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P R O T O K Ó Ł NR XXIII/2012 

z sesji Rady Gminy Bodzechów 

odbytej w dniu 11 maja 2012 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik  o godz. 13.00 otworzyła 

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

Wiejskiej w Jędrzejowicach. Przewodniczący Rady serdecznie powitała 

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

Gminy- Beatę Gardynik, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                    

w Bodzechowie-Władysławę Zwolińską, Kierownika Gminnego Zespołu 

Oświatowego w Bodzechowie-Sylwię Masternak, radnych oraz sołtysów /listy 

obecności w załączeniu do protokołu/. Prowadząca obrady XXIII sesji 

Przewodniczący Rady W. Ćwik na podstawie listy obecności stwierdziła, że                

w obradach uczestniczy 15 radnych. 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 punków:  

1. rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 

Bodzechów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. 

2. rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia gminnego 

programu zdrowotnego pod nazwą ”Program Przeciwdziałania rakowi szyjki 

macicy u dziewcząt w Gminie Bodzechów na lata 2012-2013”. 

Przewodnicząca zwróciła się z wnioskiem o wycofanie z porządku obrad 

projektu uchwał w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Bodzechów , oraz projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą ”Program 



Przeciwdziałania rakowi szyjki macicy u dziewcząt w Gminie Bodzechów na 

lata 2012-2013”. Uzasadniła wycofanie uchwał tym, że radni chcą popracować 

jeszcze nad tymi uchwałami i wprowadzić  zmiany.  Za wykreśleniem                          

z porządku obrad projektów uchwał głosowali wszyscy Radni obecni na sesji . 

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 11 

maja 2012 roku. 

5.Interpelacje i zapytania radnych. 

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

budżetu Gminy Bodzechów na 2012 rok. 

7.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2012-2016.  

8.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół 

niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy-Karta Nauczyciela oraz pedagogów, 

psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Bodzechów. 

9.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów 

formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

10.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego 

programu zdrowotnego pod nazwą ”Program Przeciwdziałania rakowi szyjki 

macicy u dziewcząt w Gminie Bodzechów na lata 2012-2013” 



11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 

z terenu Gminy Bodzechów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 

pożarniczych. 

12.  Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzechów. 

13.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego 

programu zdrowotnego pod nazwą ”Program Przeciwdziałania rakowi szyjki 

macicy u dziewcząt w Gminie Bodzechów na lata 2012-2013”.. 

14.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. 

z 2010r.nr234,poz.1536 z póź.zm) za rok 2011 zgodnie z art.5a ust.3 

wymienionej powyżej ustawy. 

15.Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie 

Bodzechów w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 

16.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami. 

17.Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami. 

18.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

19.Wolne wnioski i informacje. 

19.Zakończenie obrad sesji 

 

Ad.4 

 Protokół z poprzedniej sesji tj. z dnia 30 marca 2012 roku został przyjęty 

jednogłośnie.  

 

Ad.5 

Dalej prowadząca obrady W. Ćwik poprosiła radnych o zgłaszanie interpelacji      

i zapytań.  



Jako pierwszy głos zabrał radny H.Wójtowicz ,który zwrócił uwagę na problem 

dokończenia odwodnienia przy ulicy Szkolnej w Miłkowie, 2 lata temu było 

robione odwodnienie przez Gminę Bodzechów ale nie zostało dokończone              

i powstało małe jeziorko które podtapia okoliczne domy, Pan Wójt od razu 

odpowiadając zapewnił ,że  wyśle pracownika aby zajął się tym problemem  

dalej Radny poprosił o wyrównanie ubytków na ul.Brzozowej nie ma tam 

oświetlenia i są dziury w asfalcie, Wójt odpowiedział, że w najbliższym czasie 

dziury zostaną wyrównane, następnie H.Wójtowicz  zapytał  kiedy będzie 

doprowadzony wodociąg do posesji przy ul.Źródlanej w Miłkowie, Wójt 

powiedział, że odpowie na to pytanie po konsultacji z Dyrektorem GZGK                 

w Szewnie Witoldem.T.Cieplińskim. Kończąc swoją wypowiedź radny zapytał 

kiedy zostanie doposażony plac zabaw w miejscowości Miłków, Pan Wójt 

wyjaśnił, że z czasem plac zostanie doposażony poprosił o cierpliwość. 

Następnie radny E.Mikos zapytał kiedy zostanie wybudowany plac zabaw                

w miejscowości Mychów. Wójt odpowiedział, że plac jest w planie na 2012 rok. 

W dalszej kolejności radny B. Jurys zapytał Pana Wójta o most między 

ul.Trawną a Os.Widok w miejscowości Szewa deski na moście spróchniały             

i stanowi to niebezpieczeństwo dla mieszkańców. Wójt wyjaśnił, że most 

zostanie odremontowany. 

Następnie Radna W.Simla zgłosiła problem niezabezpieczonej studni                         

w miejscowości Denkówek. Wójt odpowiedział, że studnia zostanie 

odpowiednio zabezpieczona. 

Ad.6 

Dalej prowadząca obrady W. Ćwik zarządzając rozpatrzenie projektu 

uchwały   w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bodzechów na 

2012 rok udzieliła głosu Skarbnikowi Gminy-Beacie Gardynik.Pani Skarbnik 

wyjaśniła, że 24.04.2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie 

zadania pn. Rewitalizacja miejscowości Bodzechów, umowa ta gwarantuje 

Gminie dotacje unijne z regionalnego programu operacyjnego w kwocie 

ogólnej1.698.825.00.Dzięki środkom zewnętrznym oraz spadkowi wielkości 

kosztorysowej tego zadania do ceny jaką uzyskaliśmy po przetargu uzyskaliśmy 

na  zadaniu i odzyskaliśmy środki   z budżetu w ponad 1.241.000tys.Planuje się 

aby tą kwotę w większości bo ponad 900.000 tys przeznaczyć na remonty dróg. 

Ponadto Pan Skarbnik zaproponowała aby część tych środków przeznaczyć na 

place zabaw, program zdrowotny, remont świetlicy w Goździelinie oraz budowę 



i montaż wiat przystankowych. Pani Skarbnik dodała, że jeśli chodzi  o program 

zdrowotny do tej pory był w budżecie zadaniem rocznym natomiast teraz 

zadanie to zostało przekwalifikowane na zadanie wieloletnie ponieważ będzie 

realizowane w latach 2012-2013 z uwagi na specyfikę, gdzie 2 dawki 

szczepionek jesteśmy wstanie zrealizować i wszczepić do końca 2012r a jedna 

dawka szczepionki będzie podana  nastolatkom w 2013 r. 

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 Komisji Budżetu, 

Finansów i Inicjatyw Społecznych odbytym w dniu 10 maja 2012 r. przedłożony 

projekt uchwały uzyskał jednogłośną pozytywną opinię komisji. 

 

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

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła 

jednogłośnie uchwałę Nr XXIII/  30 / 2012 w sprawie wprowadzenia zmian do 

budżetu Gminy Bodzechów na 2012 rok, która stanowi załącznik Nr 1 do 

protokołu. 

Ad.7 

Następnie W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na 

lata 2012 – 2016. Skarbnik poinformowała, że WPF zmienia się niemalże za 

każdym razem przy okazji zmian do budżetu, dzisiejsza zmiana spowodowana 

jest dopisaniem nowego zadania którym jest wcześniej wspomniany program 

zdrowotny pod nazwą ”Program Przeciwdziałania rakowi szyjki macicy                        

u dziewcząt w Gminie Bodzechów na lata 2012-2013”.Drugą zmianą do 

przedsięwzięć WPF będzie przekwalifikowanie zadania Rewitalizacja 

miejscowości Bodzechów z zadania „polskiego” do kategorii zadań 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.  

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 Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw 

Społecznych odbytym w dniu 10 maja 2012 r. przedłożony projekt uchwały 

uzyskał jednogłośną pozytywną opinię komisji. 

 

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

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła 

jednogłośnie uchwałę Nr XXIII/  31 / 2012 zmieniającą uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2012 – 2016, 

która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

 

Ad.8 

Po tym realizując przyjęty porządek obrad Przewodnicząca Rady poprosiła 

Kierownika Gminnego Zespołu Oświatowego w Bodzechowie-Sylwię 

Masternak o przedstawienie propozycji zawartych w projekcie uchwały                     

w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli 

szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy-Karta Nauczyciela oraz 

pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Bodzechów. S.Masternak wyjaśniła, że 

nauczyciele w szkołach są zatrudniani  na 18 godzin tygodniowo, są to 

nauczyciele tablicowi, oprócz takich nauczycieli szkoły zatrudniają jeszcze: 

pedagogów, psychologów oraz logopedów. Nauczyciele Ci nie mają 

określonego wymiarowo godzin w pracy w związku z czym obowiązek ten 

spadł na Radę Gminy. Ostatni wyrok Sądu z marca 2012 roku wskazuje na to, że 

Rada Gminy może wnieść ilość godzin tygodniowo tym nauczycielom nawet do 

40 godzin. W związku z tym, że w ubiegłym roku zarządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej nakłada na szkoły obowiązek wprowadzenia pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkołach wiąże się właśnie ze zwiększonym 

programem godzin dla dzieci niepełnosprawnych a także uzdolnionych. Na 

terenie naszej gminy mamy ponad 30 dzieci niepełnosprawnych natomiast 

pozostałe dzieci diagnozowane są  przez Dyrektorów Szkół. W związku                     

w powyższym uchwała ta opiewa na zwiększeniu godzin pracy dla pedagogów, 

psychologów a także logopedów wnioskuje się o podwyższenie godzi dla wyżej 

wspomnianej grupy nauczycieli dla pedagoga szkolnego z 22 do 30 godzin 



natomiast logopedy z 20 do 25 godzin. S.Masternak nadmieniła, że nie wiąże się 

to z podwyżką finansową dla tej grupy nauczycieli. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

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

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła 

jednogłośnie uchwałę Nr XXIII/  32 / 2012 zmieniającą uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2012 – 2016, 

która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

 

Ad.9 

Następnie W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, po czym 

poprosiła o zabranie głosu Panią Skarbnik .B.Gardynik wyjaśniła, że zarówno 

ustawa o podatku rolnym, leśnym jak i ustawa o podatku o dopłatach lokalnych 

zobowiązuje Gminy do przyjęcia w drodze uchwały wzorów formularzy 

podatkowych. Wzory informacji deklaracji podatkowych mają zawierać w sobie 

dane niezbędne do  określenia przedmiotu opodatkowania aby organ podatkowy 

mógł jak najlepiej dokonać wymiaru i poboru tych podatków. Na terenie naszej 

Gminy obowiązują takie formularze nie mniej jednak obowiązują one od 6 lat 

były ustanowione w 2005r. Jeden formularz poświęcony będzie dla osób 

fizycznych i tych prowadzących działalność gospodarczą czyli informacja                

w sprawie podatku rolnego leśnego i od nieruchomości. Kolejne wzory są to 

wzory formularzy dla osób prawnych, deklaracje na podatek od nieruchomości, 

rolny, leśny. 

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 Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw 

Społecznych odbytym w dniu 10 maja 2012 r. przedłożony projekt uchwały 

uzyskał jednogłośną pozytywną opinię komisji. 



 

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

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła 

jednogłośnie uchwałę Nr XXIII/  33 / 2012 w sprawie określenia wzorów 

formularzy informacji i deklaracji podatkowych, która stanowi załącznik Nr 4 

do protokołu. 

Ad.10 

Po tym realizując przyjęty porządek obrad Przewodnicząca Rady 

poprosiła  Wójta o przedstawienie propozycji zawartych w projekcie uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bodzechów za udział                        

w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Wójt wyjaśnił, że ze 

względu na rodzaj i ilość działań ratowniczych prowadzonych przez członków 

OSP z Gminy Bodzechów oraz zaangażowanie strażaków ochotników 

proponuje się zwiększenie niektórych stawek, za udział w działaniach 

ratowniczych z 5zł na 8zł natomiast za udział w szkoleniach pożarniczych z 3 zł 

na 5 zł. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Ćwik   zarządziła  przegłosowanie w/w 

projektu uchwały.  

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXIII/35/2012 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia 

wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

Gminy Bodzechów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 

pożarniczych,  która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

Ad.11 

Następnie W. Ćwik poprosiła Wójta-Jerzego Murzyna o przedstawienie 

sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U.                                       

z 2010r.nr234,poz.1536 z póź.zm) za rok 2011 zgodnie z art.5a ust.3 

wymienionej powyżej ustawy. Pan Wójt powiedział, iż ustawa zobowiązuje 



Wójta do przedstawienia sprawozdania. Dalej Wójt dodał, w 2011 roku 

ogłoszone zostały cztery konkursy na realizację zadań z zakresu ustawy                      

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 

1536 z późn. zm.).  

Pierwszym z nich był konkurs na realizację zadania w zakresie pomocy 

społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                      

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rodzaj zadania: 

Pozyskiwanie, magazynowanie i wydawanie żywności oraz odzieży dla 

mieszkańców Gminy Bodzechów. Wysokość środków publicznych 

przeznaczonych na realizację zadania: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 

złotych). Na ogłoszenie konkursowe odpowiedziała jedna organizacja – Polski 

Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Ostrowcu Św., który spełniał 

warunki określone w ogłoszeniu i z którym zawarto umowę na realizację 

zadania na kwotę 5 000,00 zł.  

Drugim z nich był konkurs na realizację zadania w zakresie porządku                   

i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym 

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                       

i o wolontariacie. Rodzaj zadania: Prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz 

zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży w miejscowości 

Jędrzejów. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację 

zadania: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Na ogłoszenie 

konkursowe odpowiedziała jedna organizacja – Rektorat pw. św. Franciszka               

z Asyżu w Jędrzejowie 23, gm. Bodzechów, który spełniał warunki określone                

w ogłoszeniu i z którym zawarto umowę na realizację zadania na deklarowaną 

przez wnioskodawcę kwotę 15 000,00 zł. 

Trzecim z nich był konkurs na realizację zadania w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.               

z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zmianami). Rodzaj zadania: Prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z elementami 

profilaktyki oraz rozwijanie ich zainteresowań w miejscowości Miłków. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 4.000,00 



zł (słownie: cztery tysiące złotych). Na ogłoszenie konkursowe odpowiedziała 

jedna organizacja – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Miłkowie 

z siedzibą w Miłkowie, ul. Szkolna 13,  który spełniał warunki określone                   

w ogłoszeniu i z którym zawarto umowę na realizację zadania na deklarowaną 

przez wnioskodawcę kwotę 4 000,00 zł (słownie cztery tysiące złotych). 

Czwartym z nich konkurs na realizację zadania w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.              

z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zmianami). Rodzaj zadania: Prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z elementami 

profilaktyki oraz rozwijanie ich zainteresowań w miejscowości Szwarszowice. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 4.000,00 

zł (słownie: cztery tysiące złotych). Na ogłoszenie konkursowe odpowiedziała 

jedna organizacja –  Stowarzyszeniem Przyjaciół Oświaty w Szwarszowicach              

z siedzibą w Szwarszowicach,  który spełniał warunki określone w ogłoszeniu                

i z którym zawarto umowę na realizację zadania na deklarowaną przez 

wnioskodawcę kwotę 3890,00 zł. 

 

Ad.12 

W dalszej kolejności prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła 

przedstawienie informacji dotyczącej oceny zasobów pomocy społecznej                    

w Gminie Bodzechów w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej                      

i demograficznej. Poprosiła Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej- Władysławę Zwolińską o zabranie głosu. W. Zwolińska 

powiedziała, że od bieżącego roku GOPS został zobowiązany do przedstawienia 

informacji dotyczącej zasobów pomocy społecznej, formularz tych zasobów jest 

opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dane do tego 

formularza pochodzą z systemu informatycznego Ośrodka Pomocy, GUS-u, 

PUP, zbierane są przez pracowników GOPS-u. Zasoby te przedstawiają rodzaj 

świadczeń, powody przyznania tych świadczeń, oraz kwoty przyznawanych 

świadczeń w latach 2009-2010-2011 oraz prognozę na rok 2012r. 

 

 



Ad.13 

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, że rozstał 

rozstrzygnięty przetarg „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej                      

w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski-etap II”. Drugim ważnym tematem 

poruszonym przez Wójta była ustawa śmieciowa, Pan Wójt był w Bydgoszczy 

oglądał nowoczesną spółkę ZUO  Janik. 

Ad.14 

Po Wójcie Gminy swoje informacje o działaniach między sesjami przedstawiła 

Radzie Gminy Przewodniczący W. Ćwik. Poinformowała, że odbyła wizytę do 

Schroniska Nasze Gospodarstwo w Nowym Skoszynie. 

Ad.15 

Punkt 16 zrealizowano łącznie z punktem 5. 

Ad.16 

Prowadząca obrady Przewodnicząca Rady W.Ćwik zarządziła zgłaszanie 

wolnych wniosków i udzielanie informacji. Jako pierwszy głos zabrał sołtys 

Gajewski w sprawie dziur na jezdni niedaleko Szkoły w Sarnówku Dużym oraz 

obok kościoła w Sarnówku Dużym a także zapytał kiedy zostaną rozpoczęte 

prace z budową placu zabaw.Pan Wójt odpowiedział, że w tym roku ruszą pracę 

z budową placu zabaw, gdyż w budżecie są zabezpieczone środki na ten cel. Pan 

Wójt nawiązując do złej nawierzchni dróg powiedział, że remonty dróg zostaną 

przeprowadzone około miesiąca września. Następnie głos zabrała sołtys 

Z.Wiecerzak-Czekaj alarmując również o złą nawierzchnię drogi w Starej 

Dębowej Woli a także zaapelowała o zrobienie ogrodzenia wokół placu zabaw                

w Starej Dębowej Woli. Pan Wójt wyjaśnił,że jest to droga powiatowa 

natomiast Powiat Ostrowiecki nie ma pieniędzy na remonty, jeśli chodzi                      

o ogrodzenie placu zabaw to Pan Wójt powiedział, że w tym roku będzie 

ogrodzenie. 

 

 

 



Ad.17 

Przewodnicząca Rady Gminy Władysława Ćwik po wyczerpaniu porządku 

obrad o godzinie 14:20 zamknęła XXIII 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 


