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Znak: SOEK.RG.0002.11.2012 

 

P R O T O K Ó Ł NR XXIX/12 

z sesji Rady Gminy Bodzechów 

odbytej w dniu 8 października 2012 r. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maria Łebek  o godz. 10.00 otworzyła XXIX 

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

w Jędrzejowicach. Wiceprzewodniczący Rady serdecznie powitała uczestniczących w sesji               

z urzędu Wójta Gminy-Jerzego Murzyna, Sekretarza Gminy-Małgorzatę Sobieraj , 

Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie- 

W.T.Cieplińskiego, radnych oraz sołtysów /listy obecności w załączeniu do protokołu/.  

Wiceprzewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że   w obradach 

uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum wystarczające do podejmowania prawomocnych 

uchwał. Po tym zapoznała obecnych z projektem porządku obrad. Następnie wystąpiła                              

z wnioskiem formalnym dotyczącym wprowadzenia zmian do przedłożonego projektu 

porządku obrad. M. Łebek ustosunkowując się do wniosku Wójta Gminy Bodzechów 

zawnioskowała o wprowadzenie  dodatkowego punktu: jako pkt  12 uchwały w sprawie 

przejęcia przez Gminę Bodzechów zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 

na terenie Gminy Bodzechów w zakresie zimowego utrzymania tych dróg. Następnie zapytała 

czy radni zgłaszają uwagi bądź inne propozycje dotyczące porządku obrad. Wobec braku 

uwag Wiceprzewodniczący M.Łebek 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 24 

września 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 2012-2024. 

8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie częściowego rozwiązania 

umowy użytkowania wieczystego wraz z wygaśnięciem tego prawa  

9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu. 

10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy 

Bodzechów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy 

Bodzechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę 

Bodzechów zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie 

Gminy Bodzechów w zakresie zimowego utrzymania tych dróg. 

13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami. 

14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 4 

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie  protokół z poprzedniej sesji, tj. z dnia 24 

września 2012 r. 

 

 

Ad. 5 

 

Prowadząca obrady M. Łebek poprosiła radnych o zgłaszanie interpelacji  i zapytań.  

Jako pierwszy głos zabrał Radny W.Cisek zapytał do kogo należy pas drogowy 

pomiędzy chodnikiem a jezdnią za skrętem na Przyborów w kierunku Ćmielowa, 

ponieważ zostały skradzione kratki ściekowe do odwodnienia, pojawiły się 

niebezpieczne dziury, prosił o zabezpieczenie tych dziur. Pan Wojt odpowiedział, że 

pas jest własnością Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Kielcach, oraz, że przekaże 

informacje administratorowi pasa. Dalej głos zabrał Radny E.Mikos, który 

interpelował w sprawie drogi na  której nawieziona została hałda ziemi,która utrudnia 

przejazd poprosił o wyrównanie drogi .Pan Wójt odpowiedział, że zajmie się tą 

sprawą. Następnie Radna R.Frańczak interpelowała w sprawie zniszczonej drogi leśnej 

obok studni głębinowych   w miejscowości Sudół. Pan Wójt odpowiedział, że należy 



powiadomić administratora tej drogi czyli Nadleśnictwo Ostrowiec Św. Dalej glos 

zabrał Radny H.Wójtowicz w sprawie niedokończonego chodnika w miejscowości 

Miłków na ul.Ostrowieckiej. Pan Wójt od razu odpowiadając wyjaśnił, że 

dokumentacja chodnika została przekazana . Następnie Radny B.Jurys poprosił 

Dyrektora GZGK w Szewnie o wyczyszczenie przepustów pod drogą powiatową do 

ul. Szymańskiego gdyż 50% jest zamulone, oraz zwrócił uwagę na to iż wykonawca 

kanalizacji na zakręcie zniszczył dren obok posesji nr 11 dlatego też wnioskował                   

o wymianę  drenu. Pan Wójt odpowiedział, że zajmie się wyczyszczeniem przepustu 

natomiast wymianą drenu Dyrektor GZGZ T.W.Ciepliński. 

 

Ad.6 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Wiceprzewodnicząca Rady  zarządziła 

rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 

Gminy Bodzechów na 2012 rok. Pan Wójt wyjaśnił, że pierwszą zmianą jest dotacja 

dla OSP Jędrzejowice na zakup zestawu do pierwszej pomocy w kwocie 

2,500zł.Kolejna zmiana to zwiększenie dotacji o 2,000zł dla Gminy Kielce-zwrot 

kosztów za pobyt dziecka w przedszkolu zamieszkałego na terenie Gminy 

Bodzechów. Następna zmiana dotyczy udzielenia dotacji na podłączenie budynków do 

zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów-etap I, jak również dostawa 

piachu na sezon zimowy 2012/2013, na rok 2012-5,000zł a pozostała kwota 34,000 na 

rok 2013 a także dostawa soli drogowej na sezon 2012/2013 rok bieżący 10,000zl, 

natomiast 2013-39,750zl. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

Po tym Wiceprzewodniczący Rady M.Łebek  zarządziła głosowanie nad w/w 

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła 

uchwałę zmieniającą Nr XXIX / 69 / 2012  w sprawie wprowadzenia zmian do 

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

 

Ad.7 

Następnie M. Łebek zarządziła rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały    

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bodzechów na lata  2012-2016., po tym poprosiła Pana Wójta, który wyjaśnił, że do 

wykazu wieloletnich przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania bieżące: 



-dostawa piachu na sezon zimowy 2012/2013 

-dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2012/2013 

Dalej Pan Wójt dodał, że wprowadzono również do wieloletnich przedsięwzięć 

nowe zadanie majątkowe jakim jest-Budowa podłączeń budynków do zbiorczego 

systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów-etap I. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

Po tym Wiceprzewodniczący Rady M.Łebek  zarządziła głosowanie nad w/w 

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła 

uchwałę Nr XXIX / 70 / 2012 zmieniającą uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Bodzechów na lata  2012-2016, która stanowi załącznik Nr 2 do 

protokołu. 

Ad.8 

Prowadząca obrady Wiceprzewodniczący Rady M.Łebek zarządziła 

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie częściowego rozwiązania umowy 

użytkowania wieczystego wraz z wygaśnięciem tego prawa. Pan Wójt wyjaśnił, iż              

w wyniku podziału geodezyjnego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 444/2                    

o pow. 0,894 ha położonej  w miejscowości Denkówek objętej księgą wieczystą  

KI1O/00039219/0, będące w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku 

Działkowców, wyodrębnione zostały działki:  nr 444/2 o pow. 0,0894 ha i nr 444/3               

o pow. 1,2506 ha. Podział ten miał na celu wyodrębnienie obszaru, na którym znajduje 

się zatoka autobusowa (tj. dz. nr 444/2). 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

Po tym Wiceprzewodniczący Rady M.Łebek  zarządziła głosowanie nad w/w 

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę zmieniającą Nr XXIX / 71 / 2012  w sprawie częściowego 

rozwiązania umowy użytkowania wieczystego wraz z wygaśnięciem tego prawa, która 

stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

 



Ad.9 

Po tym realizując przyjęty porządek obrad Wiceprzewodniczący Rady poprosiła 

Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie oddania w najem lokalu. 

Pan Wójt wyjaśnił, że Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna zwróciła się z prośbą 

o wynajem  lokalu użytkowego położonego w Bodzechowie ul. Opatowska 23 o pow. 

20 m². W/w lokal będzie wykorzystywany na cele bezpośrednio związane                               

z działalnością wnioskodawcy  tj. centralę telefoniczną, w celu wykonania art. 33 

ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.  

Umowa zostanie zawarta na okres 10 lat tj. na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2022r. 

 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

Po tym Wiceprzewodniczący Rady M.Łebek  zarządziła głosowanie nad w/w 

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła 

uchwałę zmieniającą Nr XXIX / 72 / 2012  w sprawie oddania w najem lokalu, która 

stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

Ad.10 

Następnie M. Łebek zarządziła rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały                      

w sprawie podziału gminy Bodzechów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic                              

i numerów oraz liczby radnych wybieranych  w każdym okręgu wyborczym. Pani 

Sekretarz powiedziała, że wszystkie Rady Gmin zostały zobowiązane stosownymi 

przepisami prawa do dokonania podziału gmin na jednomandatowe okręgi wyborcze 

w wyborach do rady gminy w terminie do 1 listopada 2012 roku. M.Sobieraj 

wyjaśniła, że  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r – Kodeks wyborczy, która weszła                  

w życie dnia 1 sierpnia 2011 roku, wprowadziła w art. 418 § 1 zasadę, że w okręgu 

wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach 

powiatu wybiera się jednego radnego. Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi 

wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców 

danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy 

dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze. Pani Sekretarz dodała, że liczba 

mieszkańców Gminy Bodzechów na dzień 30 września 2012 roku wyniosła 13 680. 

Zgodnie z art., 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w gminach 

do 20.000 mieszkańców  w skład rady wchodzą radni w liczbie15. Z porównania 

danych   o liczbie mieszkańców wynika, iż do Rady Gminy Bodzechów wybieranych 

będzie 15 radnych. 



Kontynuują M.Sobieraj dodała, że przedstawiony projekt podziału gminy na okręgi 

wyborcze opracowany został zgodnie  z zasadami tworzenia okręgów wyborczych 

wynikających z art. 417-419 Kodeksu wyborczego, co oznacza, że  w każdym okręgu 

wyborczym wybierany będzie 1 radny. 

Proponowany podział na okręgi wyborcze nie narusza generalnej reguły, że o ilości 

mandatów decyduje liczba mieszkańców przypadająca na 1 mandat (według normy 

przedstawicielstwa) stanowiącą zasadę równości wyborów zapisaną w art. 369 

Kodeksu wyborczego. W Gminie Bodzechów norma przedstawicielstwa wynosi 912. 

Jednostki pomocnicze gminy tj. 27 sołectw podzielono na okręgi wyborcze 

uwzględniając zasadę zgodną z zasadą zachowania jednolitej normy 

przedstawicielstwa i układu przestrzennego gminy. 

Pani Sekretarz wyjaśniła, że w porównaniu do dotychczas obowiązującego podziału 

gminy Bodzechów na okręgi wyborcze wprowadzono następujące zmiany – 

dotychczasowe dwa dwumandatowe okręgi wyborcze obejmujące  sołectwo 

Bodzechów i  sołectwo Szewna podzielono każde z nich na dwa okręgi wyborcze 

kierując się wynikającymi z Kodeksu wyborczego zasadami. 

Natomiast dotychczasowy trzymandatowy okręg wyborczy numer 5 podzielono na 

trzy odrębne okręgi wyborcze. 

 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

Po tym Wiceprzewodniczący Rady M.Łebek  zarządziła głosowanie nad w/w 

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę zmieniającą Nr XXIX / 73 / 2012  w sprawie podziału gminy 

Bodzechów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic   i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych  w każdym okręgu wyborczym., która stanowi załącznik Nr 5 do 

protokołu. 

Ad.11 

Po tym realizując przyjęty porządek obrad Wiceprzewodniczący Rady poprosiła 

Panią Sekretarz M.Sobieraj o przedstawienie projektu uchwały w sprawie podziału 

Gminy Bodzechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych. Pani Sekretarz  wyjaśniła, że przepisy 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy ( Dz.U.Nr 21, poz. 112 ze zm. 

) w art. 12 § 2, § 11 i § 12 w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r -

Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21,poz.113 ze zm.) 

nakładają na rady gminy obowiązek podziału gminy na stałe obwody głosowania                   



w trybie podjęcia stosownej uchwały. Obwody głosowania tworzy się w celu 

przeprowadzenia głosowania w wyborach powszechnych oraz w wyborach 

przeprowadzanych w trakcie kadencji organów przedstawicielskich.  

M.Sobieraj wyjaśniła ,że przedstawiany projekt uchwały w sprawie obwodów 

głosowania ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji 

wyborczych. Pani Sekretarz dodała, że projekt zawiera jak najefektywniejszy podział       

i uwzględnia miejscowe warunki. Proponując lokale na siedziby obwodowych komisji 

wyborczych starano się je wyznaczyć w miejscach zapewniających łatwy do nich 

dostęp. 

Na koniec Pani Sekretarz powiedział, że zachowano dotychczasowe siedziby 

obwodowych komisji wyborczych, dostosowując jedynie nowy podział na okręgi 

wyborcze w Gminie Bodzechów. 

 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

Po tym Wiceprzewodniczący Rady M.Łebek  zarządziła głosowanie nad w/w 

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę zmieniającą Nr XXIX / 74 / 2012  w sprawie podziału Gminy 

Bodzechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych, która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

Ad.12 

Następnie M. Łebek zarządziła rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały                    

w sprawie przejęcia przez Gminę Bodzechów zadania zarządzania publicznymi 

drogami powiatowymi na terenie Gminy Bodzechów w zakresie zimowego 

utrzymania tych dróg. Pan Wójt wyjaśnił, że w celu usprawnienia wykonania prac 

zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie własnej Gminy właściwym jest 

przejęcie tych zadań od Powiatu Ostrowieckiego. Szczegółowy zakres zadań i sposób 

wzajemnych rozliczeń w przedmiotowej sprawie określony zostanie w stosownym 

porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Ostrowieckim i Gminą Bodzechów. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

Po tym Wiceprzewodniczący Rady M.Łebek  zarządziła głosowanie nad w/w 

projektem uchwały. 



Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę zmieniającą Nr XXIX / 75 / 2012  w sprawie,  przejęcia przez Gminę 

Bodzechów zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy 

Bodzechów w zakresie zimowego utrzymania tych dróg która stanowi załącznik Nr 7 

do protokołu. 

Ad.13 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Wiceprzewodniczący Rady M. Łebek 

udzieliła głosu Wójtowi Gminy J. Murzynowi z prośbą o przedstawienie sprawozdania 

z działalności pomiędzy sesjami. Wójt poinformował, że   wynegocjowana jest umowa 

dotycząca przydomowych oczyszczalni ścieków-etap I, kolejnym krokiem będzie 

podpisanie umowy w dniu 15.10.2012 roku. 

Ad.14 

 Punkt zrealizowano łącznie z punktem 5. 

Ad.15 

Prowadząca obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Łebek zarządziła zgłaszanie 

wolnych wniosków i informacji. Sołtys Miłkowa-D.Kowalska poprosiła                                   

o zabezpieczenie dróg na  ul.Poręba, oraz ul.Wiśniowej w okresie zimowym gdyż 

corocznie  w tym okresie są nieprzejezdne- Pan Wójt odpowiedział, że przeanalizuje 

wnioskowaną sprawę. Dalej Pani D.Kowalska zapytała kiedy będzie wykonany 

wodociąg na ul.Źródlanej w Miłkowie. Dyrektor Ciepliński odpowiedział, że 

wodociąg już jest zrobiony. Kontynuując D.Kowalska zapytała kiedy będzie zdobione 

oświetlenie na ul.Słonecznej. Pan Wójt odpowiedział, że przy konstruowaniu budżetu 

na przyszły rok zobaczy czy zostaną środki na sygnalizowany temat oświetlenia. 

Następnie sołtys A.Ogłaza zwrócił się o zmianę nazwy tablicy przy drodze głównej               

z Kolonia Mychów na prawidłową Mychów Kolonia, oraz o budowę chodnika 

Szwarszowice-Mychów Kolonia. Pan Wójt odpowiadając na pierwsze pytanie 

powiedział, że w najbliższym czasie tablica zostanie zmieniona, natomiast jeśli chodzi 

o chodnik to prawdopodobieństwo budowy w tym roku jest znikome. Dalej sołtys 

A.Gajewski poinformował, że przy drodze powiatowej w Sarnówku Dużym obok 

szkoły są dziury w asfalcie, poprosił   o ich załatanie . Pan Wójt odpowiedział, że 

dziury zostaną zalatane. 

Następnie  J. Murzyn –  Wójt  Gminy,  przedstawił informację o wynikach 

analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez: zastępcę wójta, sekretarza gminy, 

skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób 

wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta według stanu na dzień 31 

grudnia 2011 roku. Dalej poinformował, że wyniki analizy treści oświadczeń nie 



wykazały nieprawidłowości ani istotnych różnic w stosunku do roku poprzedniego.

  

Dalej głos zabrała Wiceprzewodnicząca, która przedstawiła informację                         

o wynikach analizy oświadczeń majątkowych  złożonych przez radnych Gminy 

Bodzechów według stanu na dzień  31 grudnia 2011 roku. Wiceprzewodnicząca 

poinformowała, iż oświadczenia przeanalizowane pod względem rzetelności, 

staranności i kompletności wypełnienia nie wykazały nieprawidłowości. Podobnie 

analiza treści nie wykazała istotnych różnic w stosunku do roku poprzedniego. 

Ad.16 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maria Łebek po wyczerpaniu porządku 

obrad  o godzinie 11.15 zamknęła XXIX zwyczajną sesję Rady Gminy Bodzechów, 

dziękując radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała:              Wiceprzewodniczący Rady Gminy: 

mgr Katarzyna Piórkowska                    Maria Łebek 


