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P R O T O K O L NR XV/1T
z ses j i Rady Gminy Bod z ech ó w

odbytej w dniu 14 października 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik o god/.. 12.00 otworzyła
XV zwyczajną sesje. Rady Gminy Bodzechów. kujra odbyła się w Zespole S/kół
Publicznych w Sarnówku. Przewodniczący Rady serdecznie powitała
uczestniczących w sesji z urzędu Wójta Gmmy-Jerzego Mur/yna, Kierownika
Gminnego Zespołu Oświatowego panią Sylwię Mastemak, Dyrektóra
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie z/s w Szewnie -
pana W. T. Cieplutkiego, radnych i sołtysów /listy obecności w załączeniu do
protokołu/-

Prowadząca obrady XV sesji Prze wodni c/.ący Rady W. Ćwik na
podstawie listy obecności stwierdziła, ze w obradach uczestmc/y 14 radnych, co
stanowi quomm wystarczające do podejmowania prze/ Radę Gminy
prawomocnych uchwał. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący
Rady zarządziła ro/palrzeme projektu porządku obrad - ustosunkowując się do
wniosku Wójta Gminy zawnioskowala o wprowadzenie dodatkowych dwóch
punktów dotyczących rozpatrzenia projektów uchwal tj. w sprawie ud/iclenia
pomocy finansowej dla Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim ora/ projektu
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok. .
Następnie zapylała c/y radni zgłaszają uwagi bądź inne propozycje dotyczące
porządku obrad. Wobec braku uwag Przewodniczący W.Ćwik zarządziła
głosowanie nad przedstawionym, poszerzonym o dwa punkty porządkiem obrad,
który został jednogłośnie przyjęty w następującej kolejności:

1. Otwarcie sesji,
2. Ustalenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rad> Gminy Bod/echów / dnia 28

września 20! l roku.
5. Interpelacje i /apytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie sprzedaży lokali

mieszkalnych w drodze bezprzetargowej.



7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

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

9. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/11.
10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
1 1 . Informacje Pr/ewodnlezącego Rady Gminy o działaniach miedzy sesjami.
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapylania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie obrad sesji.

Ad.4
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesjił tj.

28 września 2011 roku.

Ad.5

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

Jako pierwszy głos zabrał radny H, Wójtowicz, który zasygnalizował, ze
w Milkowie znajdują się budynki gro/ące zawaleniem, poprosił by wystąpić do
Nad/oru Budowlanego o nakaz rozbiórki tyeh budynków. Podobne interpelacje
/głosiły radna E. Sternik - Bucior ora* M. Łebek. Wójt poprosił o sporządzenie
wyka/u takich budynków a następnie zostanie on przeka/any do Nad/oni
Budowlanego w Ostrowcu Św„ Wójt dodał, że należałoby spotkać się w
Urzed/ie i przedyskutować jes/c/,e problem ro/blórek i wygospodarowania
środków na ten cel.

W dalszej kolejności głos zabrała radna B. Sternik-Bucior prosząc
o uporządkowanie boiska w Go/dzielmle, radna zaznaczyła, /c na boisku jest
bardzo du/o kamieni co uniemożliwia grę w piłkę.

Następnie głos zabrał sołtys Sarnówka Dużego -A, Gajewski, który
poinformował, że po/apadaly się płytki w chodniku -- sołtys poprosił o
interwencję w tej kwestii. Wójt wyjaśnił, że sprawa remontu chodnika została
już przekazana do /arządcy drogi czyli do Starostwa Po wiato we j-o.

Zgodnie z pr/yjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady W.Ćwik
udzieliła głosu Wójtowi zarządzając rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie



w sprzeda/.y lokali mieszkalnych w drodze bezprzelargowej. Wójl
poinformował, że z uwagi na zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych w
budynku stanowiącym wła_sność Gminy Bodzechów, położonym w
miejscowości Miłków przy ulicy Szkolnej 11 ( były dom nauczyciela) /asadnym
jest przyjęcie przedstawionej uchwały.

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.

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

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwały Nr XV/88/2011\v sprawie w sprawie w sprzedaży lokali
mieszkalnych w drodze bezprzetargowej, która stanowi załącznik Nr l do
protokołu,

Ad. 7

Następnie prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu w Ostrowcu
Świętokrzyskim po czym udzieliła głosu Wójtowi Gminy. Wójl wyjaśnił, że
pomoc finansowa będzie przekazana z przeznaczeniem na remont zajezdni
autobusowej w Denkówku.

Uwag do rozpalrywanego 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 uchwały Kr XV/R9/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim, która stanowi załącznik Nr 2 do
protokołu,

Ad. 8
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady zarządziła
rozpatrzenie projektu uchwały \v sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na 2011 rok, następnie udzieliła głosu Wójtowi G m i n y . Wójt
poinformował, że zmiany polegają na wyprowadzeniu środków finansowych z
budżetu na pomoc finansową dla Powiatu - zgodnie z podjętą przed chwilą
uchwałą, kolejna natomiast zmiana polega na wprowadzeniu środków na
zadanie -- kontynuacja programu Youngster zapewniająca naukę języka
angielskiego w LII klasach gimnazjalnych

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.



f

Po t) m Przewodniczący Rady W. Ćwik /arządziła głosowanie nad w/w
projektem uchwały.

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwalę Nr XV/90/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na 2011 rok, która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu,

Ad, 9
Zgodnie z przyjętym por/ądkiem obrad Przewodniczący Rady poprosiła

Kierownika Gminnego Zespołu Oświatowego -S. Masternak o przedstawienie
sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/11. Pani
S. Masternak poinformowała, że pr7edstawione radnym sprawozdanie
zawiera informacje dotyczące liczby uczniów \v poszczególnych szkołach,
awansów zawodowych nauczycieli, konkursów, egzaminów. Pani
Kierownik poinformowała również o dowozach dla dzieci w tym
niepełnosprawnych, dodała , że nadal dzieci korzystają z basenu 5

obiadów , stypendiów. W skrócie Kierownik poinformowała o
osiągnięciach szkół, realizowanych projektach, dodała, że w szkołach są
wykonywane ciągłe remonty i inwestycje, doposażenia. Pani Kierownik
dodała, że szkoły prowadzą liczne programy dzięki którym dostają
wsparcie finansowe.

Wójt dodał, że oświata w gminie jest na naprawdę wysokim poziomie. Na
zakończenie radny 11. Wójtowicz zapytał czy w przeszłym roku szkoły
prowadzone prze/ stowarzyszenia też będą uwzględnione w takim
sprawozdaniu. Wójt wyjaśnił, ze szkoły prowad/one pr/L*z stowarzyszenia są
traktowane na równi z innym szkołami i na pewno zostaną ujęte
w sprawozdaniu.

Ad. 10

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady W. Ćwik
udzieliła głosu Wójtowi Gminy J, Murzynowi z prośbą o przedstawienie
sprawozdania ^ działalności pomiędzy sesjami. Wójt Gminy zasygnalizował
trzy ważne dla grniny w ostatnim czasie sprawy. Wójt poinfonnował
o zbliżającym się terminie podpisania umowy na reali/ację kanalizacji w
gminie - urząd przygotowuje się pod względem formalnym do podpisania lej
umowy. Kolejną czekająca gminę /.miana będzie wejście w życie" ustawy
śmieciowej" i kwestia uregulowania i poboru podatku. >Ja 7.akońc/cmc Wójt
poinformował, ?e ważną sprawą i trudną do realizacji jest sprawa bezpańskich
psów. Wójt wyjaśnił, że dopiero w Olsztynie udało się znaleźć firmę która
odbiera bezpańskie psy, gdzie koszt odbioru psa to 1500 zł plus transport.
Niepokojąca jest sytuacja wzrostu liczby porzucanych psów, jest coraz więcej



/głoszeń o pałętających sit; po gminie zwierzakach- sprawa bezpańskich psów
staje się poważnym problemem.

Ad. 11

Po Wójcie Gminy swoje informacje o działaniach miedzy sesjami
przedstawiła Radzie Gminy Przewodniczący W. Ćwik. Poinformowała, że
uczestniczyła w spotkaniu z emerytami i rencistami w Bodzecho%vie,
w wyborach sołeckich, w Święcie Pieczonego Ziemniaka, dożynkach
powiatowych w Ćmielowie, dożynkach gminnych w Szwarszowicach.

Ad, 12

Punki 12 porządku obrad został zrealizowany łącznic Ł pkt.5,

Ad. 13
Sołtys A. Gajewski zapytał kiedy planowana jest budowa ścieżki

rowerowej w Sarno wku Dużym. Wójt wyjaśnił, że środki na budowę ścieżki
rowerowej zostaną zabezpieczone dla Powiatu w przyszłym budżecie - gdyż jest
to droga powiatowa, utrudnieniem budowy ścieżki będzie fakt przechodzenia tej
ścio/ki przez las. Na zakończenie radna E. Sternik-Bucior poprosiła o budowy
oświetlenia w Romanowie- dodała, że sołectwo zaplanowało przeznaczenie
środków z funduszu sołeckiego właśnie na ten cel i należałoby dołożyć środki
zbud/elu i wykonać potrzebne we wsi oświetlenie. Jako oslatni glos /abral
radny J J. Wójtowie/., Mory poprosił o wystąpienie z pismem do Starachowic
o naprawę starego chodnika w Miłkowie.

Ad.18

Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik po wyczerpaniu
porządku obrad o godzinie 13:05 zamknęła XV zwyczajną sesje. Rady Gminy
Bodzechów, dziękując radnym i zaproszonym gościom za ucł/iał w posiedzeniu,

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy:
f?

mgr Małgor/ata Wiatr mgr Władysława Ćwik


