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P R O T O K Ó Ł NR  XXIV/2012 

z sesji Rady Gminy Bodzechów 

odbytej w dniu 29 maja 2012 r. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik  o godz. 13.00 otworzyła 

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

Gminy Bodzechów. Przewodniczący Rady serdecznie powitała uczestniczących 

w sesji z urzędu Zastępcę Wójta Romana Kaczmarskiego, Skarbnika Gminy  - 

Beatę Gardynik, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                    

w Bodzechowie-Władysławę Zwolińską, Dyrektora Gminnego Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie z/s w Szewnie – W. T. Cieplińskiego, 

a także Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego – Jarosława 

Kawińskiego,  radnych oraz sołtysów /listy obecności  w załączeniu do 

protokołu/. Prowadząca obrady XXIV sesji Przewodniczący Rady W. Ćwik na 

podstawie listy obecności stwierdziła, że w obradach uczestniczy 14 radnych. 

Następnie zapytała czy radni zgłaszają uwagi bądź inne propozycje dotyczące 

porządku obrad Następnie Przewodnicząca 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 w sprawie rozwiązania gospodarki 

ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

miejscowości: Broniszowice, Gromadzice, Mirkowice, Kosowice, 

Podszkodzie, Szwarszowice. 

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

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzechów. 

10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2012 rok w Gminie Bodzechów.  

11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Bodzechów. na rok 2012. 

12. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami. 

13. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami. 

14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad.4 

 Protokół z poprzedniej sesji tj. z dnia 11 maja 2012 roku został przyjęty 

jednogłośnie.  

Ad. 5 

Prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła zgłaszanie przez radnych 

interpelacji i zapytań. Radny H. Wójtowicz – Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej przekazał na ręce Przewodniczącej Rady Gminy Bodzechów 

Uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bodzechów z dnia 16 maja 2012 

roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bodzechów 

za 2011 rok, z prośbą o rozpatrzenie na następnej sesji. 

 

  

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 powiedziała, że proponuję się włączenie do budżetu na 2012 oraz 

2013 rok  nowego zadania pod nazwą budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków w miejscowościach : Broniszowice, Gromadzice, Mirkowice, 

Kosowice, Podszkodzie, Szwarszowice. Z uwagi na to, że pewne czynności 

należy już rozpocząć a mianowice :geolog, studium to zadanie powinno 

znaleźć się   w budżecie. Idea tego zadania jest taka ,że część środków na 

jego wykonanie będzie pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska   i Gospodarki Wodnej w postaci dotacji po części pożyczki, po 

części Gmina dołoży środki własne do tego zadania a po części będzie to 

udział własny mieszkańców. Zadanie to będzie realizowane w latach 2012-

2013 znalazło się ono w załączniku zmian do budżetu poświęconemu 

wieloletnim przedsięwzięciom oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Została również zmniejszona subwencja ogólna dla Gminy Bodzechów. 

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 29 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 XXVI/  36 / 2012 w sprawie wprowadzenia zmian do 

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

protokołu. 

 

Ad.7  

Następnie  Przewodniczący Rady Gminy zarządziła rozpatrzenie projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bodzechów na lata 2012-2016.Pani Skarbnik poinformowała, że WPF 

zmienia się niemalże za każdym razem przy okazji zmian do budżetu, dzisiejsza 

zmiana spowodowana jest dopisaniem nowego zadania którym jest budowa 



przydomowych oczyszczalni ścieków  w miejscowościach : Broniszowice, 

Gromadzice, Mirkowice, Kosowice, Podszkodzie, Szwarszowice. 

 

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 29 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 XXVI/  37 / 2012 uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2012-

2016., która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

 

Ad.8 

Następnie prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie przez 

Radę Gminy projektu uchwały w sprawie rozwiązania gospodarki ściekowej 

poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości: 

Broniszowice, Gromadzice, Mirkowice, Kosowice, Podszkodzie, 

Szwarszowice., udzielając głosu Kierownikowi Referatu techniczno-

inwestycyjnego – Jarosława Kawińskiego. Kierownik J.Kawiński wyjaśnił, że 

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ma na celu poprawę stanu wód 

powierzchniowych i podziemnych. Zadanie to będzie dofinansowane przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ma na celu 

wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania 

ścieków komunalnych. Sołectwa: Broniszowice, Gromadzice, Mirkowice, 

Kosowice, Podszkodzie, Szwarszowice  posiadają niski stopień koncentracji 

zabudowy, na terenie tych sołectw nie ma istniejącego zbiorczego systemu 

kanalizacyjnego i nie ma perspektywy budowy do 2020 roku. W związku                     

z powyższym budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na tych terenach 

jest jedynym uzasadnionym ekonomicznie rozwiązaniem gospodarki ściekowej. 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie programu gospodarczego 



związanego z budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Bodzechów. 

 

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 XXVI/  38 / 2012 uchwały sprawie rozwiązania 

gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie miejscowości: Broniszowice, Gromadzice, Mirkowice, Kosowice, 

Podszkodzie, Szwarszowice.y, która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

Ad.9 

 

Realizując przyjęty porządek obrad prowadząca obrady W. Ćwik 

zarządziła rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla 

zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzechów, po czym 

poprosiła o zabranie głosu Dyrektora GZGK w Szewnie. Dyrektor wyjaśnił, że  

mieszkaniec poniesie skutki zmiany ceny w zakresie o wielkość inflacji tak jak 

obecnie płaci 4,58zł na 1m³ to w tej chwili będzie płacił 5,19zł na 1 m³ . 

Dyrektor zaznaczył, że stawka  ścieków będzie obowiązywała  na okres 1 roku 

od 1 lipca 2012 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 29 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 XXVI/  39 / 2012 sprawie zatwierdzenia taryf dla 



zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzechów która stanowi 

załącznik Nr 4 do protokołu. 

Ad.10 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady zarządziła 

rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2012 rok w Gminie Bodzechów, po czym udzieliła głosu Kierownikowi 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W.Zwolińskiej. Kierownik GOPS 

W.Zwolińska powiedziała, iż  uchwała zmieniająca dokonuje zmiany                               

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2012 rok i Ramowym Planie Finansowania zadań 

określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2012 poprzez dokonanie zmiany rodzaju działań                         

i wielkości środków finansowych przeznaczonych na realizację działania. 

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 XXVI/  40 / 2012 zmieniającą uchwałę w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2012 rok w Gminie Bodzechów, która stanowi załącznik Nr 5 

do protokołu. 

Ad.11 

Następnie prowadząca obrady zarządziła rozpatrzenie projektu uchwały   

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bodzechów na rok 2012. W.Zwolińska 

wyjaśniła ,że w ramowym planie finansowania zadań określonych w Gminnym 

Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 dokonano zmiany poprzez 

zmianę rodzaju działań i wielkości środków finansowych przeznaczonych na 

realizację zadań. 

 

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 XXVI/  41 / 2012 w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bodzechów na rok 2012, 

która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

     

 

Ad.12 

 

W związku z nieobecnością Wójta punkt 12 pominięto. 

 

 

Ad.13 

Przewodnicząca poinformowała, że w związku z krótkim okresem między 

sesjami nie ma do przekazania ważnych spraw czy informacji o spotkaniach                    

z interesantami. 

 

Ad.14 

 

Punkt 14 zrealizowano łącznie z punktem 5 

 

 

Ad.15 

  

Prowadząca obrady Przewodnicząca Rady zarządziła zgłaszanie wolnych 

wniosków i udzielanie informacji. Wniosków  nie zgłoszono. 

 

Ad.12 

Przewodnicząca Rady Gminy  Władysława Ćwik po wyczerpaniu 

porządku obrad o godzinie 14.10  zamknęła XXIV 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 

 

 


