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P R O T O K Ó Ł NR   XIX/2012 

z sesji Rady Gminy Bodzechów 

odbytej w dniu 30 stycznia 2012 r. 

 

  

Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik  o godz. 08.00 otworzyła 

XIX zwyczajną sesję Rady Gminy Bodzechów, która odbyła się świetlicy 

Wiejskiej w Jędrzejowicach. Przewodniczący Rady serdecznie powitała 

uczestniczących w sesji z urzędu  Wójta – Jerzego Murzyna, Skarbnika Gminy  

- Beatę Gardynik, Kierownika Gminnego Zespołu Oświatowego                                 

w Bodzechowie – Sylwię Masternak , radnych oraz sołtysów /listy obecności  

w załączeniu do protokołu/. Prowadząca obrady XIX sesji Przewodniczący 

Rady W. Ćwik na podstawie listy obecności stwierdziła, że w obradach 

uczestniczy 15 radnych ,czyli pełny skład Rady co stanowi quorum przy którym 

Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 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 zawnioskowała o wprowadzenie 3 

dodatkowych punktów: jako pkt  12 –Przedstawienie sprawozdania z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, pkt 13- uchwały w sprawie  ustalenia regulaminu wynagrodzenia 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 

Bodzechów, pkt 14-.   uchwały w sprawie w ustalenia przebiegu drogi gminnej . 

        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 quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 

grudnia 2011 roku. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Społecznych 

dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2012 rok. 

     7. Odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o            

projekcie budżetu Gminy Bodzechów na 2012 rok. 

     8.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy Bodzechów na 2012 rok. 

     9.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata  2012-2016. 

     10.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 

2007-2013. 

     11.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek 

dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Gminy Bodzechów na 2012 

rok. 

     12.Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

     13.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia regulaminu 

wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę Bodzechów 

     14. .Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia przebiegu 

drogi gminnej 

     15.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami. 

      16.Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między 

sesjami. 

      17.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

      18.Wolne wnioski i informacje. 

      19.Zakończenie obrad sesji. 

 



Ad. 4 

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie  protokół z poprzedniej sesji, tj. z dnia 

29 grudnia 2011 r. 

 

 

Ad. 5 

  

Interpelacji  i zapytań nie zgłoszono . 

 

 

Ad. 6 

 

Po tym realizując przyjęty porządek obrad Przewodniczący Rady 

poprosiła o odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw 

Społecznych o projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok. W/w opinię  

odczytała Przewodnicząca Komisji –Renata Frańczak / opinia w załączeniu do 

protokołu /. 

 

Ad.7 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy – W. Ćwik  udzieliła głosu 

Skarbnikowi Gminy w celu odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o projekcie Uchwały budżetowej na rok 2012. Pani Skarbnik poinformowała, iż 

RIO wydało pozytywną opinię co do projektu uchwały budżetowej na rok 2012. 

Dodała, iż RIO sprawdziło uchwałę pod względem legalności co do dochodów, 

wydatków , przychodów, rozchodów,  / opinia   w załączeniu do protokołu /. 

 

Ad. 8 

 

Prowadząca obrady Przewodniczący Rady W.Ćwik zarządziła 

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Bodzechów na 2012 rok. Pan Wójt wyjaśnił, iż na posiedzeniu wspólnym 

wszystkich Komisji Stałych Rady Gminy dość szczegółowo był omawiany 

projekt uchwały i poszczególne dochody a przede wszystkim wydatki, ponadto 

radni mieli możliwość dokładnego zapoznania się z projektem, gdyż otrzymali 

go w przewidzianym prawem terminie. Pan Wójt powiedział iż budżet na rok 

2012 wyszedł przyzwoicie biorąc pod uwagę sytuację kryzysową jaka panuje                  

w kraju. Pan Wójt zasygnalizował, że prowadzone są rozmowy odnośnie 

przydomowych oczyszczalni ścieków, pojawiła się możliwość, dofinansowania 

tego zadania, Wójt dodał, że może to być tylko w tych miejscowościach gdzie      

w sensie ekonomicznym nie jest opłacalne wybudowanie kanału zbiorczego to 

są takie miejscowości jak: Kosowice, Szwarszowice, Mirkowice oraz 



Broniszowice. Radny H.Wójtowicz zapytał czy droga w stronę Miłkowa będzie 

dalej wspólnie remontowana z Powiatem., Pan Wójt odpowiedział, że Powiat 

nie ma tej inwestycji w planach na 2012 rok. 

 

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 Komisji 

odbytym w dniu 25 stycznia 2012 r. przedłożony projekt uchwały uzyskał 

jednogłośną pozytywną opinię wszystkich komisji jak już było wspomniane. 

 

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

projektem uchwały. 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XIX / 1 / 2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Bodzechów na 2012 rok, która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 9 

Następnie W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały    

w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata  2012-

2016. po tym poprosiła panią Skarbnik o zabranie głosu. B. Gardynik wyjaśniła, 

że Wieloletnia Prognoza Finansowa to jest ciąg dalszy budżetu do końca 2010 

roku, wchodziła ona w skład uchwały budżetowej, z uwagi na to, że ustawa się 

nieco zmieniła i drugi  rok z kolei uchwalamy Wieloletnią Prognozę Finansową. 

Następnie Pani Skarbnik poinformowała, że uchwała ta składa się z dwóch 

części: pierwsza część tj powielenie zadań wieloletnich, które również znajdują 

się w uchwale budżetowej nie mniej jednak w nieco większym  przekroju  są 

pokazane w zakresie wartości całego zadania, okresu w jakim ma być 

realizowane, następnie jest to powielenie budżetu zakresie zadań wieloletnich 

zarówno inwestycyjnych, bieżących jakie gmina planuje realizować .Druga 

część WPF to część czysto tabelaryczna i wskaźnikowa, służy ona każdej 

jednostce samorządu terytorialnego jako samokontrola do zadłużania się, 

ponieważ każdy samorząd ma swój indywidualny wskaźnik zadłużania się 

wyliczony na podstawie takich prognoz ta tabela nam pokazuje w jakich latach 

ile gmina może zaciągać kredytów i jaką zdolność ma do spłat wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek.  

 

Następnie Przewodniczący 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 25 stycznia 2012 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 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XIX/2/2012 w sprawie, która stanowi załącznik Nr 5 do 

protokołu. 

 

Ad. 10 

 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodnicząca Rady  zarządziła 

rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki          

z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-

2013.Pan Wójt wyjaśnił, że dostaliśmy z programu pieniądze na kilkanaście 

odcinków kanalizacji i wodociągów, chodzi o pieniądze które dostaniemy                

z PROW-u aby nie nadszarpnąć własnego budżetu, budżet państwa daje 

wyprzedzające pieniądze, musimy jednak znaleźć w budżecie nasz wkład 25 %. 

 

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 w/w Komisji odbytym w 

dniu 25 stycznia 2012 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 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XIX/3/2012 w  sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu 

państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. 

załącznik Nr 6 do protokołu.  

 

 

Ad. 11  

 

Następnie  Przewodniczący Rady W. Ćwik udzieliła głosu Skarbnikowi 

Gminy B. Gardynik, która przystąpiła do omawiania projektu uchwały                      

w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego 



Gminy Bodzechów na 2012 rok. Pani Skarbnik powiedział, że wzorem lat 

poprzednich proponujemy aby z budżetu gminy wyszła dotacja przedmiotowa 

dla GZGK w Bodzechowie z/s w Szewnie który zajmuje się gospodarką 

ściekową i gospodarką odpadami stałymi z uwagi na to aby obciążyć 

mieszkańców kosztami jakie wiążą się z odbiorem pojemników i odbiorem 

ścieków proponuje się aby z budżetu była dopłata do 1 pojemnika odpadów       

w kwocie 2,97 zł a do odbioru  jednego m³ scieków10,97 gr. Radny H. 

Wójtowicz powiedział, że oprócz ścieków z kanalizacji która została 

wybudowana ludzie korzystają z wozów asenizacyjnych i tu dopłaty żadnej nie 

ma ale z obserwacji Pana H.Wójtowicza wynika, że GZGK staje się zakładem 

nie atrakcyjnym dla mieszkańców ponieważ cena w nim jest dużo wyższa niż u 

prywatnych przewoźników i czy nie należałoby wprowadzić dotacji. Pan Wójt 

powiedział, że nie możemy ponieważ konkurencja podałaby nas do Urzędu 

Ochrony Konkurencji za wyeliminowanie konkurencji z rynku w sensie 

prawnym nie ma takiej możliwości, dlatego tez nie możemy dopłacać do beczki. 

Wójt dodał, że GZGK ma dużo klientów dlatego też nie obniża cen za wywóz 

nieczystości. 

 

Więcej 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 w/w Komisji odbytym w 

dniu 25 stycznia 2012 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 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XIX / 4 / 2012 w sprawie określenia stawek dotacji 

przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy Bodzechów na 2012 rok, która 

stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

 

Ad.11 

 

Dalej prowadząca obrady W. Ćwik zarządzając rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 

Bodzechów, udzieliła głosu Kierownikowi GZO w Bodzechowie Pani Sylwii 

Masternak. S.Masternak wyjaśniła ,że nauczyciele są  specyficzną grupą która 

dzieli się na 4 stopnie awansu zawodowego w związku z tym odgórnie ze 



względu na te stopnie mają być ustanowione pensje, do tych pensji  jednostka 

samorządu terytorialnego może ustalić dodatki. Kierownik GZO wyjaśniła, że 

przedstawiony regulamin obrazuje dodatki których wysokość musi ustalić Rada 

Gminy są to między innymi: dodatek za wychowawstwo, dodatek motywacyjny, 

dodatek funkcyjny, fundusz nagród oraz dodatek mieszkaniowy. Dodatek za 

wychowawstwo jest określony w regulaminie w zależności od  liczby dzieci                 

w klasie, dodatek motywacyjny określony został w zależności od posiadanych 

środków w budżecie, dodatek funkcyjny został określony również w zależności 

od możliwości budżetowych. Kontynuując S.Masternak powiedziała, że istotną 

sprawą w regulaminie jest zmniejszenie dodatku mieszkaniowego, ponieważ 

ustawa nakazuje aby nauczyciele otrzymali taki dodatek natomiast nie jest 

określone w jakiej kwocie do tej pory było to 2 % w zależności od członków                

w rodzinie natomiast proponuje się aby był to symbolicznie 1 zł co da rocznie 

około 80.000 oszczędności w budżecie. 

 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.  

 

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

projektem uchwały. 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XIX / 5 / 2012 w sprawie ustalenia regulaminu 

wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę Bodzechów,  załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

 

Ad.12  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy W.Ćwik udzieliła ponownie 

głosu Kierownikowi GZO S.Masternak poprosiła o przedstawienie 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego. S.Masternak wyjaśniła, że w związku 

z tym, że ustalamy dodatki do pensji jest to ściśle związane ze sprawozdaniem                  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego    w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego. Jest obowiązek ustawowy przedstawienia sprawozdania 

wypłaconych średnich wynagrodzeń nauczycieli  jest to sprawozdanie za rok 

2011, wypłacone zostało 125.000zł było to związane z niedopłatami do pensji 

nauczycieli. Nauczyciele mają 4 stopie awansu zawodowego wylicza się to               

w zależności od stopnia awansu idzie to globalnie dla całej gminy, każdy 

stopień awansu zawodowego tak jakby zarabia na siebie wypłaty są 

zróżnicowane nie idzie to jednakowo dla wszystkich tylko jest to podzielone ze 



względu na stopień awansu zawodowego najwięcej w tym roku dodatku dostaną 

nauczyciele mianowani 919.00.zł na osobę. 

 

Ad.13 

 

Następnie  Przewodnicząca Rady W. Ćwik udzieliła głosu ponownie 

Wójtowi Gminy, który przystąpił do omawiania projektu uchwały w sprawie 

ustalenia przebiegu drogi gminnej. Pan Wójt wyjaśnił, że należy uzupełnić 

dokumenty, chodzi o zrobienie drogą gminną drogi na Osiedlu Nalazka, Nadzór 

Budowlany  zasugerował aby była uchwala przez jakie działki będzie 

przebiegała. Osiedle Nalazka jest skanalizowane należy tam teraz drogi 

odtworzyć. 

 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

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

projektem uchwały. 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XIX/6/2012 w  sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej 

załącznik Nr 10 do protokołu.  

 

Ad. 14  

 

Zgodnie 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, że 

najważniejszą sprawą było zakończenie kontroli gospodarki finansowej 

inspektorów z RIO, Wójt powiedział ,że kontrola wyszła dobrze podziękował 

Pani Skarbnik i współpracownikom za dotychczasową prace. Następnie Pan 

Wójt powiedział ,że miał spotkanie z Marszałkiem Maćkowiakiem Członkiem 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego który nadzoruje drogi w sprawie 

chodnika Mychów-Kosowice, chodnik będzie wybudowany w tym roku. Odbyło 

się spotkanie członków Spółki Janik gmina jest udziałowcem, w związku tym, 

że, okazało się, że niektóre gminy które nie były w tej spółce: Ćmielów,Bałtów  

chcą przystąpić do tej spółki nasza gmina wypowiedziała się pozytywnie, było 

kilka spotkań jeśli chodzi o przydomowe oczyszczalnie, cykl spotkań z Panią 

Prezes MPK, Dyrektorem PKS, z przewoźnikami prywatnymi. Pan Wójt 

poinformował, że będzie otwarta nowa linia z Chmielowa do Gromadzic. Na 

koniec Pan Wójt powiedział o przyjemnych  spotkaniach w których brał udział 

było to: 100-lecie Pani Klaudii Piłat mieszkanki Goździelina, oraz 40-lecie 

KGW  w Szwarszowicach. 

 



Ad.15 

Po Wójcie Gminy swoje informacje o działaniach między sesjami 

przedstawiła Radzie Gminy Przewodniczący W. Ćwik. Przewodnicząca 

uczestniczyła w 100-leciu Pani Klaudii Piłat a także w uroczystości 40-lecia 

KGW w Szwarszowicach złożyła na ręce Radnych podziękowania za 

zaproszenie oraz wspaniałą organizacje . 

 

 

 

Ad.18 

Sołtys J.Polak zwrócił się z zapytaniem o budowę kanalizacji                           

w miejscowości Świrna, Pan Wójt odpowiedział, że przygotowujemy się do 

przetargu jest to przetarg unijny, Świrna jest w palnie na 2012 rok. Pan Sołtys 

Wólki Bodzechowskiej wspomniał iż w tejże miejscowości wybudowali się 

nowi mieszkańcy i czy muszą budować  szamba na okres kiedy zaplanowana 

została budowa kanalizacji, Pan Wójt odpowiedział, że trzeba szamba budować 

ponieważ w ciągu 2 lat kanalizacja  w tej miejscowości nie powstanie. 

 

Ad 19. 

Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik po wyczerpaniu 

porządku obrad o godzinie 9:10 zamknęła XIX zwyczajną sesję Rady Gminy 

Bodzechów, dziękując radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokołowała:     Przewodniczący Rady Gminy: 

 

mgr Katarzyna Piórkowska    mgr Władysława Ćwik 

    

 


