
                                                                                                                                       

Ostrowiec Św. 23.02.2012  

 

Znak: SOEK.RG.0002.2.2012 

 

P R O T O K Ó Ł NR XX/12 

z sesji Rady Gminy Bodzechów 

odbytej w dniu 23 lutego 2012 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik  o godz. 08.00 otworzyła 

XX zwyczajną sesję Rady Gminy Bodzechów, która odbyła się w Urzędzie 

Gminy Bodzechów. Przewodniczący Rady serdecznie powitała uczestniczących 

w sesji z urzędu Wójta Gminy-Jerzego Murzyna ,  Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej- Władysławę Zwolińską, Kierownika Gminnego 

Zespołu Oświatowego w Bodzechowie-Sylwię Masternak, Dyrektora Gminnego 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie z/s w Szewnie – 

Witolda,Tadeusza Cieplińskiego, pracowników Urzędu Gminy Bodzechów , 

radnych oraz sołtysów /listy obecności w załączeniu do protokołu/.Prowadząca 

obrady XX  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 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 30 

stycznia 2012 r. 



5.Interpelacje i zapytania radnych 

6.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy 

Bodzechów na lata 2011-2014. 

7.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego w zakresie obsługi informatycznej gminnego ośrodka pomocy 

społecznej 

8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu                  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX 

POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 

Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu                  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX PO 

KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne 

inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 

10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu                 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX PO 

KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 

Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu                 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX PO 

KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 

Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu             

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX 



POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 

Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

13.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami. 

 14.Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami. 

 15.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

  16.Wolne wnioski i informacje. 

  17.Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad.4  

 Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji, tj.                 

z dn. 30 stycznia 2012 roku. 

Ad.5        

Prowadząca obrady W. Ćwik  poprosiła radnych o zgłaszanie interpelacji             

i zapytań. Radny B.Jurys interpelował w sprawie tablicy przy ulicy Zakanale               

w miejscowości Szewna podczas remontu tablica informacyjna zginęła poprosił 

o wstawienie nowej, poprosił także o kosz na przystanku przy ulicy Zakanale. 

Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie z/s                  

w Szewnie W.Z. Ciepliński odpowiedział iż postara się pozytywnie załatwić 

obie sprawy. Radna W.Haraźny poinformowała iż Świętokrzyski Urząd 

Doradztwa Rolniczego organizuje kurs środków ochrony roślin kurs ten na 

Gminę Bodzechów jest ustalony w dniach 29-30.03.2012 rok oprócz tego kursu 

organizowany jest także kurs operatorów kombajnów zbożowych poprosiła 

Radnych o przekazanie tych informacji na terenie miejscowości w których 

mieszkają . 

 

 

 



 

Ad. 6 

Następnie  Przewodniczący Rady W. Ćwik udzieliła głosu Kierownikowi 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- Władysławie Zwolińskiej,która 

przystąpiła do omawiania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy 

Bodzechów na lata 2011-2014.W.Zwolińska powiedziała iż, zmiana uchwały               

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla 

Gminy Bodzechów na lata 2011-2014 polega na zmianie kosztów realizacji 

programu w punkcie 2 odpłatność za porady specjalistyczne- prawne, 

psychologiczne za osoby, które znalazły się przejściowo w sytuacji kryzysowej, 

a w szczególności są podmiotem znęcania się fizycznego lub psychicznego                

w swoim środowisku domowym w trakcie pobytu w hostelu oraz dla osób 

objętych procedurą Niebieskiej Karty. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

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

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XX/7/2012 zmieniającą uchwałę w sprawie Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bodzechów na 

lata 2011-2014,  która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

Ad .7  

Następnie W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie obsługi informatycznej 

gminnego ośrodka pomocy społecznej. Dalej  ponownie udzieliła głosu  

Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- Władysławie 

Zwolińskiej, która powiedział iż  podstawą do podjęcia niniejszej uchwały jest 

art. 10 ust. 1 oraz  art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Pismem Znak: 

PS.VI.1230.5.2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku Świętokrzyski Urząd 

Wojewódzki w Kielcach Wydział Polityki Społecznej zwrócił się do organów 

wykonawczych gmin województwa świętokrzyskiego z propozycją zmiany 



sposobu finansowania pracy informatyków zatrudnionych w celu wspierania 

jednostek w zakresie obsługi i utrzymania systemu informatycznego dla 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. W.Zwolińska wyjaśniła, że 

dotychczas dofinansowanie do zatrudnienia informatyka  było skierowane  do 

jednostki zatrudniającej informatyka rejonowego. Od lutego 2012 roku 

konieczna jest zmiana sposobu finansowania poprzez przekazywanie z budżetu 

Wojewody środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania,              

w wysokości 400,00 zł miesięcznie, bezpośrednio do każdej gminy. Zdaniem 

Wojewody Świętokrzyskiego w celu najlepszego wykorzystania tych środków 

przy ograniczeniu kosztów własnych i zapewnieniu obsługi informatycznej na 

wysokim poziomie konieczne jest zawarcie stosownych porozumień 

międzygminnych. Dzięki takim porozumieniom uda się zachować wysoki 

poziom obsługi informatycznej ośrodków pomocy społecznej w naszym 

województwie, a koszty jej zapewnienia zostaną rozłożone na kilka gmin 

podpisujących porozumienie. W związku z powyższym zachodzi potrzeba 

podjęcia przedmiotowej uchwały. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

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

projektem uchwały. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XX/8/2012   w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego w zakresie obsługi informatycznej gminnego ośrodka pomocy 

społecznej,  która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

Ad.8,9,10,11,12 

W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy W. Ćwik oddała głos 

Kierownikowi Gminnego Zespołu Oświatowego w Bodzechowie Pani Sylwii 

Masternak. S.Masternak wyjaśniła, że pojawiła się możliwość napisania 

projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, szkoły z naszej Gminy 

postanowiły z tego skorzystać napisane jest 5 projektów: Szkoła Podstawowa              

w Szewnie napisała 3 projekty, Szkoła Podstawowa  w Bodzechowie 1 projekt 

Szkoła Podstawowa  w Chmielowie również 1 projekt. S.Masternak dodała, że 

są to projekty wyłącznie dla dzieci uczęszczających do tych szkół. Pierwszy 



projekt w swoim programie ma zajęcia dodatkowe z informatyki, logopedii, 

szachy, kursy czytania ortografii. Kolejny projekt  jest to projekt dotyczący 

przedszkolaków, będą się uczyły czytać, zapamiętywać, będą rozwijały logiczne 

myślenie, oraz będą przeprowadzały różnego typu eksperymenty dostosowane 

do ich możliwości wiekowych. Następny projekt będzie dotyczył 

przeprowadzania przez dzieci badań naukowych, dziennikarstwa. Projekt ze 

Szkoły w Bodzechowie  obejmował będzie 99 uczniów z tejże szkoły, ma                  

w swoim programie zajęcia innowacyjne , językowe, szkoła będzie mogła 

zakupić tablice multimedialne. Ostatni projekt ze Szkoły w Chmielowie, 

zawiera zajęcia artystyczne takie jak: nauka tańca nowoczesnego, wikliniarstwo, 

tkactwo, haft , zajęcia z fotografii, szkoła ma zamiar zorganizować 8 wycieczek, 

będzie także możliwość zdobycia pomocy dydaktycznych dla dzieci. Podjęcie 

tych uchwał jest potrzebne aby zostało udzielone pełnomocnictwo Panu 

Wójtowi aby Pan Wójt udzielił pełnomocnictwa Dyrektorom szkół do składania 

projektów oraz podejmowania wszelkich decyzji dotyczących tych projektów. 

Uwag do rozpatrywanych  projektów nie zgłoszono. 

 

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

projektami uchwał. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XX/9/2012   w sprawie realizacji projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX POKL Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, która stanowi załącznik Nr 3 

do protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XX/10/2012   w sprawie realizacji projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX PO KL Rozwój 



wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy 

edukacyjne na obszarach wiejskich, która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XX/11/2012   w sprawie realizacji projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX PO KL Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, która stanowi załącznik Nr 5 

do protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XX/12/2012   w sprawie realizacji projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX PO KL Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, która stanowi załącznik Nr 6 

do protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XX/13/2012   w sprawie realizacji projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX POKL Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, która stanowi załącznik Nr 7 

do protokołu. 

 



Ad. 13, 14 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodnicząca Rady udzieliła 

głosu Wójtowi Gminy J. Murzynowi z prośbą o przedstawienie sprawozdania               

z działalności pomiędzy sesjami. Wójt Gminy przypomniał, iż od ostatniego 

spotkania sesyjnego nie minęło dużo czasu w związku z tym nie obfitował on              

w ważne wydarzenia. Przewodnicząca poinformowała, że w związku z krótkim 

okresem między sesjami nie ma do przekazania ważnych spraw czy informacji     

o spotkaniach z interesantami. 

 

Ad. 15 

Punkt 15 zrealizowano łącznie z punktem 5. 

 

Ad. 17 

Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik po wyczerpaniu 

porządku obrad o godzinie 08.45 zamknęła XX 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        

 


