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P R O T O K Ó Ł NR XXV1I/20I2

z sesji Rady Gminy Bodzechów

odbytej w dniu 4 września 2012 r.

Pr/ewodniczący Rad\ Gminy Władysława Cuik o gtni/. 9.00 otworzyła
XXVII /wyc7£tjną .sesje Rady Gminy Rodzechów, która odbsła się w Urzędzie
Gminy Bod/echów. Przewodniczący Rady serdecznie powitała uczestniczących
w sesji f. ur/ędu Wójta Gminy-Jerzego Murzyna i Skarbnika Gminy - Bcuty
Gardynik, radnych oraz sołtysów /listy obecności w załączeniu do protokołu/'.
Prowadząca obrady XXVII sesji Przewodniczący Rady W, Ćwik na podstawie
lisly obecności stwierdziła, że w obradach uczesmic/y 13 radnych. Po
stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący Rady wystąpiła
/ wnioskiem formalnym dotyczącym poszerzenia porządku obrad o 3
dodatkowe punkty tj. Rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały w spranie
udzielenia pomocy finansowej dfa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały w sprawia pr/>j^ciii gminnego
programu zdrowotnego pod nazwą ,. Program profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaks ludzkiego I I P V u d/iewcząt w gminie Bod/echów na lala 2012*
2013ł\ Rozpatrzenia projektu i podjecie uchwał v zmieniającej uchwałę
w sprawie u c h w a l e n i a gminnego programu zdrowotnego na 2G12rok w zakresie
prof i laktyki i korekcji wad postawy dla dzieci ze szkół podstawowych 7. terenu
Gminy Bodzechów,

Po tym zapoznała obecnych 7 poszerzonym por/ądkiem obrad. Następnie
zapytała ezy radni /gkb/ają uwagi bądź inne propozycje dotyczące porządku
obrad. Następnie Przewodnicząca W.Cwik zarządziła głosowanie nad
przedstawionym por/ądkiern obrad, który został jednogłośnie przyjmy
w następującej kolejności:



Projekt por/ijtlku obrad:

1. Otwarcie sesji,
2. Ustalenie quoruin.
3. Przyjcie porządku obrad.
4. pr/yj^cic protokołu /.poprzedniej sesji Rady ( i m i n y Bodzeehów / dnia [S
lipca 2012 roku,
5. Interpelacje i /spytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchlały w sprawie wprowadzenia zmian
do budżetu Gminy Bod/cchów na 2012 rok.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniając ej uchwałę.
w sprawie Wieloletniej Prognoz\ Finansowej Gminy RocUechów na lata 2012-
2024.
R. Ro/paLr/cnie projektu i podjecie uchwały zmieniającej uehwate
w sprawie l i k w i d a c j i samorządowego /akładu budżetowego -Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Bodzechim ic L s w Szewnie.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie- uchwały \\- sprawie nabycia
nieruchomości.

l O, Rozpatrzeń i e projektu i podjęcie uchwały w sprawie \\ sprawie ud/ielcnia
pomocy finansowej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego
programu zdrowotnego pod nazwą „ Program profilaktyki /akażcń wirusem
brodawczaka lud/kiego 1LPV u dziewc/ut \v gminie Bodzechó\\ na lata 2012-
2013".

12. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwaK \\ sprawie uc] i\va]enia gminnego
programu zdrowotnego na 20l2rok \\ zakresie profilaktyki i korekcji wad
postawy dla dzieci /.e s/kól podstawowych / terenu Gminy Bodzechów.
13. Sprawozdani s Wój ta Gminy /. działalności pomied/.y sesjami,
14.Informacje Przewodniczącego Raiły Gminy o działaniach miedzy sesjami.
15,Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16,Wolne wnioski i informacje.
17,Zakonczenrc obrad sesji.



Ad. 5

Prowadząca obrady W. Ćwik poprosiła radnych o zgłaszanie Interpol;! e i i
i zapsŁań,

Jako pierwsza głos zabrała Radna HAIasternak interpelowała w sprawie rowu
melioracyjnego \v Wólce Bodzechowskiej Który jest /arośniety wikliną,
poprosiła o wycięcie wikliny Następnie Radny B. Jurys interpelował
w sprawie zarośniętego chodnika w Szepnie przy ulicy Zaknale, Pan Wójt
odpowiadając, poinformował, że Gmina podejmie dziataniti w L\m temacie.

Radny li.Mikos zwrócił się o zainstalowanie łącza które urno/! i wiło by dobry
odbiór internetu ora/ sieci komórkowych w miejscowości Myc-hów, Pan Wójt
odpowiedział iż /ostanie wystosowane pismo do Urzędu Wojewódzkiego w lej
sprawie. Dalej kontynuując Radns KMikos zwrócił się / prośbą o przepłukanie
drenów ponieważ są bard/o /amulone kolejna ulewa może spowodować ich
zerwanie, następnie interpelował w sprawie dowiezienia ziemi na plac zabaw
aby mo/na było zasiać lam trawę. Pan Wójl odpowiedział ,/.e w niedługim
czasie /iemia dostanie dowieziona .Dalej glos zabrała Radna W.Hartuny,
/apytała na jakim etapie jest budowa chodnika u Szwarszowieach. Pan Wójt
odpowiedział, 7e dokumentacja została spor/ąd/ona . przekazana do Ur7.edu
Marszałkowskiego \\ Kielcach kontynuując Wójt powiedział, /e chodnik będzie

zrobiony tylko trudno powiedzieć w jakim terminie.

Ad .6

Prowadząca obrady Prze wodni c /.ąc a Rady W.Owik zarząd/iła
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zinian do budżetu
gminy na 2012 rok. Pani Skarbnik wyjaśniła, /c są cztery podstawowe zmiany
do bud/etu:

-Pierwsza zmiana dotyczy /adania pn. ..Pr/ebudowa i remont dróg osiedlowych
w miejscowości SiidółTł . podpisana została umowa z Agencją Nieruchomości

i Skarbu Państwa wr Rzcs/owie na pomoc finansowa która gwarantuje Gminie
finansowanie wyżej wymienionego /adania w 90% jest to kwota 45ó.077zł
kwota ta sianowi 90% wartości lego zadania, dokładając 10% wktad własny
proponuje sic aby w 2012 roku lo zadanie zostało ^realizowane,

-Drugie zadanie realizowane prze7 Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie
który w imieniu Gminy Bod/.cchów podpisał umowę na dofinansowanie ze
środków unijnych Kapitał Lud/ki na nowe /,adanic pn:"Dobiy siarl dużo wart".



GZO pozyskał pieniąd/e ponad 60;000zł na dodatkowe zajęcia w klasach 1-1JI
w Szkole Podstawowej \v Szewnie z dziećmi które wymagają indywidualnego
naue/ania, /adanie to realizowane będzie \\ lalach 2012-2013. hę/. ud/Ki lu
własnego Gminy.

-Trzecie /adanie, proponuje się udzielić pomoc> finansowej Gminie Ostrowiec
Świętokrzyski, która zostanie1 udzielona w formie dotacji celowej ze środków
budżetu gminy w 2012 roku w wysokości 125.500 /ł / przeznaczeniem na
realizację zadania; „Remont ul icy Zofiówka dł.900m w Ostrowcu
Świętokrzyskim1*.

-Czwarta zmiana do budżetu grnim dotyc/> wprowadzonych środków
w kwocie 12,150 z! które .stanowią refundacje ^>datkóv\ funduszu sołeckiego
z 2011 roku.

Uwag do rozpatrywanego projektu nie ^gło^zono.

Po cym Przewodnicząc} Rad\ W. Ćwik /arxądzila głosowanie nad w/w
projektem uchwały.

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwalę Nr XXVII /57/20IO w sprawie wprowadzenia /.mian <lo
bud/.ctu gminy na 2012 rok , która stanowi załącznik Nr l do protokołu

Ad/7

Nadepnie prowad/aca obrady W, Ćwik zar/ad/iła iwpaLr/enic projektu
uchwały zmieniającej udi\\ałe. \\ sprawie Wielo le tnie j Prognoz> l inansowcj
(jminy Bodzcchów na lata 2Q12-2Q24rPani Skarbnik powiedziała, że jest to
dostosowanie planowanych kwot i wydatków które są spowodowane poprzez
wprowad/enie /mian do bud/.ctu gminy a lakże zarządzeniami WcijUi Gminy,

Uwag do ro/palr> vviincj:o projektu nie zgłoszono,

Po tym Przewodniczący Rady W. Ćwik zarządziła głosowanie nad w/w
projektem uchwały.

Ruda Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęta uchwałę Nr X X V I I 58.2010 /miŁ-niającą uchwałę w sprawie
W i e l o l e t n i e j Progn<i/\ Finansowej Gminy Bodzeehów na lata 2012-2024r.n

która stanowi /ałąc7tiik N'iL 2 do protokołu.



Ad.8

Dalej prowad/.aca obrady W, Ćwik /ar/ąd/.iła iwpair/enie projektu
uchwały zmieniającej sprawie l ikwidac j i samorządowego zakładu budżetowego
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie z/s w Szewnie. po
czym ud/ieliłn głosu Pani Skarbnik. B.Gardynik wyjaśniła, że zmiana
przedmiotowej uchwały związana jest z zapewnieniem stabilizacji pracy
pracowników likwidowanego /akfadu budżetowego, którzy dotychczasowa
pracę wykonywać bcdą w ramach nowej struktury organizacyjnej w Urzędzie
Gminy Bodzechćw,

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.

Po tym Przewodnicząc) Rad} W. Ćwik /uradziła gloMiwanie nad w/w
projektem uchwał j.

Rada Gminv w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwale Nr XXVII -'59/2010 /mieniajacą w sprawie likwidacji
.samorządowego /akladu budżetowego Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Bodzechowie ?Js w Szewnie , która stanowi /ulacznik Nr 3 do
protokołu.

A«L9

W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady W. Ćwik poprosiła Pana
Wójta J, Murzyna o przybli/enie projektu uchwały w sprawie nabycia
nieruchomości. Pan Wójt wyjaśnił, że przejmowana nieruchomość
0 y>owierzchni 0,7262 ha, oznac/ona w ewidencji gruntów obrębu Sudól gm.
Bodzechów jako d/iałka nr 820.2.1, na której znajduje się oc/yszczalnla ścieków
wraz z c^ę^cią sieci kanali/acyjnej jest ohickicrn infrastruktury towarzyszącej
bud> nkom micszkaln> m, w których lokale zostały wykupione pr/tv
pracowników PGO Sndót. Opisana powyżej oczyszczalnia ścieków odbiL-ra
rów nie/ścieki z hotelu, restauracji i przedsiębiorstwa ogrodnic/ego - b u d > n k < m
1 budowli, które również w przeszłości stanowiły własność Państwowego
Gospodarstwa Rolnego w Sudolc. Dalej Pan W ó j t powiedział, /c /godnie z ait.
44 ust. l ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz, U. z 2Q07r. Nr 231, póz,. 1700
y późn, zm.) grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zabudowane
obiektami infrastruktura technicznej towarzyszącej budynkom mieszkalnym



wrą/ /. innym mieniem niezbędnym do korzystania z te j infrastruktury Agencja
może przekazać, w drodze umowy, nieodpłatnie na własność gminie.

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.

Po tym Przewodniczący Rady W. Ć w i k /tir/ąd/iła głosowanie nad w/w
projektem uchwały,

Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr X X V I I /60/2010 \\ sprawie nabycia nieruchomości, która
sianowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad.lO

Zgodnie 7 przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady zarządziła
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomoc> finansowej dla
Ciminy Ostrowiec Świętokrzyski. Pani Skarbnik wyjaśniła, ze udziela Me
z bud/etit Gminy Hod/echów pomocy finansowej w wysokości 125.5(3(1 ?\ dla
Gminy Ostrowiec Swięlokr/.yski /. pr/.e>Tiacxeniem na reali/ację

„ Rcmonl ulicy /ofiówka dl.900m w Ostrowcu Świętokrzyskim" .

Uwag do ru/palrywanego projektu nie zgłoszono.

Po tym Pr/.evvodnic7ac> Rady W. Ćwik zarządziła głosowanie nad w/w
projektem uchwały.

Rada Gmin\ w obecności 13 radnych w głosowaniu j a w n y m jednogłośnie
podjęła uchwalą Nr XXVII .61/2010 \v sprawie nabycia nieruchomości, która
stanowi /ałąc/nik Nr 5 do protokołu.

Ad. 11

Następnie W. Ć w i k /ar/ąd/iła rozpatrzenie projektu utrhwah \\ oprawie
pr/yjecla gminnego programu zdrowotnego pod nazvvt\ .,Program profi laktyki
/.akażeń wirusem brodawczaka ludzkiego KPY u dziewcząt w gminie
BOD/JiCHÓW na lata 2012 -2013" udzieliła głoMi Wójtowi Gminy
J.MLir/ynowi Pan Wójt powiedział, iż mając na uwad/e zdrowie młodych



mieszkanek Gminy liodzcchów i mo/.Iiwość wprowacl/enia optymalnei
profilakiyki. proponuje się wdrożenie gminnego programu /.drowotnego
przeciwdziałania rakowi s / v j k i macicy u dziewcząt w G m i n i e Bodzechów pod
nazwą „Program profilaktyki /.akażeń wirusem brodawe/aka ludzkiego HPV
u dziewcząt w g m i n i e BODZECHÓW na lata 2012 -2013". Polskie
Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje popuhcyjne s/czepienie d/icwuząi
w wieku 12-13 lat. Szczepienia wykonywane w ramach środków finansowych
przeznaczonych w budżecie gminy na len cck J.Murzyn dodał, że
przedstawiony program zdrowotny uzyska? pozytywną opinię Pre/esa Agencji
Qccn> Technologii Medycznych 127.2012.

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.

Po tym Przewodniczący Rady W. Ćwik zarządziła głosowanie nad w/w
projektem uchwały.

Rada Ginim w obecności l ? radmch w głosowaniu j ; i \ v n v m jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr X X V I I /62/2010 w sprawie przyjęcia gminnego programu
zdrowotnego pod nazwą „Program profilakiyki zakażeń wirusem brodawczaka
ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie BODZLCIIÓW na lata 2012 -
która stanowi załącznik Ni1 6 do protokołu.

Ad. 12

Dalej prowad/ąca obrady W. Ćwik zarządzając rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie uchwalenia gminnego programu zdrowotnego na 20 l2rokw zakresie
profilaktyki i korekcji wad postawy dla dzieci ze szkół podstawowych Ł terenu
Gmim Rod/ecliów, Pan Wójt wyjaśnił, że wady postawy u d/Jeci i młodzieży lo
problem zdrowotny i społeczny. Wychodząc rnipr/ceiw potr/£bom
mieszkańców Gminy Bodzechów w zakresie profilakl\ki wad postawy u d/.ieci
celowym jest podjecie d/iałań mogących pomóe \\ funkcjonowaniu nar/.ądu
ruchu w pó/nicjv.>m okresie życia. Obowiązujące pr/episy prav\a po/vvalaią na
/apewnienie tego typu ochrony /tirowi^ Projekt programu został zaopiniowali)
przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr AOTM-OT-441-
105/2012,

Uwag do rozpatrywanego projektu nie /głoszono.



Po tym Przewodniczący Rady W. Ćwik /arzadziła głosowanie nad w/\v
projektem uchwały.

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogtośnie
podjęła uchwalę Nr XXVII /63/20IO w sprawie uchwalenia gminnego
programu zdrowotnego na 2012 rok w /.akresic profilaktyki i korekcji wad
postawy dla dzieci ze s/,kół podstawowych / terenu Gminy Bodzechów., która
sianowi 7.a%7nik Nr 7 do protokołu

Ad.13

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rad) w. Ćwik udzieliła
głosu Wójtowi Gminy J. Murzynowi / prośbą o przedstawień i L' sprawozdania
z działalności pomiędzy sesjami. Pan Wójt powiedział, że I-etap przydomowych
oczyszc/alni ścieków uz>ska! pozytywna, opinie w negocjacjach w Narodowym
Funduszu Ochrony Środowiska oraz. że jest ustalony harmonogram budowy.

Ad. 14

Po Wójcie Gminy swoje informacje o d/iaJaniach miedzy sesjami
pr/edsui\s iła Rad/ic Gminy Przewodniczący W. Ć w i k . Po informowała, że
uczestniczyła w do/ynkach gminnych w Sarnówku, podziękowała również
Wójtowi /a organizację dożynek.

Ad.15

Punkt L5 /rcali/owano łącznic z punkiem 5,

Ad. 16

Prowadząca obrad) Pr/ewodnk/aca Rady W. Ćwik zarządziła zgłaszanie
wolnvch wniosków. Wolnvch wniosków nic zgłoszono.



AtU7

Przewodnic/ąea Rad\ Gminy Władysława Ćwik po \v\c/.crpaniu por/adku
ohrad o godzinie 10:10 zamknęła XXVII zwyczajną sesjq Rady Gminy
Boil/cchów, dziękując radnym i /aproszonym gościom /a ud/Ja! w posiedzeniu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała; Przewodniczący Rady Gminy

mgr Katar/yna Piórkowska mgr Władysława Ć w i k


