
Ostrowiec Św. 18.07.2012  

 

Znak: SOEK.RG.0002.8.2012 

 

P R O T O K Ó Ł NR XXVI/12 

z sesji Rady Gminy Bodzechów 

odbytej w dniu 18 lipca 2012 r. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maria Łebek  o godz. 08.00 otworzyła 

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

Gminy Bodzechów. Wiceprzewodniczący Rady serdecznie powitała 

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

Gminy- Beatę Gardynik, 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 14 radnych, co stanowi quorum wystarczające do 

podejmowania prawomocnych uchwał. Po tym zapoznała obecnych z projektem 

porządku obrad, który został jednogłośnie przyjęty w następującej kolejności: 

1.Otwarcie sesji. 

2.Ustalenie quorum. 

3.Przyjęcie porządku obrad. 

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Bodzechów z dnia 23 

lutego 2012 r. 

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 likwidacji 

samorządowego zakładu budżetowego -Gminnego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Bodzechowie z/s w Szewnie. 

9.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały nadania nazwy rondu                               

w miejscowości  Szewna. 

10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami. 

11.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

12.Wolne wnioski i informacje. 

13.Zakończenie obrad sesji. 

 

 

Ad.4  

 Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji, tj.                 

z dn. 29 czerwca 2012 roku. 

 

Ad.5        

Interpelacji  i zapytań nie zgłoszono . 
 

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. Pani Skarbnik wyjaśniła, że 

dzisiejsze zmiany do budżetu   wiążą się z jednym zadaniem e-świętokrzyskie 

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, jest to zadanie realizowane na 

terenie całego województwa świętokrzyskiego gdzie partnerami jest min Urząd 

Marszałkowski, powiększone zostało to zadanie o jedną licencję w związku                     

z tym wartość zadania wzrasta o 269.000zł . 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 



Po tym Wiceprzewodniczący Rady M.Łebek  zarządziła głosowanie nad 

w/w projektem uchwały. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXVI /53/ 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 panią Skarbnik o zabranie 

głosu. Pani Skarbnik powiedziała ,że chodzi o zadanie wspomniane wyżej                 

e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, dodała, że  

będzie ono zrealizowane w tym roku nie mniej jednak jest ono ujęte                            

w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata  2012-2016                   

i należy je skorygować. 

 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

Po tym Wiceprzewodniczący Rady M.Łebek  zarządziła głosowanie nad 

w/w projektem uchwały. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę zmieniającą Nr XXVI / 54 / 2012  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 Wiceprzewodniczący Rady 

poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie likwidacji 

samorządowego zakładu budżetowego -Gminnego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Bodzechowie z/s w Szewnie. Pan Wójt wyjaśnił iż likwidacja 

zakładu budżetowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej                             



w Bodzechowie jest wynikiem działania ekonomicznego przeprowadzonego                     

w ramach działalności wodno-ściekowej gminy. Gospodarka wodno-ściekowa 

gminy realizowana jest do tej pory poprzez jednostkę organizacyjną tj.zakład 

budżetowy, który realizuje źródła  przychodów z tytułu dostawy wody do 

mieszkańców i odbioru od nich ścieków. GZGK w Bodzechowie prowadzi                 

w tym zakresie sprzedaż opodatkowaną, w myśl ustawy o podatku od towarów                  

i usług. Reasumując, prowadzi swoją działalność w kwotach netto zarówno po 

stronie przychodów i kosztków .Dalej Pan Wójt powiedział, że poprzez 

likwiadację zakładu budżetowego, intencją gminy jest przejęcie tej działalności 

przez urząd tj.przejęcie zarówno przychodów i kosztów opodatkowanych, co                          

z kolei pozwoli gminie zrealizować w kwotach netto zadanie inwestycyjne pn. 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św-

etap II”. 

 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

Po tym Wiceprzewodniczący Rady M.Łebek  zarządziła głosowanie nad 

w/w projektem uchwały. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXVI /55 / 2012 w sprawie likwidacji samorządowego 

zakładu budżetowego -Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej                            

w Bodzechowie z/s w Szewnie ,która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

 

Ad.9 

Następnie M. Łebek zarządziła rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały 

w sprawie:   nadania nazwy rondu w miejscowości  Szewna, po tym poprosiła    

Pana Wójta o zabranie głosu. Wójt J.Murzyn wyjaśnił, że w związku                               

z  modernizacją drogi wojewódzkiej Nr 751  wybudowane zostało  rondo                        

w miejscowości Szewna zlokalizowane na skrzyżowaniu ulic: Mariana 

Langiewicza, Kielecka, Armii Ludowej i Armii Krajowej. Kontynuując Pan 

Wójt powiedział, że  wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności 

proponuję nazwanie  nowopowstałego  ronda imieniem księdza Marcina 



Popiela. Nadanie właśnie takiej nazwy stałoby się uhonorowaniem zasług 

wyjątkowego formatu kapłana związanego nierozerwalnie z  Gminą 

Bodzechów, a w szczególności z miejscowością Szewna. Jego wieloletnie 

działania wpisały się  trwale w historię szewieńskiego środowiska, a sam ksiądz 

Marcin Popiel stał się dla mieszkańców autorytetem moralnym. Nazwanie więc 

ronda imieniem księdza Marcina Popiela będzie wyrazem szacunku i uznania tej 

niezapomnianej postaci. Jednocześnie Pan Wójt zaznaczył , iż  wniosek o 

nazwanie tym imieniem ronda uzyskał pozytywną opinię Świętokrzyskiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

Po tym Wiceprzewodniczący Rady M.Łebek  zarządziła głosowanie nad 

w/w projektem uchwały. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXVI /56/ 2012 w sprawie nadania nazwy rondu                          

w miejscowości  Szewna ,która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

Ad.10 

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                        

w związku z krótkim okresem między sesjami nie ma do przekazania ważnych 

spraw. 

 

11,12 

W związku z brakiem interpelacji i wolnych wniosków punkty pominięto. 

 

 

 



 

Ad.13 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maria Łebek po wyczerpaniu 

porządku obrad o godzinie 8.45 zamknęła XXVI 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 


