowany łącznie z pkt.5.

Ad, 17
Prze wód ni c /ący Rady Gminy Władysława Ćwik po wyczerpaniu

por/ądku obrad o godzinie 9:10 /arnknęła XIV zwyczajną sesję Rady Gminy
Bod/echów, dziękując radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.

Na tym protokół /akończono i podpisano.

Protokołowała: Przewodniczący Rad;

mgr Małgorzata Wiatr mgr Władysława Ćwik'


