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Znak: SOEK.RG.0012. 7.2012 

 

 

P R O T O K Ó Ł NR  XXV/2012 

z sesji Rady Gminy Bodzechów 

odbytej w dniu 29 czerwca 2012 r. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik  o godz. 10.00 otworzyła 

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

Wiejskiej w Jędrzejowicach. Przewodniczący Rady serdecznie powitała 

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

Beatę Gardynik, Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej                         

w Bodzechowie z/s w Szewnie – W. T. Cieplińskiego, radnych oraz sołtysów 

/listy obecności  w załączeniu do protokołu/. Prowadząca obrady XXV 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. 

Przewodnicząca zwróciła się z wnioskiem o wycofanie z porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego-

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

Uzasadniła wycofanie uchwały tym, że radni chcą popracować jeszcze nad tą 

uchwałą i wprowadzić  zmiany.  Za wykreśleniem z porządku obrad projektu 

uchwały 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 29 

maja 2012 roku. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie:  realizacji projektu      

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  Priorytet IX  

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 PO KL 

„Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” pt: „Przygotowanie 

nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa w Szewnie do 
stosowania e-lerningu w nauczaniu                         i samokształceniu”. 



7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2012 rok w Gminie Bodzechów.  

8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 
do budżetu Gminy Bodzechów na 2012 rok. 

9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2012-2016. 

10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 
Bodzechów. 

11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Gminy 
Bodzechów na 2012 rok. 

12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie 

za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. 

13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 

roku. 

14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej za okres od 01.01.2012 roku do 29.02.2012 
roku. 

15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2011 rok wraz ze 

sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2011 rok. 

16. Zapoznanie się z opinią składu orzekającego RIO co do wniosku komisji 

rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. 

17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy Bodzechów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok 

18. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami. 

19. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami. 

20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

21. Wolne wnioski i informacje. 

22. Zakończenie obrad sesji. 
 

 

Ad.4  



 Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji, tj.                 

z dn. 29 maja 2012 roku. 

 

Ad.5        

Prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła zgłaszanie przez radnych 

interpelacji i zapytań. Jako pierwszy głos zabrał radnych H.Wójtowicz, 

zawnioskował o usunięcie gałęzi które wychodzą na chodnik w Miłkowie na ul. 

Ostrowieckiej stanowią zagrożenie dla mieszkańców. Pan Wójt odpowiadając 

zaproponował aby strażacy z OSP w Chmielowie w ramach ćwiczeń usunęli 

gałęzie. 

 

Ad.6 

 

Dalej prowadząca obrady W.Ćwik  zarządzając rozpatrzenie projektu 

uchwały   w sprawie realizacji projektu   w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013  Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji   

w regionach, Działanie 9.4 PO KL „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu 

oświaty” pt: „Przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych Szkoła 

Podstawowa w Szewnie do stosowania e-lerningu w nauczaniu                                  

i samokształceniu”, udzieliła głosu Skarbnikowi Gminy-Beacie Gardynik. Pani 

Skarbnik powiedział, że w związku z możliwością udziału w bezpłatnych 

szkoleniach dotyczących wzrostu kompetencji metodycznych i merytorycznych 

nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy technologii 

informacyjnej i komunikacyjnej oraz wskazania możliwości i sposobów 

prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem platformy  e-learningowej 

realizowanych  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 9.4 Wysoko 

wykwalifikowane kadry systemu oświaty, nauczyciele wyrazili wolę realizacji 

projektu pn:” „Przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych Szkoła 

Podstawowa w Szewnie do stosowania e-lerningu w nauczaniu                                      

i samokształceniu”, zgłoszonym przez Wójta 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 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła 

jednogłośnie uchwałę Nr XXV/ 42 / 2012 w sprawie realizacji projektu                         

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  Priorytet IX  

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 PO KL 



„Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” pt: „Przygotowanie 

nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa w Szewnie do 

stosowania e-lerningu w nauczaniu  i samokształceniu”, która stanowi załącznik 

Nr 1 do protokołu. 

 

 

 

Ad.7 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodnicząca 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 Pani Skarbnik. 

B.Gardynik powiedziała, że każdy plan w toku jego wykonywania zmienia się 

bądź to na jedno z zadań brakuje środków bądź środki pozostają po jego 

realizacji, i tak też się stało w tym momencie efektem czego jest dzisiejsza 

uchwała. Pewne zdania zostały już zrealizowane: Piknik w Szwarszowicach, 

Sudole gdzie środki nie zostały wykorzystane. Kontynuując Pani Skarbnik 

dodała, że środki nie zostaną wykorzystane w zadaniu 1w tym planie 

finansowym które mówi o finansowaniu  pomocy psychologicznej, ponieważ 

nie ma takiej potrzeby. Natomiast potrzeba zwiększenia środków finansowych 

jest na zadania jakim są półkolonie organizowane   w szkołach podstawowych       

w naszej gminie, środki rzędu paru tysięcy złotych kosztem pikników i pomocy 

psychologicznej proponuje się przerzucić na półkolonie.:2.000zł na półkolonie 

w szkole Podstawowej w Bodzechowie, 1.000zł w Chmielowie,4,500zł do 

szkoły w Szewnie. 

 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

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

projektem uchwały. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła 

jednogłośnie uchwałę Nr XXV/  43 /2012  zmieniającą uchwałę w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2012 rok w Gminie Bodzechów, która stanowi załącznik Nr 2 

do protokołu. 

 

 

 

 

 

Ad.8 

 



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 jedna ze zmian dotyczy zadania bieżącego, druga natomiast 

zadania inwestycyjnego. Jeśli chodzi o zadanie bieżące Gmina od kwietnia do 

końca listopada realizuje projekt pn:Powszechna nauka pływania marzenia się 

spełniają wypływamy na szerokie wody, jest to zadanie w ramach którego dzieci 

ze szkół podstawowych i gimnazjów jeżdżą na pływalnie jest to projekt rzędu 

50,000zł   na który zostały pozyskane środki w kwocie 30,000  zł poprzez 

podpisanie umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie są to 

środki z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów. Drugie zadanie 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św-

etap II” duża inwestycja wspołfinansowana z Funduszu Spójności. Do tej pory 

cały budżet dla tego zadania był skonstruowany na kwotach kosztorysowych, 

zarówno finansowanie jak i wydatki, teraz po przetargu możemy idealnie 

określić wydatki w poszczególnych ratach i dotacje jakie na te wydatki 

dostaniemy. Z uwagi na to, że założenie na to zadanie jest takie, że część 

finansujemy ze środków funduszu, udział własny kosztów kwalifikowanych 

finansujemy z kredytu i tak dzisiejsza uchwała została skonstruowana aby gmina 

mogła zaciągnąć na ten udział własny kredyt. Kredyt który będzie wyłoniony 

poprzez prawo zamówień publicznych, kredyt komercyjny ale dofinansowany              

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej                         

w wysokości trzej punktów procentowych. Z uwagi na to, że część środków 

gminy zwolniła się poprzez spadek wartości po przetargu proponuje się aby 

zaoszczędzone środki przeznaczyć w większości na szkoły na zakup pomocy 

dydaktycznych, remonty szkół oraz na dotacje przedmiotową dla Gminnego 

Zakładu Gospodarki Komunalnej, ponieważ jest taka potrzeba z uwagi na  

zmianę stawek ścieków jaka będzie obowiązywała od 01.07.2012r i z uwagi na 

to, że dotacja do tej pory która była zabezpieczona dla GZGK była wyliczona na 

bazie okresu półrocznego na bazie cen ścieków obowiązujących do 30.06.2012r. 

 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

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

projektem uchwały. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła 

jednogłośnie uchwałę Nr XXV/  44 /2012 w sprawie wprowadzenia zmian do 

budżetu Gminy Bodzechów na 2012 rok  , która stanowi załącznik Nr 3 do 

protokołu. 

 

Ad.9 



Następnie prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bodzechów na lata 2012-2016.Pani Skarbnik powiedziała, że jeśli 

chodzi o wykaz przedsięwzięć wieloletnich to tylko zmieniają się wartości dla 

tego zadania o którym wyżej wspomniała. Jeśli chodzi o WPF jest to 

dostosowanie budżetu do roku 2024 na zaciągnięcie kredytu pod tą inwestycję. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje 

oprocentowanie kredytu przez 10 lat po zakończeniu inwestycji, kończyny ją                

w 2014r, zaczynały by się spłaty kredytu i dofinansowanie NFOŚiGW. 

 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

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

projektem uchwały. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła 

jednogłośnie uchwałę Nr XXV/45/2012zmieniającą uchwałę w sprawie 

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

stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

Ad.10 

 

Następnie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady 

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

projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bodzechów. J.Murzyn 

powiedział ,że zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 2.912.938 zł                

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej  w aglomeracji Ostrowiec Św-etap II” .Pan Wójt 

powiedział, że źródłem spłaty kredytu będą dochody bieżące gminy, stanowiące 

wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, spłata 

kredytu nastąpi w latach 2014 – 2022, natomiast zabezpieczeniem spłaty 

kredytu będzie weksel własny in blanco. 

 

 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

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

projektem uchwały. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła 

jednogłośnie uchwałę Nr XXV/46/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu 



długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

Bodzechów , która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

 

 

Ad.11 

 

Następnie prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek dotacji 

przedmiotowych dla zakładu budżetowego Gminy Bodzechów na 2012 rok. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że podjęta w styczniu uchwała do jednostkowego 

wyrobu jest to nic innego jak dotacja do przedmiotowego zakładu budżetowego  

dopłacamy do 1 pojemnika odpadów dla mieszkańca oraz do odbioru 1m³ 

ścieków. Z uwagi na to, że od 01.07.2012r obowiązują nowe stawki ścieków na 

terenie naszej gminy, dotacja na 1 półrocze została wyliczona na bazie 

obowiązujących cen w 1 półroczu dziś stoimy przed potrzebą określenia nowej 

stawki dopłaty do 1m³ ścieków, która wyjdzie ze środków z budżetu gminy, od 

01.07.2012 dopłata wynosiłaby 8,60gr brutto.  

 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

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

projektem uchwały. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła 

jednogłośnie uchwałę Nr XXV/47/2012 zmieniającą uchwałę w sprawie 

określenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Gminy 

Bodzechów na 2012 rok, która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

 

Ad.12 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady zarządziła 

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie za okres od 

01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to cykl 

uchwał które pojawiają się co roku w czerwcu, na terenie naszej gminy 

funkcjonuje 1 osoba prawna to jest Gminna Biblioteka Publiczna                                

w Bodzechowie. Do 29.02.2012 funkcjonowała 2 osoba prawna był to 

Samodzielny Publiczny Zakłada Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Z uwagi na 

to, że obowiązkiem organu stanowiącego czyli Rady Gminy jest zatwierdzenie 

sprawozdania finansowego danych jednostek posiadających osobowość prawną 

dlatego te uchwały pojawiają się co roku na obradach. Gminna Biblioteka 

Publiczna w Bodzechowie osiągnęła za 2011 rok wynik dodatni w wysokości 

35,11 gr. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 



 

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

projektem uchwały. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła 

jednogłośnie uchwałę Nr XXV/48/2012, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie za okres od 

01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

 

Ad.13 

 

Dalej zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady 

zarządziła rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. Samodzielny 

Publiczny Zakład osiągnął na dzień 31.12.2011 rok ujemny wynik finansowy              

w wysokości 11,326,28 zł. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

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

projektem uchwały. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła 

jednogłośnie uchwałę Nr XXV/49 /2012, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie za okres od 

01.01.2011 roku do 31.12.2011,która stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

Ad.14. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady zarządziła 

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej za okres 01.01.2012 roku do 29.02.2012 roku. Pani Skarbnik 

wyjaśniła ,że zawsze sprawozdanie finansowe przedstawia się na dzień 

zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na dzień likwidacji i tak też stało się                

w przypadku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej osiągnął on ujemny wynik finansowy w wysokości 95,071,73 zł. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

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

projektem uchwały. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła 

jednogłośnie uchwałę Nr XXV/50 /2012, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 



finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie za okres od 

01.01.2012 roku do 29.02.2012,która stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 

 

Ad.15 

Następnie Prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie kolejnego 

projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Bodzechów za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy 

Bodzechów za 2011 rok .Pani Skarbnik powiedziała, że jest to sprawozdanie 

które Radni otrzymali  składa się ono z :wykonania budżetu, wykonania planu 

finansowego, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego 

omawianych dziś dwóch jednostek-Gminnej Biblioteki Publicznej                                    

i Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 

ponadto Wójt przedstawił do końca 31 marca informacje o stanie mienia 

komunalnego. Sprawozdanie z wykonania budżetu   o którym mowa w projekcie 

uchwały Wójt przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

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

projektem uchwały. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła 

jednogłośnie uchwałę Nr XXV/51 /2012, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Bodzechów za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem 

wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2011 rok ,która stanowi załącznik Nr 

10 do protokołu. 

 

Ad.16 

W ramach tego punktu Skarbnik gminy przypomniała, że gmina posiada 

pozytywną opinię RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu na 2011 rok 

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jst, bez takiej opinii komisja 

rewizyjna nie mogłaby rozpocząć swojej pracy i nie można by było uchwalić 

absolutorium dla Wójta. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej-

H.Wójtowicz odczytał opinię tejże komisji(stanowiącą załącznik Nr 11 do 

protokołu) o wykonaniu budżetu oraz wniosek w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Bodzechów za rok 2011 oraz opinię Rio w tym 

temacie. 

 

 

 

 

 

 



Ad.16 

 

Dalej prowadząca obrady W.Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bodzechów absolutorium                      

z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 

 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

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

projektem uchwały. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła 

jednogłośnie uchwałę Nr XXV/  52 /2012, w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Bodzechów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok ,która 

stanowi załącznik Nr 12 do 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. Pan Wójt przedstawił umowy 

jakie zostały podpisane w ostatnim czasie: remont budynku świetlicy                           

w Magoniach, wymiana bramy strażnicy  w Jędrzejowicach, remont strażnicy                   

w Gromadzicach, remont lokalu mieszkalnego w Gromadzicach, remont 

świetlicy w Goździelinie, podpisana została także umowa na odbiór i utylizację 

wyrobów azbestowych. Pan Wójt podkreślił, że udało się także podpisać umowy 

z 3 wykonawcami na kanalizację: Szewna etap-II, Chmielów i Świrna, 

Goździelin -Bodzechów, Denkówek-etap II. podpisane także zostały umowy na 

wyposażenie placów zabaw w :Sudole I.II,III, Miłkowie, Mychowie Kolonii, 

Mychowie Wsi, Sarnówku Dużym. Pan Wójt powiedział, że niebawem zostaną 

podpisane umowy na drogi: Osiedle Nalazka w Bodzechowie, w Sudole.  

 

Ad.18 

Przewodnicząca poinformowała, że w związku z krótkim okresem między 

sesjami nie ma do przekazania ważnych spraw czy informacji o spotkaniach                      

z interesantami. 

 

Ad.19 

Punkt 19 przyjętego porządku obrad został zrealizowany łącznie z punktem 5. 

 

 

Ad.20 

Prowadząca obrady Przewodnicząca Rady zarządziła zgłaszanie wolnych 

wniosków i udzielanie informacji. Wniosków  nie zgłoszono. 



 

Ad.21 

 

Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik po wyczerpaniu porządku 

obrad o godzinie 10.45 zamknęła XXV 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 

 


