
Ostrowiec Św.30.03.2012r. 

 

Znak: SOEK.RG.0002.4.2011  

P R O T O K Ó Ł NR XXII/2012 

z sesji Rady Gminy Bodzechów 

odbytej w dniu 30 marca 2012 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik  o godz. 13.00 otworzyła 

XXII 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, Zastępcę 

Wójta-Romana Kaczmarskiego i Skarbnika Gminy  - Beatę Gardynik, Dyrektora 

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie z/s w Szewnie – 

Witolda T. Cieplińskiego, radnych oraz sołtysów /listy obecności w załączeniu 

do protokołu/. Prowadząca obrady XXII sesji Przewodniczący Rady W. Ćwik na 

podstawie listy obecności stwierdziła, że  w obradach uczestniczy 13 radnych, 

co stanowi quorum wystarczające do podejmowania przez Radę Gminy 

prawomocnych uchwał. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący 

Rady zarządziła rozpatrzenie projektu porządku obrad. Następnie wystąpiła 

z wnioskiem formalnym dotyczącym wprowadzenia zmian do przedłożonego 

projektu porządku obrad. Po tym ustosunkowując się do wniosku Wójta Gminy 

Bodzechów zawnioskowała o wprowadzenie dodatkowych punktów 

dotyczących:  

1. rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Świrna oznaczonej jako 

działka nr 15 

2. rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf 

dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę pobieraną z wodociągów na terenie 

Gminy Bodzechów 

3. rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały w sprawie: realizacji projektu              

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet 

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 PO 

KL  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn: ”Dobry start 



dużo wart- indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III             

w ZSP w Szewnie”. 

4. rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 

do budżetu Gminy Bodzechów na 2012 rok. 

5. rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2012-2016. 

 

 

 Po tym odczytała proponowany porządek obrad, a 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: 

 

Projekt porządku obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 

marca 2012 roku. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego 

programu zdrowotnego na 2012 rok w zakresie profilaktyki i korekcji wad 

postawy dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Bodzechów. 

7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego 

programu zdrowotnego pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki 

macicy u dziewcząt w Gminie Bodzechów w 2012 roku. 

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

odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości 

położonej w miejscowości Szewna oznaczonej jako działka nr 2/7 

9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  „Programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bodzechów              

w perspektywie do roku 2032 – Aktualizacja – ( stan na dzień 31.12.2011 r.) 

” 

10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  ,,Programu 

opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Bodzechów  w 2012 r.”.  



11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości. 

12. Rozpatrzenie projektu i podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Świrna oznaczonej jako 

działka nr 15 

13. Rozpatrzenie projektu i podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia  w wodę pobieraną z wodociągów na terenie Gminy 

Bodzechów 

14. Rozpatrzenie projektu i podjęcia uchwały w sprawie: realizacji projektu              

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 PO KL  

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn: ”Dobry start dużo wart- 

indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w ZSP                         

w Szewnie”. 

15. Rozpatrzenie projektu i podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do 

budżetu Gminy Bodzechów na 2012 rok. 

16. Rozpatrzenie projektu i podjęcia uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2012-2016. 

17. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami. 

18. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami. 

19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

20. Wolne wnioski i informacje. 

21. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad.4 

 Protokół z poprzedniej sesji tj. z dnia 5 marca 2012 roku został 

przyjęty jednogłośnie.  

Ad.5        
 

Prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła zgłaszanie przez radnych 

interpelacji i zapytań. Jako pierwszy głos zabrał radny E. Mikos, który 

poinformował ,że spotkał się z Naczelnikiem dróg w Starostwie Powiatowym                

w Ostrowcu Św, następnie Radny E.Mikos zgłosił problem wody płynącej                

w miejscowości Jędrzejów podkreślił, iż należy zrobić tam meliorację gdyż 

woda podczas roztopów była na asfalcie i stanowi to zagrożenie dla kierowców 



oraz podmywa asfalt który jest bardzo spękany, Radny zaproponował aby wodę 

sprowadzić do rzeki Modły. E.Mikos zwrócił także uwagę na problem 

zaśmiecania rzeki Modły. Pan Wójt, powiedział, że udostępni samochód gminny 

aby można było spisać nazwiska osób mieszkających przy rzece do których 

zostaną wysłane zawiadomienia o zrobieniu porządku. Radny B.Jurys 

interpelował    w sprawie zaśmieconej działki w Szewnie, prosił o interwencję         

w tej sprawie. Wice-Wójt odpowiedział, że zostało wysłane pismo do właścicieli 

nieruchomości o uporządkowanie posesji. 

 

Ad. 6 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady W. Ćwik 

udzieliła głosu Wójtowi – J. Murzynowi z prośbą o przybliżenie projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego na 2012 rok w zakresie 

profilaktyki i korekcji wad postawy dla dzieci z Gminy Bodzechów. Pan Wójt,  

wyjaśnił, że program jest kontynuacją roku poprzedniego. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Ćwik   zarządziła  przegłosowanie w/w 

projektu uchwały.  

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXII/19/2011 w sprawie uchwalenia programu 

zdrowotnego na 2012 rok w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla 

dzieci z Gminy Bodzechów ,  która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

Ad.7 

Następnie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady 

W. Ćwik udzieliła głosu Wójtowi – J.Murzynowi z prośbą o przybliżenie 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod 

nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy u dziewcząt w Gminie 

Bodzechów w 2012 roku. J. Murzyn  wyjaśnił, że wzorem lat ubiegłych 

proponuje się przyjęcie i wdrożenie  szczepienia dziewcząt, w 2012 roku 

profilaktyką zostaną objęte dziewczęta w wieku 12-13lat. Pan Wójt dodał, że 

szczepienia wykonywane  będą w ramach  udzielonej na ten cel dotacji ze 

środków gminy z budżetu na dany rok.             

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 



Przewodniczący Rady Gminy W. Ćwik   zarządziła  przegłosowanie w/w 

projektu uchwały.  

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXII/20/2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu 

zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy                  

u dziewcząt w Gminie Bodzechów w 2012 roku,  która stanowi załącznik Nr 2 

do protokołu. 

Ad.8 

W dalszej kolejności prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego 

zasobu nieruchomości, nieruchomości położonej w miejscowości Szewna 

oznaczonej jako działka nr 2/7.Pan Wójt wyjaśnił, że jest to działka 

przeznaczona pod przepompownię ścieków.  

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Ćwik   zarządziła  przegłosowanie w/w 

projektu uchwały.  

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXII/21/2012 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości położonej                       

w miejscowości Szewna oznaczonej jako działka nr 2/7, która stanowi załącznik 

Nr 3 do protokołu.  

 

Ad.9 

Następnie prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie  uchwalenia  „Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest na terenie Gminy Bodzechów w perspektywie do roku 2032 – 

Aktualizacja – ( stan na dzień 31.12.2011 r.)Pan Wójt wyjaśnił iż nowy program 

zakłada iż: gmina powinna zapewnić wywóz odpadów azbestowych na 

składowisko, koszty transportu i unieszkodliwiania odpadu powinny zostać 

pokryte ze środków własnych gminy, przy minimalnym udziale środków 

właścicieli. Pan Wójt dodał, że program zawiera aktualne dane na temat ilości 

wyrobów azbestowych, które pozostały na terenie Gminy do usunięcia.  

 



Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Ćwik   zarządziła  przegłosowanie w/w 

projektu uchwały.  

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXII/22/2012 w sprawie  uchwalenia  „Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bodzechów w perspektywie 

do roku 2032 – Aktualizacja – ( stan na dzień 31.12.2011 r.), która stanowi 

załącznik Nr 4 do protokołu.  

 

Ad.10 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady W. Ćwik 

udzieliła głosu Wice- Wójtowi Gminy R. Kaczmarskiemu  z prośbą                              

o przybliżenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia  ,,Programu opieki nad 

zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Bodzechów  w 2012 r.” R.Kaczmarski powiedział, że przepis art.11 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Z 2003 r. Nr 106, 

poz. 1002 z późn.zm.) stanowi, że gmina ma obowiązek zapewnienia opieki 

bezdomnym zwierzętom. Wice-Wójt kontynuując dodał, że strategicznym celem 

programu jest propagowanie ograniczenia i kontroli rozrodczości zwierząt 

domowych poprzez prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych 

oraz usypianie ślepych miotów. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Ćwik   zarządziła  przegłosowanie w/w 

projektu uchwały.  

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXII/23/2012 w sprawie przyjęcia  ,,Programu opieki nad 

zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Bodzechów  w 2012 r.”  , która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

 

Ad.11 

Następnie prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. Pan Wójt- J.Murzyn wyjaśnił, iż 

chodzi o nieruchomości położone w obrębie Sudół o łącznej powierzchni 1,3805 

ha, będących w terenie drogami tworzącymi infrastrukturę techniczną 



towarzyszącą budynkom mieszkalnym, w których lokale zostały wykupione 

przez pracowników PGO Sudół. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Ćwik   zarządziła  przegłosowanie w/w 

projektu uchwały.  

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXII/24/2012 w sprawie nabycia nieruchomości, która 

stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

Ad.12 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady zarządziła 

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

położonej w sołectwie Świrna oznaczonej jako działka nr 15.Pan Wójt wyjaśnił, 

że kupno tego terenu jest z przeznaczeniem pod budowę boiska sportowego oraz 

placu zabaw. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Ćwik   zarządziła  przegłosowanie w/w 

projektu uchwały.  

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXII/25/2012 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

nabycie do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej położonej w sołectwie Świrna oznaczonej jako działka nr 15, która 

stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

Ad.13 

Następnie prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę 

pobieraną z wodociągów na terenie Gminy Bodzechów. Dyrektor GZGK               

w Szewnie  wyjaśnił, iż taryfy cenowe i stawki opłat przedstawione w uchwale 

dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych świadczonych przez 

GZGK w Bodzechowie. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Ćwik   zarządziła  przegłosowanie w/w 

projektu uchwały.  



Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXII/26/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia  w wodę pobieraną z wodociągów na terenie Gminy Bodzechów., 

która stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 

Ad.14 

W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy W. Ćwik oddała głos 

Wójtowi, który przedstawił projekt uchwały w sprawie: realizacji projektu              

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 PO KL  

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn: ”Dobry start dużo wart- 

indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w ZSP                         

w Szewnie”. Wójt poinformował, że projekt o nazwie „ Dobry start dużo wart– 

indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w ZSP w Szewnie” 

przygotował Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Ćwik   zarządziła  przegłosowanie w/w 

projektu uchwały.  

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXII/27/2012 w sprawie: realizacji projektu                                  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 PO KL  

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn: ”Dobry start dużo wart- 

indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w ZSP  w Szewnie”., 

która stanowi załącznik Nr 9do protokołu. 

Ad.15 

Następnie prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bodzechów na 

2012 rok. Pani Skarbnik zaproponowała dwie zmiany do budżetu gminy. 

Pierwsza zmiana dotyczy otrzymanej,  informacji ,że dla Gminy Bodzechów 

subwencja oświatowa zostanie zmniejszona o 46.062 zł oraz dostaliśmy 

informację, że zostały zmniejszone planowane wpływy do budżetu gminy 

podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 215.502 zł. Drugą zmianą do 



budżetu jest podpisane umowy przez Kierownika GOPS-u w Bodzechowie na 

dofinansowanie projektu, który będzie dzięki tej umowie kontynuowany. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Ćwik   zarządziła  przegłosowanie w/w 

projektu uchwały.  

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXII/28/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 

Gminy Bodzechów na 2012, która stanowi załącznik Nr 10do protokołu. 

Ad. 16 

Następnie prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bodzechów na lata 2012-2016. Pani Skarbnik B.Gardynik krótko 

przedstawiła założenia projektu zaznaczając, że  jest to uchwała powiązana                 

z uchwałą budżetową. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Ćwik   zarządziła  przegłosowanie w/w 

projektu uchwały.  

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXII/29/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do 

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

stanowi załącznik Nr 11do protokołu. 

Ad. 17 

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 poinformował, iż odbyło 

się spotkanie z radnymi oraz sołtysami w sprawie przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Pan Wójt odbył spotkania z Dyrektorem Urbanowskim ŚZDW                      

w sprawie modernizacji drogi Ostrowiec Św- Ożarów. Pan Wójt uczestniczył  

także  w zebraniach strażackich. 

 

Ad. 18 

Po Wójcie Gminy swoje informacje o działaniach między sesjami 

przedstawiła Radzie Gminy Przewodniczący W. Ćwik. Poinformowała, że 



uczestniczyła zebraniach KGW w Sarnówku, oraz w Jarmarku Wielkanocnym      

w Szewnie. 

Ad.19 

Punkt 19 zrealizowano łącznie z punktem 5. 

Ad.20 

Prowadząca obrady Przewodnicząca Rady W.Ćwik zarządziła zgłaszanie 

wolnych wniosków i udzielanie informacji  

 

Ad.21 

Przewodnicząca Rady Gminy Władysława Ćwik po wyczerpaniu 

porządku obrad o godzinie 14:30 zamknęła XXII zwyczajną sesję Rady Gminy 

Bodzechów, dziękując radnym  za udział w posiedzeniu. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała:     Przewodniczący Rady Gminy: 

 

mgr Katarzyna  Piórkowska    mgr Władysława Ćwik 

 

 

 

 


