
Ostrowiec S\v. 28.10,201 Ir .

Znak: SOEK.RG,GG02.12.2011

P R O T O K Ó Ł NR XVI/2011

z sesji Rady Gminy Budzechów

odbytej w dniu 2S października 2011 r.

Pr/ewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik o godz. 13.00 otworzyła
XVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Bodzechów, która odbyła się w Ur/ęd/ie
Gminy Bodzechów Przewodniczący Rady serdecznie powitała uczę siniejący c h
w sesji z urzędu Wójta G miny-Jerzego Murzyna i Skarbnika Gminy - He;il\;
Gardynik, Sekrerar/a Gminy - Małgorzatę Sobierąj, Henryką Staros/c/uk -
Przewodniczącą Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników ora/
obecnych radnych /lista obecności w załączeniu do protokołu/ ,

Przewodniczący Rady "a podstawie listy obecności sl\vierd/iła, że
w obradach uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum wystarczające do
podejmowania prze? Radę Gminy prawomocnych uchwal. Po stwierdzeniu
prawomocności obrad Przewodniczący Rady zarządziła ro/patrzenie projektu
porządku obrad, a po przeczytaniu proponowanego por/ądku obrad zapytała czy
radni zgłas/ają uwagi bądź inne propozycje dotyczące porządku obrad. Wobec
braku uwag Przewodnic/ący W, Ćwik zarządziła głosowanie nad
pr/edstawionym porządkiem obrad^ który został jednogłośnie przyjęty w
następującej kolejności.

1. Otwarcie sesji.
2, Ustalenie quonim.
3, Przyjęcie porządku obrad.
4, Przyjęcie prolokotu z poprzedniej sesji Rady Gminy Bod/echów z dnia

14 października 201 l roku.
5. Interpolacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do
sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.



7, Rozpair/enie projektu i podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania
bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności oraz stawki oprocentowania
nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa ubytkowania
wieczystego w prawo własności, roztożonej na raty

8. Rozpatr/enie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia
środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację oraz
utrzymanie trwałości projektu „elnlegracja drogą do pr/eciwdziałania
wykluc/eniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim" w związku z
ubieganiem się przez gminę Rodzechów o dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8
Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie mnowacyjności gospodarki,
Działanie 8 J .-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion

9 Rozpatr/enie projektu i podjecie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia
prze/ Gminę Bodzcchów zadania zarządzania publicznymi drogami
powiatowymi na terenie Gminy Bodzechów w zakresie /im o we go
utrzymania tych dróg.

10 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ud/ielenia pomocy
finansowej dla Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim,

11 .R o/pat rżeń i e projektu i podjecie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 201 1-2015,

12.Rozpatrzenie projektu i podjecie uch waty w sprawie wprowadzenia zmian
do bud/etu gminy na 2011 rok.

13.Sprawo/danie Wójta Gminy / d/iałalności pomiędzy sesjami

14.Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach miedzy sesjami

15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i /apytaiiia radnych,

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zakończeni c obrad scsjL



Ad.4

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji, tj.
Z 14 października 2011 roku.

Ad.5

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

Interpelacji i zapytań nic zgłoszono.

Ad. 6

Następnie prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowcu
Świętokrzyskim na kadencję w latach 2012-2015, po czym udzieliła głosu
Sekretarzowi Gminy. Sekretarz Gminy wyjaśniła, że przepisy ustawy Prawo o
ustroju sądów powszechnych nakładają na rady gminy obowiązek wyboru
ławników w liczbie określonej przez Prezesa Sądu Okręgowego. Zgodnie z tym
na kadencją 2012-2015 z terenu Gminy Bodzcchów należy wybrać 4 ławników
( w tym 2 do Sądu Pracy) Zgodnie z obowiązująca procedurą , powołany
uchwałą Nr K/55/2011 Rady Gminy Bodzechów Zespół ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników przeprowadził stosowne poslępowanie i jaopiniował
zgłoszonych 8 kandydatur. Sekretarz poinformowała, że wyboru ławników
należy dokonać w głosowaniu tajnym. Następnie głos zabrała Przewodnicząca
Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników - Henryka Staroszczuk.
która poinformowała o posiedzeniu zespołu, procedurze wyboru i głosowania.

W lyni momencie Przewodniczący Rady W. Ćwik zarządziła
przeprowadzenie procedury głosowania tajnego w celu dokonania wyboru
ławników. W związku z tym Władysława Ćwik poinformowała radnych o
konieczności wyłonienia spośród radnych Komisji Skrutacyjnej.
Zaproponowane zostały kandydatury następujących radnych ; Pani Wioletty
Haraźny, Pana Bogusława Jurysa oraz Panią Hannę Mastcmak. Radni wyrazili
zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej do wyboru ławników. Wobec
powyżs/ego radni wyłonili Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. Wioletla Haraźny - Przewodnicząca

2, Hanna Maslernak- członek



3. Bogusław Jurys- członek

Wybrana Komisja przystąpiła do przygotowania kart do głosowania. Przed
przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Zespołu ds. Zaopiniowania
kandydatów na ławników- H. Slaroszczuk objaśniła sposób głosowania
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania.

Po zakończeniu czynności związanych z procedurą głosowania, Przewodniczący
-Pani W. llarażny odczytała protokół glosow-ania i podała wyniki wyborów,
Zgodnie z tym ławnikami na kadencję w latach 2012 - 2015 do Sądu
Rejonowego w Ostrowcu Św. zostali wybrani;

1) Łupina Emilia Edyta

3) Wójrik Beata

natomiast do Sądu Rejonowego -- Sądu Pracy w Ostrowcu Św. zostali
wybrani :

1) Bielska Agnieszka

2) Kwaśniak-Wiatrowska Zofia

Pani W Harażny przekazała karty z oddam rm głosami i protokół
głosowania Przewodniczącemu Rady Gminy Pani W.Ćwik

Po tym Przewodniczący Rady W. Ćwik stwierdziła, że Rada Gminy w
obecności 13 radnych pr/.yjęła uchwałę Nr XVI / 91 / 2011 w sprawie wyborów
ławników do Sadu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim 2012-2015, która
stanowi /,ałąc/rnik Nr l do protokołu,

Ad. 7

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady zarządziła
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikaty od
opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności oraz stawki oprocentowania nieuis/czonej części opłaty / tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rozłożonej
na raty, Założenia projektu przedstawiła inspektor A. Bielska. Poinformowała,
że na skutek wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego / dnia 26
stycznia 2010r. stracił moc art. 4 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczący
obowiązku udzielania 90- i 5 O-procentowej bonifikaty od opłaty z tytułu
pr/ekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zgodnie 7



art, 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r, o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności organ właściwy do wydania
decyzji mo/,e udzielić bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości
stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego -- na podstawie
uchwały właściwej rady. Wprowadzenie zaproponowanych w projekcie
uchwały bonifikat jest wyrażeni wyjścia naprzeciw oczekiwaniom społecznym
użytkowników wieczystych, dążącym do uzyskania prawa własności gruntu.
Wejście w życie preferencyjnych zasad przekształcenia może wpłynąć na w/rosl
zainteresowania przekształceniem wśród użytkowników wieczystych. Środki
uzyskane z tytułu opłaty za pr/ekształcenie prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności nieruchomości zwiększą stronę dochodową budżetu i
przeznaczone /ostaną na sfinansowanie zaplanowanych działań inwestycyjnych.

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr XVI/92/2QI Iw sprawie warunków udzielania bonifikaty
od opłaty ?- tytułu przekształcenia prawa użytkowania wiec/ystego w prawo
własności oraz stawki oprocentowania meuiszczonej części opłaty / t y t u ł u
pr/ekształccnia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
rozłożonej na ral> > która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Ad. K

Następnie prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie /abezpieczenia środków finansowych na pokrycie
wkładu własnego na realizację oraz utr/.ymanie trwałości projektu
„e Integracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w
województwie świętokrzyskim" w związku z ubieganiem się przez gminę
Bod/echów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 Społec/eristwo
informacyjne -- zwiększenie innowacyjności gospodarki, D/iałanie 8.3.-
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion. Po tym udzieliła głosu
Zastępcy Wójta R. Kacz marski emu który wyjaśnił, że projekt uchwały
dotyczy wyra/enia zgody na zabezpieczenie \v budżecie gminy środków
finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację oraz utrzymanie
trwałości projektu n?eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu
cyfrowemu w województwie świętokrzyskim" w związku z ubieganiem się
przez gminę Bodzechów o dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.



Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjnosci
gospodarki, Działanie 8. 3, - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
elnclusion. Wysokość wkładu własnego na projekt nie przekroczy 15%
wartości c/ęści projektu, co stanowi kwoię 83810 zł . Wydatki związane z
utrzymaniem trwałości projektu w wysokości 250287 zł zostaną ujęte
w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Bodzechów po podpisaniu
umowy o dofinansowanie projektu, a sam projekt realizowany będzie w
latach 2011 2014. projekt zakłada zakup 66 komputerów wraz z
^programowaniem dla szkół i bibliotek ora/, łąc/y internetowych.

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.

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

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr XVł / 93 / 2011 w sprawie /abezpieczenia środków
finansowy o łi na pokrycie wkładu własnego na realizację oraz utrzymanie
tiwalości projektu „elntegracja drogą do przeć L wdziała n ui wykluc/onm
cyfrowemu w województwie świętokrzyskim" w związku z ubieganiem się
przez gminę Bodzechów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 Społeczeństwo Informacyjne -
/.więks/enie mnowacyjności gospodarki, Działanie 8.3.-Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion. , która stanowi załącznik Nr 3 do
protokołu.

Ad. 9

Nastcpnie W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
pr/ejecia pr/e/ Gminę Bodzechów zadania zarządzania publicznymi drogami
powiatowymi na terenie Gminy Bodzechów w zakresie zimowego utrzymania
tych dróg, Pan Wójt wyjaśnił, że wzorem lat ubiegłych przejmujemy zadanie
powiatu..

Uwag do ro/patrywanego projektu nie zgłoszono.

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

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr XVI / 94 / 2011 w sprawie przejęcia pr/ez Gminę
Bodzechów 7adania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie



Gminy Dodzechów w zakresie zimowego utrzymania tych dróg, klóra stanowi
załącznik Nr 4 do protokołu,

AcUO

Następnie prowadząca obrady W Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu w Ostrowcu
Świętokrzyskim po czym ud/ieliła głosu Skarbnikowi Gminy, Pani Skarbnik
wyjaśniła, że pomoc finansowa będzie przekazana z przeznaczeniem na remont
drogi Szewna-Miłków,

Uwag do ro/patrywanego projektu nie zgłoszono.

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

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr XVI / 95 / 2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu w Oslrowcu Świętokrzyskim, klóra stanowi załącznik Nr 5 do
protokołu,

Ad. 11

Następnie prowadząca obrady W Ćwik zarządziła ro/pair/enie projektu
uchwaly zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bodźce ho w na lata 2011-2015. Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiana
uchwały polega: na wprowadzeniu nowego zadania w wykazie przedsięwzięć
wieloletnich jakim jest zadanie o którym była już mowa „elntegraeja drogą do
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim" .
kolejna zmiana to przeniesienie realizacji zadania - projekt rewitalizacji wsi
Bodzechów do końca roku 2013 a nie jak wcześniej do roku 2012 r 3 trzecie
zadanie - remont ogrodzenia wokół szkoły w Szewnie ok 60 tyś. zaplata za
/adanie nastąpi w 2012 roku.

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.

Po tym Pr/cwodnic7ący Rady W.Ćwik zarządziła głosowanie nad w/w
projektem uchwały.

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwały Nr XVI / 96 / 2 0 1 1 w sprawie Wieloletniej Progno/y
Finansowej G m i n y Bodzechów na lata 2011-2015. która stanowi /ałąc^nik Nr 6
do protokołu.



Ad. 12

Zgodnie; z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady zarządziła
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie po czyin poprosiła Skarbnika Gminy
o przedstawienie projektowanych zmian. B. Gardynik poinformowała, że
pr/edło/ony projekt uchwały obejmuje propo/ycję zabezpieczenia środków na
pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Sw, O klórej mowa
byłu przy okazji wcześniejszej uchwały, oraz zabezpieczenie środków
finansowych na umundurowanie dla siraży pożarnej w Bodzechowic w formie
dotacji -kwota 1420zł.

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.

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

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr XVl/97/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na 201 Irok , która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad. 13

Zgadnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady W. Ćwik
udzieliła głosu Wójtowi Gminy J. Murzynowi z prośbą o przedstawienie
sprawozdania z działalności pomiędzy sesjami. Wójt Gminy poinformował, ze
trwają negocjacje z NFOŚi GW co do warunków umowy na realizację
kanalizacji na 3 listopada jest ustalony termin podpisania umowy. Wójt
poinformował o podpisanych umowach- na realizaeje projektu o którym była
mowa „elntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w
województwie świętokrzyskim" oraz na dotację z Urzędu Mars/ałkowskiego.
Następnie Wójt poinformował, że ważnym zadaniem do którego gmina się
przygotowuje jest wejście w życie nowej ustawy śmieciowej.

Ad. 14

Po Wójcie Gminy swoje informacje o działaniach miedzy sesjami
pr/edsŁawiła Radzie Gminy Przewodniczący W. Ćwik. Poinformowała, że
odbywa dyAir w każdą środę - interesanci zgłaszają sprawy i są one na bieżąco
wraz i wójtem załatwiane.



Ad. 15,16

Interpelacji i wolnych wniosków nie zgłoszono

Ad. 16

Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik po wyczerpaniu
porządku obrad o godzinie 14.45 zamknęła XVI sesję Rady Gminy Bod/echów,
dziękując radnym i zapros/onym gościom za udział w posied/eniu

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy

mgr Małgorzata Wiatr mgr Władysława Ćwik


