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P R O T O K Ó Ł N r X V I I I / l l
z sesji Rady Gminy Bodzechów

odbytej w dniu 29 grudnia 2011r.

Przewodnicząca Rady Gminy Władysława Ćwik o godz. 13.00 otworzyła
XVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Bodzechów, która odbyła się
w Publicznej Szkole Podstawowej w Chmielowie. Przewodniczący Rady

serdecznie powitała uczestniczących w sesji z urzędu Wójta Gminy-Jerzego
Murzyna, Sylwię Masternak- Kierownika Gminnego Zespołu Oświatowego,
Władysławę Zwolińską - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Małgorzatę Sobieraj -- Sekretarza Gminy oraz pozostałych pracowników
Urzędu Gminy Bodzechów, a także Iwonę Lipka -Kierownika Publicznej
Gminnej Biblioteki w Bodzechowie, oraz Witolda. Tadeusza. Cieplińskiego-

Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Konuialnej
w Bodzechowie z/s w Szewnie, przedstawicieli mediów Krzysztofa Florysa-
Redaktora Gazety Ostrowieckiej, Mirosława Rola ka-Red która Echa Dnia -,
radnych i sołtysów /listy obecności w załączeniu do protokołu/. Następnie
prowadząca obrady XVIII sesji Przewodnicząca Rady W. Ćwik na podstawie
listy obecności stwierdziła, że w obradach uczestniczy 14 radnych. Po
stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodnicząca Rady zarządziła
rozpatrzenie projektu porządku obrad Po tym zapoznała obecnych
z projektem porządku obrad. Po tym ustosunkowując się do wniosku Wójta
Gminy Bodzechów zawnioskowała o wprowadzenie 3 dodatkowych punktów
dotyczących: jako pkt 9 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Bodzechowie, pkl 10 uchwały zmieniającej uchwałę Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2011-2015, pkt 11 uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.

Następnie Przewodnicząca odczytała proponowany porządek obrad oraz
zapytała czy radni zgłaszają uwagi bądź inne propozycje dotyczące porządku
obrad. Wobec braku uwag Przewodnicząca W, Ćwik zarządziła głosowanie
nad przedstawionym 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 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6
grudnia 2011 r.

5. Interpelacje i zapytania radnych,

6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na
realizację oraz utrzymanie trwałości projektu „elntegracja droga, 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 innowacyjności gospodarki, Dziaianfe 8.3, Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion.

7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na terenie gminy Bodzechów.

8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie.

9 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie

10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sodzechów na lata 2011-2015

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

12.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

13.Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.

14.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15.Wolne wnioski i informacje.

16,Zakończenie obrad sesji.

Ad.4

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji, tj.

z dnia 6 grudnia 2011 roku.



Ad.5

Prowadząca obrady W. Ćwik poprosiła radnych o zgłaszanie interpelacji
i zapytań. Radny BJurys w imieniu mieszkańców sołectwa Szewna zapytał czy
gmina dofinansuje koszty przyłącza kanalizacyjnego. Wójt odpowiedział ,że
ustawa o zaopatrzeniu w wodę określa co jest przyłączem a co sieciom główną,
dodał, że Gmina nie ma możliwości pokrycia kosztów przyłącza oraz, że to jest
w gestii każdego mieszkańca indywidualnie,

Ad.6

Następnie Przewodniczący Rady W. Ćwik udzieliła głosu Sekretarzowi
Gminy- M. Sobieraj r która przedstawiła propozycje zawarte w projekcie
uchwały zmreniającej uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków
finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację oraz utrzymanie
trwałości projektu „elntegracja 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- zwiększenfe innowacyjnosci gospodarki.
Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion.Pani
Sekretarz M,Sobieraj poinformowała iż osoba sprawująca kontrolę nad
projektem zarządziła aby w każdej szkole był zatrudnjony opiekun sal
komputerowych za 300zł brutto miesięcznie, dlatego też należy zabezpieczyć
środki finansowe dla opiekunów sal komputerowych stąd wynika ta
uchwała zmieniająca.

Uwag do rozpatrywanego 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 XVIII/ 113 /2011 zmieniającą uchwałę w sprawie
zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na
reafizację oraz utrzymanie trwałości projektu „efntegracja 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 innowacyjności gospodarki, Działanie
8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion.

Ad,7

Prowadząca obrady Przewodnicząca Rady W. Ćwik zarządziła
rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych na terenie gminy Bodzechow. Kierownik Gminnego Zespołu
Oświatowego w Bodzechowle S.Masternak wyjaśniła, że w dniu 14 grudnia
2011 r. Dyrektor Zespołu Szkól Publicznych w Szewnie wystąpił z wnioskiem do
Rady Gminy Bodzechow dotyczącym zmian organizacyjnych w prowadzonej
placówce polegających na likwidacji filii Publicznego Przedszkola
w Szwarszowicach. S.Masternak dodała, iż konieczność przeprowadzonych
zmian spowodowana jest planowanym otwarciem z dniem l stycznia 2Ql2r,
Publicznego Przedszkola w Szwarszowicach, które prowadzone będzie przez
„Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Szwarszowicach". S.Masternak na koniec
powiedziała ,ze zmiana podmiotu prowadzącego szkolę nie spowoduje żadnych
zmian zarówno dla uczniów jak i ich rodziców.

Uwag do rozpatrywanego 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 XVIII/ 114 /2011 zmieniającą uchwate. w
sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkotach podstawowych na terenie gminy Bodzechow.

Ad.S

Następnie W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych
w Szewnie. Pani S.Masternak wyjaśniła ,że w Zespole Szkół Publicznych
w Szewnie jest Szkoła Podstawowa i Przedszkole, dodała, ze od września
powstała filia tego przedszkola w Szwarszowicach, ale od l stycznia me
będzie funkcjonowała gdyż powstaje tam przedszkole utworzone przez
Stowarzyszenie.



Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.

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

Rada Gminy w obecności 14 radnych w gto^owaniu jawnym jednogłośnie
podjęta uchwalę Nr XVI1I/ 115 /2011 zmieniającą uchwatę w sprawie
utworzenia Zespołu Szkól Publicznych w Szewnie.

Ad.9

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady zarządziła
rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Bodzechowie, po czym poprosiła Sekretarza Gminy M.Sobieraj o informacje
dotyczące projektowanych zmian. Sekretarz M.Sobieraj wyjaśniła, że termin
likwidacji zostaje przesunięty o l dzień wynika to z tego ,źe 2012 rok jest
rokiem przestępnym i miesiąc luty ma 29 dni a nie jak w poprzedniej uchwale
termin likwidacji ustalony był na 28 lutego ZQ12r.

Uwag do rozpatrywanego 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 XVIII/ 116 /2011 zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Bodzechowie.

Ad. 10
Następnie prowadząca obrady Przewodniczący Rady W. Ćwik zarządziła

rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2011-2015. "Po tym poprosiła Sekrelarza
Gminy o informacje dotyczące w/w projektu. M. Sobieraj powiedziała, że są to
niewielkie zmiany w dziale inwestycje gdzie zmiana dotyczy projektu
rewitalizacji miejscowości Bodzechów w związku z ogłoszeniem przetargu na to
zadanie i rozpoczęcie tej inwestycji, następna zmiana dotyczy zmiany wartości
inwestycji w projekcie elntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu
cyfrowemu w województwie świętokrzyskim" w związku z ubieganiem się przez
Gmrnę Bodzechów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne-



zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 3.3. Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion, chodzi o zabezpieczenie środków
finansowych dla opiekunów sal komputerowych. Kolejna zmiana dotyczy
przekwalifikowania zadania pod nazwą uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracii Ostrowiec Św-Elap II na zadanie ,runijne"-zmiana
kategorii tego zadania .Pan Wójt wyjaśnił, że wszystkie zadania wybiegające
poza rok budżetowy muszą znaleźć się w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Uwag do rozpatrywanego 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 XVI 11/ 117 /2011 zmieniającą uchwałę Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2011-2015

Ad. 11

Po tym prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie przez Radę
Gminy projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na
2011 rok( po czym poprosiła Sekretarza Gminy o informacje dotyczące
projektowanych zmian, M.Sobieraj poinformowała, ze są niewielkie zmiany
pierwsza to zwiększenie planu budżetowego w związku ,i subwencją
oświatową z częściowych odpraw dla nauczycieli odchodzących na emeryturę
oraz zwiększeniu subwencji ogólnej ta kwota została w całości rozdysponowana
przez Ministra Finansów

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.

Po tym Przewodniczący Rady W, Ćwik zarządziła głosowanie nad w/w
projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011

rok
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwałę. Nr XV1II/ 113 /2011



Ad.12

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady W. Ćwik
udzieliła głosu Wójtowi Gminy J. Murzynowi z prośbą o przedstawienie
sprawozdania i działalności pomiędzy sesjami. Wójt J.Murzyn powiedział, że
najważniejszy™ wydarzeniem w roku 2011 było podpisanie umowy na duży
projekt kanalizacyjny. Dalej Pan Wójt powiedział, iż reforma oświaty
pozytywnie wpłynęła na budżet gminy na 2012 rok. Pan Wójt poinformował, iż
rok 2012 to w dalszym ciągu realizacja spraw kanalizacyjnych, rewitalizacja jeśli
chodzi o Bodzechów, oraz inwestycje sportowe, drogowe, kulturalne.
Następnie Wójt podziękował za współpracę w 2011 roku radnym, sołtysom
oraz przedslawiclelom prasy za rzetelne przedstawianie informacji dotyczących
Gminy Bodzechów.

Ad. 13

Po Wójcie Gminy swoje informacje o działaniach między sesjami
przedstawiła Radzie Gminy Przewodniczący W, Ćwik. Poinformowała, że
w ostatnim czasie brała udział w spotkaniach wigilijnych różnych środowisk
z terenu gminy, tj. między innymi z kotami gospodyń wiejskich, z ochotniczymi
strażami pożarnymi, z dyrektorami szkół po czym podziękowała za możliwość
uczestniczenia w nich.

Ad. 14

Pkt 14 przyjętego porządku obrad został zrealizowany łącznie z pkt S.

Ad,15

Prowadząca obrady Przewodniczący Rady W.Ćwik zarządziła zgłaszanie wolnych
wniosków i udzielanie informacji. Głos zabrał Wójt, który zaprosił
zgromadzonych na poczęstunek świąteczne - noworoczny.



Ad.16

Przewodnicząca Rady Gminy Władysława Ćwik po wyczerpaniu porządku
obrad o godzinie 14:10 zamknęła XVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Bodzechów,
dziękując radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy
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