
Ostrowiec Św. 05.03.2012  

 

Znak: SOEK.RG.0002.3.2012 

 

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 

z sesji Rady Gminy Bodzechów 

odbytej w dniu 5 marca 2012 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik  o godz. 13.00 otworzyła 

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

Wiejskiej w Jędrzejowicach. Przewodniczący Rady serdecznie powitała gości 

Panią Prezes  Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów "JANIK" -Krystynę 

Skrzypczak, oraz Głównego Technologa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

"JANIK" –Pana Tomasza Kosiaka, jak również uczestniczących w sesji z urzędu 

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

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- Władysławę Zwolińską, 

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

obrady XXI  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 zawnioskowała o wprowadzenie 

dodatkowego punktu: jako pkt  10 uchwały zmieniającej uchwałę Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 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 quorum. 



3.Przyjęcie porządku obrad. 

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Bodzechów z dnia 23 

lutego 2012 r. 

5.Interpelacje i zapytania radnych 

6.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.  

7.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do 

budżetu Gminy Bodzechów na 2012 rok. 

8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2012-2016. 

9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Bodzechów oraz warunków i zasad korzystania z nich. 

10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie. 

11.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami. 

12.Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami. 

13.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

14.Wolne wnioski i informacje. 

15.Zakończenie obrad sesji. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy W.Ćwik oddała głos Głównemu 

Technologowi Spółki ZUO "JANIK"  Tomaszowi Kosiakowi który przybliżył 

działalność Spółki. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o. o. 

powstał w październiku 2000r. Zgodnie z Wojewódzkim Programem 

Gospodarki Odpadami, Zakład będzie pełnił funkcję Rejonowego Zakładu 

Gospodarki Odpadami dla trzech powiatów: ostrowieckiego, starachowickiego, 

skarżyskiego.  

Spółkę tworzą gminy: Ostrowiec Świętokrzyski, Kunów, Bodzechów, 

Łagów, Waśniów. Składowisko odpadów w Janiku obsługuje łącznie około 250 

tysięcy mieszkańców. Dziennie przyjmuje się około 150 ton odpadów. 



 

Działalność ZUO Janik obejmuje: 

 Zbieranie, magazynowanie, transport, odzysk odpadów innych niż 

niebezpieczne,  

 Unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadów komunalnych                 

i innych niż komunalne na składowisku, 

 Kompostowanie odpadów biodegradowanych, 

 Edukacja w zakresie ekologii i ochrony środowiska – szczególnie     

w zakresie gospodarki odpadami, 

Pan T.Kosiak wyjaśnił, że od chwili powstania Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów „Janik”, na składowisku wykonano szereg 

inwestycji mających na celu optymalizację procesów technicznych oraz 

ograniczenie negatywnego oddziaływania składowiska na środowisko naturalne. 

Najważniejszą inwestycją, jaka została zrealizowana na składowisku, to 

przebudowa kwatery składowiska. Efektem przebudowy było stworzenie dwóch 

sektorów, sektor pierwszy obejmuje część składowiska, na której zostały już 

zdeponowane odpady, sektor drugi oddany do użytkowania w styczniu 2007 r. 

charakteryzuje się bardzo nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi 

zabezpieczającymi środowisko naturalne przed emisją zanieczyszczeń. 

Główny technolog  Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” dodał, 

iż  do elementów technicznych charakteryzujących nowoczesne składowisko,              

a zrealizowanych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” należy 

zaliczyć: 

 zabezpieczenie wód gruntowych i powierzchniowych przed 

negatywnym wpływem składowiska odpadów poprzez 

przechwycenie i poddanie oczyszczaniu odcieków – wód 

opadowych infiltrujących przez odpady,  

 przygotowanie terenu składowiska, gdzie zakończono eksploatację, 

do rekultywacji (realizowane jest na bieżąco poprzez formowanie 

zboczy kwatery pod odpowiednim nachyleniem, uzupełnianie 

miejsc osiadań bryły składowiska – nadanie bryle składowiska 

regularnego kształtu), 



 kompleksowa przebudowa nie wyeksploatowanej części kwatery 

składowiska – sektor nr 2 o powierzchni doszczelnienia ca 1,6 ha 

wraz z instalacjami ujęcia odcieków i gazu składowiskowego,  

 ujęcie i unieszkodliwienie w pochodni kominowej gazu 

wysypiskowego z sektora nr 1 kwatery oraz sukcesywna budowa 

systemu ujęcia gazu w obrębie sektora nr 2, 

 wyposażenie składowiska w odpowiedni sprzęt technologiczny - 

zrealizowano poprzez zakup nowego kompaktora, których ZUO 

posiada aktualnie dwa, spycharki gąsienicowej, ciągnika rolniczego 

z beczką asenizacyjną i przyczepą oraz koparko-ładowarki,  

 doskonalenie sposobu prowadzenia eksploatacji składowiska, 

poprzez wprowadzenie nowoczesnych procedur zatwierdzonych 

decyzją Wojewody Świętokrzyskiego w Pozwoleniu 

Zintegrowanym, 

 objęcie składowiska i terenu z nim sąsiadującego stałą kontrolą 

wpływu na środowisko (realizowane jest poprzez prowadzenie 

monitoringu środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dn. 09.12.2002 r. z późn. zm.), 

 budowa kompostowni odpadów organicznych o maksymalnej 

przepustowości 2500 Mg odpadów o charakterze organicznym 

rocznie. Zastosowano technologię kompostowania w pryzmach. 

Celem kompostowni jest wytwarzanie nawozu – środka 

poprawiającego właściwości gleby. Środek będzie dopuszczony do 

obrotu handlowego decyzją ministra rolnictwa, przeznaczony do 

stosowania pod kwiaty rabatowe i trawniki, aranżacje zieleni                     

i   w ogrodnictwie. Wykorzystany zostanie także przy rekultywacji 

zamkniętej części kwatery składowiska. 

 w 2009 r. składowisko wyposażone zostało w rozdrabniacz do 

odpadów, który wraz z posiadanym już przesiewaczem bębnowym 

stanowi sortownię mechaniczną, wykorzystywaną do różnego 

rodzaju odpadów, przede wszystkim do odzysku frakcji mineralnej 

zawartej w odpadach, która następnie została wykorzystana                    

w procesach technologicznych na składowisku. Linia ta pozwala 

także na wysortowanie z odpadów komunalnych frakcji bogatej                

w odpady organiczne, która zostanie unieszkodliwiona w procesie 

mechaniczno biologicznej przeróbki w komposterze. 



 w 2010 r. składowisko wyposażone zostało w instalację do 

mechaniczno biologicznej przeróbki odpadów (MBP) – komposter 

frakcji organicznej zawartej w odpadach komunalnych. Wydajność 

urządzenia to 4000 Mg/rok, proces rozkładu tlenowego odpadów 

charakteryzuje się dużą dynamiką, 30% ubytkiem masy w procesie 

oraz temperaturą zapewniająca higienizację przetwarzanych 

odpadów. 

Głównym zadaniem stojącym przed Spółką zgodnie z Wojewódzkim 

Planem Gospodarki Odpadami jest budowa Rejonowego Zakładu Gospodarki 

Odpadami. Aby uzyskać status RZGO Spółka potrzebuje rozbudować 

składowisko odpadów tak, aby jego żywotność zgodnie z WPGO wynosiła 

minimum 15 lat. Na koniec Pani Prezes K.Skrzypczak zaprosiła Radnych do 

odwiedzenia Zakładu. Następnie Pani Przewodnicząca podziękowała za 

przybliżenie zasad działania ZUO Janik. 

 

Ad.4  

 Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji, tj.                 

z dn. 23 lutego 2012 roku. 

 

Ad.5        

Interpelacji  i zapytań nie zgłoszono . 
   

Ad. 6 
 

Prowadząca obrady Przewodniczący Rady W.Ćwik zarządziła 

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Świętokrzyskiego. Pan Wójt wyjaśnił, iż podjęcie tej uchwały 

wiąże się z udzieleniem w formie dotacji celowej środków z budżetu gminy na 

realizację zadania, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. 

„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. 

Ostrowiec Św. oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły                  

z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu 

zalewowego do redukcji fali powodziowej”. 



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 XXI / 14 / 2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Województwa Świętokrzyskiego., która stanowi załącznik Nr 1 do 

protokołu. 
 

Ad. 7 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodnicząca Rady  zarządziła 

rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do 

budżetu Gminy Bodzechów na 2012 rok. Pani Skarbnik wyjaśniła, że pod okiem 

Pani Teresy Bąbel napisane zostały projekty do PROW-u z zakresu turystyki,              

efektem tych projektów  było podpisanie umowy z których ustalimy środki 

finansowe na utworzenie 2 punktów informacji turystycznej, jeden z punktów 

mieściłby się  w Szkole Podstawowej w Chmielowie, drugi natomiast w Szkole 

Podstawowej w Sarnówku Dużym, efektem tych projektów jest pozyskanie 

środków na zakup sprzętu interaktywnego. Ponadto po stronie wydatków jak              

i przychodów są pieniądze związane z ośrodkami zdrowia, z dniem 

01.03.2012roku nasz publiczny ZOZ  przestał  istnieć . Zgodnie z ustawą gmina 

przejęła po zlikwidowanym ZOZ-ie wszystkie należności i zadania. B.Gardynik 

powiedziała ,że zmiany w budżecie jakie są zaproponowane to są przede 

wszystkim zabezpieczenie środków na pomoc dla Województwa 

Świętokrzyskiego w kwocie 97.537 zł, ponadto zakup środków trwałych do 

Urzędu jak i do Świetlicy w postaci nowego ksera i zestawu nagłaśniającego 

oraz środki na dotację dla Gminy Ostrowiec  która zapewni zatrudnienie 

informatyków w MOPS-ie Ostrowiec a który również poprzez stosowne 

porozumienie będzie obsługiwał  GOPS w Bodzechowie. Dalej Pani Skarbnik 

powiedziała ,że proponuje się również zwiększyć 3.000 zł na sport poprzez 

ogłaszanie konkursów i dotowanie tych jednostek które działają w zakresie 

sportu nie w celu osiągania zysku. 

 

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 XXI / 15 / 2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 

Gminy Bodzechów na 2012 rok , która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

 

Ad. 8 

Następnie W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały    

zmieniającej uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bodzechów na lata  2012-2016., po tym poprosiła panią Skarbnik o zabranie 

głosu. Pani Skarbnik powiedziała ,że ta uchwała zawsze poświęcona jest 

inwestycją wieloletnim czyli tym które nie zamykają się w ramach jednego roku 

budżetowego. 

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  zmieniającą  Nr XXI / 16 / 2012  w sprawie  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata  2012-2016, która stanowi 

załącznik Nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 9 

Następnie  Przewodniczący Rady W. Ćwik udzieliła głosu Wójtowi 

Gminy J.Murzynowi, który przystąpił do omawiania projektu uchwały                      

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Bodzechów oraz warunków i zasad korzystania                    

z nich. Pan Wójt wyjaśnił, że Urząd Wojewódzki zgodnie z obowiązującym 



prawem tworzy mapę przystanków w Województwie Świętokrzyskim, dlatego 

należy podjąć uchwałę z przystankami które mieszczą się  na terenie Gminy 

Bodzechów. 

 

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 XXI/17/2012 w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Bodzechów oraz warunków i zasad korzystania   z nich  , która stanowi 

załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

Ad.10 

Po tym realizując przyjęty porządek obrad Przewodniczący Rady 

poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie. Wójt 

wyjaśnił, że Ustawa o Pomocy Społecznej z 2004 roku jest co jakiś czas 

nowelizowana, z ustawy wynika, że pewne stwierdzenia w statucie muszą się 

znaleźć stąd ta uchwała zmieniająca w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

 

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 XXI/18/2012 zmieniającą uchwałę Statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bodzechowie , która stanowi załącznik Nr 5 do 

protokołu. 

Ad.11  

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 

została wykonana specyfikacja dotycząca kanalizacji oraz rewitalizacji włożone 

zostało w to mnóstwo pracy. Pan Wójt kontynuując powiedział, że miał 

spotkanie z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg odnośnie obwodnicy, 

następnie Wójt dodał, że po kilku latach starań został  podpisy ze Starostwem  

akt własności w którego wynika,  że przepompownia w Maksymilianowie stała 

się własnością Gminy Bodzechów. Pan Wójt uczestniczył w zebraniach 

strażackich a także w zebraniu z Panią europoseł Różą Thun odnośnie 

perspektyw funduszy unijnych po 2014 roku. Pan Wójt również odbył spotkanie 

w NFOŚ w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Ad. 12 

Po Wójcie Gminy swoje informacje o działaniach między sesjami 

przedstawiła Radzie Gminy Przewodniczący W. Ćwik. Przewodnicząca 

uczestniczyła w spotkaniu Przewodniczących KGW oraz w zebraniu KGW               

w Sarnówku którego tematem był Jarmark Wielkanocny który odbędzie się 

25.03.2012 r. 

 

Ad.14 

Prowadząca obrady Przewodniczący Rady W.Ćwik zarządziła zgłaszanie 

wolnych wniosków i udzielanie informacji. Głos zabrała Pani sołtys 

A.Marszałek, która zwróciła się z prośbą o pasy na drodze w Sudole. Pan Wójt 

odpowiedział iż dopilnuje aby pasy zostały namalowane. Pan Wójt na koniec              

w związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet złożył wszystkim kobietom 

obecnym na sesji najserdeczniejsze życzenia. 

 

 



Ad.15  

Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik po wyczerpaniu 

porządku obrad o godzinie 14:50 zamknęła XXI 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 

    

 


