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P R O T O K Ó Ł N R X V I I / 1 1

z sesji Rady Gminy Bodzechów

odbytej w dniu 6 grudnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik o godz. 08.00 otworzyła

XVII zwyczajną sesję Rady Gminy Bodzechów, która odbyła się w Świetlicy

Wiejskiej w Jędrzejowicach. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy W.Ćwk

złożyć kondolencje Wójtowi Gminy z powodu śmierci ojca. Przewodniczący

Rady serdecznie powitała uczestniczących w sesji z urzędu Wójta Gminy-

Jerzego Murzyna , Skarbnika Gminy - Beatę Gardynik, Sekretarza Gminy -

Małgorzatę Sobieraj, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej-

Władyslawę Zwolińską, Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki

Komunalnej w Bodzechowie z/s w Szewnie - Witolda/Tadeusza Cieplińskiego,

pracowników Urzędu Gminy Bodzechów , radnych ora; sołtysów /listy

obecności w załączeniu do p roto kołu/. Prowadzą ca obrady XVII sesji

Przewodniczący Rady W. Ćwik na podstawie listy obecności stwierdziła, że

w obradach uczestniczy 14 radnych. Po stwierdzeniu prawomocności obrad

Przewodniczący Rady zarządziła rozpatrzenie projektu porządku obrad. Po

tym zapoznała obecnych z projektem porządku obrad. Następnie wystąpiła

z wnioskiem formalnym dotyczącym wprowadzenia zmian do przedłożonego

projektu porządku obrad. W. Ćwik ustosunkowując się do wniosku Wójta

Gminy Bodzechów zawnioskowala o wprowadzenie 6 dodatkowych

punktów: jako pkt 10 -uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne

nabycie do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej nieruchomości

gruntowej położonej w sołectwie Szewna oznaczonej jako działka nr 42^1,

pkt^ll- uchwały w sprawie przedłużenia czasu trwania umowy użyczenia

budynku strażnicy we wsi Chmielów oraz gruntu wokół budynku, pkt. 12-



uchwały w sprawie przedłużenia czasu trwania urnowy użyczenia budynku

strażnicy we wsi Świrna oraz gruntu wokół budynku, pkt 13- uchwały

w sprawie przedłużenia czasu trwania umowy użyczenia budynku strażnicy

we wsi Miłków oraz gruntu wokół budynku, pkt. 14- uchwały w sprawie

przedłużenia czasu trwania umowy użyczenia budynku strażnicy we wsi

Jędrzejowice oraz gruntu wokół budynku, oraz pkt/15- uchwały zmieniającej

uchwalę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zaktadu

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie

Następnie zapytała czy radni zgłaszają uwagi bądź inne propozycje

dotyczące porządku obrad. Wobec braku uwag Przewodniczący W-Ćwik

zarządziła głosowanie nad przedstawionym porządkiem obrad, który został

jednogłośnie przyjęty w następującej kolejności:

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie guorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Bodzechów i dnia 28

października 2011 r

5. Interpelacje i zapytania radnych

6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości

stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

1. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku

od nieruchomości.

8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu

żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2Q12rok.

9, Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości

stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

10.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na

odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej

nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Szewna oznaczonej jako

działka nr 42^1

11.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu

trwania umowy użyczenia budynku strażnicy we wsi Chmielów oraz

gruntu wokół budynku



12.Rozpatrzenie projektu f podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu

trwania umowy użyczenia budynku strażnicy we wsi Świrna oraz gruntu

wokół budynku

13,Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu

trwania umowy użyczenia budynku strażnicy we wsi Miłków oraz gruntu

wokół budynku

14, Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu

trwania umowy użyczenia budynku strażnicy we wsi Jęcfrzejowice oraz

gruntu wokół budynku

15.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie

likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki

Zdrowotnej w Bodzechowie

16,Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2011-2015.

17ŁRozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian

do budżetu gminy na 2011 rok

18, Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Programu

Współpracy Gminy Bodzechów z organizacjami pozarządowymi i Innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku.

19,Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012

rok w Gminie Bodzechów,

20.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego

Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bodzechów na rok

2012.

21.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

22Jnformacje Przewodniczącego Rady Gmmy o działaniach między sesjami.

23.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

24.Wolne wnioski i informacje.

25-Zakończenie obrad sesji.



AtU

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół i poprzedniej sesji, l\.

2 dn, 28 października 2011 roku.

Ad.5

Prowadząca obrady W. Ćwik poprosiła radnych o zgłaszanie interpelacji

i zapytań. Radny H. Wójtowicz interpelował w sprawie rosnących akacji, które

zagrażają bezpieczeństwu przechodniów, zwłaszcza dzieci które idą do szkoły,

rosną one na skarpie, którą rozmywa deszcz. Następnie glos zabrał radny

E.Mikos w sprawie odwodnienia w Mychowie, podkreślił ,że ściana od strony

asfaltu coraz bardziej się wykrusza w czasie zimy stwierdził, że koszty

poniesione na wiosnę z tym związane będą bardzo wysokie poprosił

o przekazanie tej sprawy na posiedzeniu Rady Powiatu, Dalej Radny B. Jurys

w imieniu licznej grupy mieszkańców Szewny zwrócił uwagę na problem

z likwidacją przydomowych szamb, powfedzial, że jest to trudne gdyż nie ma

wyspecjalizowanej firmy, która by te szamba likwidowała, mieszkańcy proszą

o wskazanie firmy która miała by ciężki sprzęt i kompetentnie zajęłaby się tym

problemem Pan Wójt zasugerował, iż najlepiej byłoby zlecić to firmie która

robiła przyłącze kanalizacyjne. Dalej z interpelacją zwróciła się radna W.Ćwik

która zwróciła się z prośba naprawy chodnika niedaleko Szkoły Podstawowej

w Sarnówku, powiedziała, że dzieci jadące rowerami wywracają się na

chodniku, następnie Radna W.Ćwik zapytała czy jest możliwość zrobienia

przejścia dla pieszych koło przystanku niedaleko Szkoły Podstawowej

w Sarnowku dla bezpieczeństwa przechodniów a przede wszystkim dzieci

idących na autobus, oraz pasów przy przejściu na plac zabaw w Dębowej Woli

Starej. Pan Wójt nawiązując do naprawy chodnika w Sarnówku powiedział, że

rozmawiał już w tej sprawie chodnik będzie naprawiany ale proces decyzyjny

jest bardzo długi.

Ad. 6

Następnie Przewodniczący Rady W Ćwik udzieliła głosu Skarbnikowi

Gminy B. Gardynik, która przystąpiła do omawiania projektu uchwały w sprawie

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. Skarbnik

Gminy wyjaśniła, że jeśli chodzi o stawki podatkowe na rok 2012 proponuje się

je podwyższyć o stopień inflacji ogłoszony przez Ministra Finansów w stosunku



do maksymalnych stawek podatkowych obowiązujących w poszczególnych

grupach czyli o 4,2%. Pani Skarbnik przypomniała, że podatkowi od

nieruchomości podlegają grunty, budynki- jak sama nazwa mówi budynki

mieszkalne, pod działalność gospodarczą i pozostałe pod komórki i garaże, oraz

grunty te nie sklasyfikowane w ewidencji gruntów -najczęściej jest to grunt

budowlany.

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzieliła głosu Przewodniczącemu

Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Społecznych radnej R.Frańczak, która

poinformowała, iż na posiedzeniu wspólnym w/w Komisji oraz Komisji

Rolnictwa, Handlu i Usług odbytym w dniu 2 grudnia 2011 r. przedłożony

projekt uchwały uzyskał jednogłośną pozytywną opinie.

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 XVII/9^Z011 w sprawie określenia wysokości stawek

podatku od nieruchomości na 2011 rok, która stanowi załącznik Nr 2 do

protokołu.

Ad. 7

Po tym realizując przyjęty porządek obrad Przewodniczący Rady poprosiła

Skarbnika Gminy o przedstawienie propozycji zawartych w projekcie uchwały

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .B. Gardynik poinformowała,

że zgodnie z obowiązującym prawem organ stanowiący gminy ma uprawnienie

do wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. Wyjaśniła, ze

przedłożony projekt uchwały zawiera analogicznie do lat ubiegłych propozycję

dotyczącą zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, budowli

i gruntów zajętych na prowadzenie statutowej działalności w zakresie ochrony



przeciwpożarowej przez stowarzyszenia i organizacje społeczne, czyli chodzi o to

aby zwolnić Ochotnicze Straże Pożarne w gminie z płacenia podatku od

nieruchomości oraz zwolnienie budowli służących do zbiorowego zaopatrzenia

ludnoscr w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, są to głównie wodocia.gr

będące w administrowaniu GZGK w Bodzechowie.

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy udziefiła głosu Przewodniczącemu

Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Społecznych radnej R,FrańczakH która

poinformowała, iż na posiedzeniu wspólnym w/w Komisji oraz Komisji

Rolnictwa, Handlu i Usług odbytym w dniu 2 grudnia 2011 r. przedłożony

projekt uchwały uzyskał jednogłośną pozytywną opinię.

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

projektem uchwały.

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie

podjęła uchwalę Nr XVM/99/2009 w sprawie zwolnień w podatku od

nieruchomości na 2012 rok, która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Ad 8

Dalej prowadząca obrady W. Ćwik zarządzając rozpatrzenie projektu

uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatkj

rolnego na 2012 rok, udzieliła głosu Skarbnikowi Gminy. B. Gardynik

powiedziała, że ustalając cenę żyta która będzie podstawa, do naliczenia

podatku rolnego w 2012 roku na terenie Gminy musimy kierować się

komunikatem Prezesa GUS, który ogłasza maksymalne stawki ceny żyta za okres

pierwszych trzech kwartałów 2012 roku na podstawie tej średniej ceny organ

stanowiący na uprawnienie do jej obniżenia. Następnie Skarbnik Gminy

poinformowała, że cena skupu żyta stanowiąca podstawę naliczenia w 2012

roku podatku rolnego wynosi 74,18 zł za l q, dodała, że proponuje się aby

podstawą naliczania podatku było obniżenie tej stawki do kwoty 40zl za l

kwintal.



Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzieliła głosu Przewodniczącemu

Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Społecznych radnej.R.Frańczak, która

poinformowała, iż na posiedzeniu wspólnym w/w Komisji oraz Komisji

Rolnictwa, Handlu i Usług odbytym w dniu 2 grudnia 2011 r, przedłożony

projekt uchwały uzyskał jednogłośną pozytywną opinię.

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 XVII/1QG/2GG9 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do

celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok, która stanowi załącznik Nr 4 do

protokołu.

Ad.9

Następnie W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok,

po czym poprosiła o zabranie głosu Skarbnika Gminy. B. Gardynik wyjaśniła, że

podatkowi od środków transportu podlegają, środki transportu powyżej 3,5

tony o dopuszczalej masie całkowitej powyżej 3,5 tony czyli wszystkie ciągniki

siodłowe, przyczepy które są niezbędne do funkcjonowania przy tych ciągnikach

z pominięciem ciągników i przyczep wykorzystywanych rolniczo. B Gardynik

poinformowała, że proponuje się, aby stawki podatku od środków transportu

zostały zwaloryzowane o wskaźnik 4,2 % tj. według wzrostu górnych granic

stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

Uwag do rozpatrywanego projektu nie

Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzieliła głosu Przewodniczącemu

Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Społecznych radnej E. R,Frańczak, która

poinformowała, iż na posiedzeniu wspólnym w/w Komisji oraz Komisji



Rolnictwa, Handlu i Usług odbytym w dniu 2 grudnia 2011 r przedłożony

projekt uchwały uzyskał jednogłośną pozytywna opinię.

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 XVII/1G1/2G09 w sprawie określenia wysokości stawek

podatku od środków transportowych na 2010 rok, która stanowi załącznik Nr 5

do protokołu.

Ad 10

Następnie prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie przez Radę

Gminy projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do

gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej nieruchomości gruntowej

położonej w sołectwie Szewna oznaczonej jako działka nr 426/1. Głos zabra'

R.Polak, który powiedział, iż przedstawiony projekt dotyczy wykupu działki

położonej w Szewnie na ul.Szymańskiego jest to działka o powierzchni 300m

zajęta w tej chwili pod rów melioracyjny, właściciel nieruchomości zwrócił się

do Wójta Gminy o likwidację tego rowu bądź o wykupienie, R.Polak zwrócił

uwagę, iż nie ma możliwości przesunięcia tego rowu, bądź tez prowadzenia

prac dlatego też jedynym sensownym rozwiązaniem jest wykupienie takiej

działki, wykupienie w drodze umowy kupna sprzedaży, nie będzie to cena

wyższa niż kwota oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.

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

projektem uch waty.

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie

podjęła uchwałę Nr XVII/1G#2011 sprawie wyrażenia zgody na odpłatne



nabycie do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej nieruchomości

gruntowej położonej w sołectwie Szewna oznaczonej jako działka nr 426/1.

która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad.

Następnie W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie

przedłużenia czasu trwania umowy użyczenia budynku strażnicy we wsi

Chmielów oraz gruntu wokół budynku. Dalej udzieliła głosu Sekretarz Gminy,

która przystąp/t do omówienia projektu uchwały. M.Sobieraj poinformowała, iż

czas trwania umów użyczenia dla budynków strażnicy we wsi Chmielów, Świrna,

Miłków oraz Jędrzejowice wygasają z koncern roku, a przedłużenie umów jest

niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pani Sekretarz Gminy M.Sobieraj dodała, że urnowy zostaną przedłużone do 31

grudnia 2014 roku.

Uwag do rozpatrywanych projektów nie zgłoszono.

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

projektami uchwał.

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie

podjęta uchwał? Nr XVII/10^011 w sprawie przedłużenia czasu trwania umowy

użyczenia budynku strażnicy we wsi Chmielów oraz gruntu wokół budynku,

która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie

podjęła uchwałę NrXVII/104/2011 w sprawie przedłużenia czasu trwania umowy

użyczenia budynku strażnicy we wsi Swirna oraz gruntu wokół budynku, która

stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie

podjęła uchwałę Nr XVII/1Q5/2Q11 w sprawie przedłużenia czasu trwania umowy

użyczenia budynku strażnicy we wsi Miłków oraz gruntu wokół budynku, która

stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie

podjęła uchwałę Nr XVII/10&^011 w sprawie przedłużenia czasu trwania umowy



użyczenia budynku strażnicy we wsi Jędrzejowice ora? gruntu wokół budynku,

która stanowi załącznik Nr 10 do protokołu,

Ad. 15

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady zarządziła

rozpatrzenie projektu uchwały sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego

Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie. Pani Sekretarz

Gminy M.Sobieraj wyjaśniła, że aby Niepubliczny ZOZ przejął działania

naszego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki

Zdrowotnej w Bodzechowie od l stycznia 2012 roku musiał by na nowo
zbierać deklaracje od wszystkich pacjentów, którzy chcą dalej korzystać

z usług z poszczególnych lekarzy , natomiast jeżeli Ośrodki Zdrowia zostaną

przejęte od l marca wtedy Fundusz Zdrowia automatycznie przekaże tych

pacjentów nowemu podmiotowi stąd wynika przesunięcie terminu likwidacji

Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

w Bodzechowie.

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie

podjęła uchwałę Nr XVI 1/107/2011 w sprawie likwidacji Samodzielnego

Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie., która

stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad. 16

Następnie W, Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na 2011-2015.Głos

zabrała Skarbnik Gminy wyjaśniając, że w samej prognozie nic się nie zmienia

nie wprowadzamy nowych zadań wieloletnich, jednak zmiany spowodowane są

ŁymH że w między czasie zmieniają się planowane dochody, planowane wydatki,

stąd wynika ta korygująca uchwala zmieniająca dotychczasową wieloletnią

prognozę.



Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie

podjęła uchwałę Nr XVII/10$#G11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Bodzechów na 2011-2015, która stanowi załącznik nr 12

Ad. 17

Dalej prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie przez Radę

Gminy projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na

2011 rok po tym poprosiła panią Skarbnik o zabranie głosu. B. Gardynik

wyjaśniła, że nowym zadaniem, wydatkiem w budżecie gminy na 2011 rok

byłoby doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrzejowicach. Skarbnik

powiedziała ,że OSP w Jędrzejowicach zwróciła się do gminy o dofinansowanie

w kwocie 3.490:1 na zakup sprzętu przeciwpożarowego,który zakupiła by po

uzyskaniu z budżetu dotacji celowej. Pani Skarbnik dalej informowała wysoką

Radą, że kolejna zmiana w budżecie polega na przekwalifikowaniu zadania

z bieżącego na inwestycyjne jest to usuwanie azbestu z budynków

mieszkalnych.

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie

podjęła uchwale; Nr XVII/1Q9/K)11 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu

gminy na 2011 rok, która stanowi załącznik nr 13.

Ad. 18

Następnie W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu uchwały w sprawre

przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi



podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2012 rok. Następnie

głos zabrała Pani Sekretarz Gminy , która przypomniała, ze zgodnie z ustawą

z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

a dokładnie zg. z art, 5 ust. 3 organ stanowiący uchwala roczny program

współpracy z organizacjami pozarządowymi, wobec powyższego zasadne jest

przyjęcie uchwały.

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.

Po tym Przewodnicząca Rady zarządziła poddanie omawianego projektu

uchwały pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie

podjęła uchwałę Nr XVII A10/2011 w sprawie przyjęcia programu współpracy

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności

pożytku publicznego na 2012 rokp która stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Ad, 19

Po tym realizując przyjęty porządek obrad Przewodnicząca Rady poprosiła

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przedstawienie propozycji

zawartych w projekcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok w Gminie Bodzechów,

W. Zwolińska poinformowała, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązuje gminę do opracowania gminnegc

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W.Zwolińska

wyjaśniła, iż zgodnie z zasadą, którą przyjęła gmina - najlepszym sposobem na

odciągnięcie młodzieży od alkoholu jest sport dlatego z programu finansowane

będą zajęcia na obiektach sportowych, festyny itp., dodała, że środki finansowe

na ten cel pochodzą z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w gminie.

Pan H.Wójlowicz zwrócił uwagę na kwotę która jest rozdysponowana na

zajęcia pozalekcyjne, zasugerował ,źe rodzice dzieci ze Stowarzyszenia Miłków

oraz Szwarszowice domagają się żeby zorganizować dzieciom półkolonie, pytat

czy byłaby możliwość zwiększenia środków na ten cel. Kierownik Gminnego



Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała ,iż Dyrektor zrezygnował

z organizacji półkolonii. Pan Wójt wyjaśnił, iż są pewne środki na poszczególne

sołectwa, pula pieniędzy na Miłków jest tylko na inne cele, np, na utrzymanie

szkoły, Wójt dodał, że trzeba wziąć pod uwagę, to żeby wszystkie pieniądze

z programu profilaktycznego nie poszły na Stowarzyszenie Miłków,

Szwarszowice zaproponował żeby Dyrektor zrobił oszczędności, a gmina także

się postara aby wygospodarować jakieś środki, na ten cel,

Więcej uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Przewodniczącemu

Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Społecznych radnej R.Frańczak, która

poinformowała, iż na posiedzeniu w/w Komisji odbytym w dniu 2 grudnia 2011

r przedłożony projekt uchwały uzyskał jednogłośną pozytywną opinię.

Po tyn P r z e w o d n i c z ą c a Rady z a ^ z ą s z r a pcddan E cmawenc^o proiekti-

uchwały pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie

podjęła uchwałę Nr XVI l/l 11/2011 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok w Gminie Bodzechow,

która stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Ad.ZO

Następnie W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

w Gminie Bodzechów. Gfos zabrała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej, wyjaśniła, że ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada

obowiązek opracowania rocznego planu przeciwdziałania narkomanii,

ramowy plan finansowania zawiera działania i zadania do realizacji przede

wszystkim działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży.


