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P R O T O K Ó Ł  NR  XXVIII/2012 

z sesji Rady Gminy Bodzechów 

odbytej w dniu 24 września 2012 r. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik  o godz. 9.00 otworzyła 

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

Gminy Bodzechów. Przewodniczący Rady serdecznie powitała uczestniczących 

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

Gardynik, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie 

Władysławę Zwolińską,  radnych oraz sołtysów /listy obecności  w załączeniu 

do protokołu/. Prowadząca obrady XXVIII sesji Przewodniczący Rady W. Ćwik 

na podstawie listy obecności stwierdziła, że w obradach uczestniczy 13 radnych.   

Po tym zapoznała obecnych  z   porządkiem obrad. 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 4 

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 zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

Bodzechów . 

9.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 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.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami. 

 12.Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami. 

 13.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

 14.Wolne wnioski i informacje. 

 15.Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad.4  

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

4 września 2012 r. 

Ad.5 

Następnie nastąpiło zgłaszanie interpelacji przez radnych. Radny W.Cisek 

zapytał czy w gminie występują problemy z zasobami wodnymi gdyż od 

dłuższego czasu panuje susza. Pan Wójt odpowiedział, że nie było sygnałów od 

mieszkańców zgłaszających problemy z brakiem wody. Następnie radna                      

R. Frańczak podziękowała za przybycie na Święto Pieczonego Ziemniaka. 



Ad.6 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady zarządziła 

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 

gminy na 2010 rok, następnie udzieliła głosu Skarbnikowi Gminy. Pani 

Skarbnik wyjaśniła, iż zmiany dotyczą dwóch projektów które realizuje Gmina 

jeden projekt realizowany jest na rzecz PSP w Chmielowie szkoła realizuje 

zadanie pn. ”Cyfrowa Szkoła” w tym zadaniu pozyskaliśmy ok 90.000 zł na 

zakup pomocy dydaktycznych właśnie do tej szkoły z uwagi na to, że po 

rozstrzygnięciu przetargu wartość kosztorysowa zadania spadła zostały  środki     

z dotacji aby  dobrze tę dotację wykorzystać i w 100% należy dołożyć swój 

udział własny w kwocie 3.170zł., drugi projekt rozpoczyna realizację na rzecz 

gimnazjów w Szewnie i w Bodzechowie,  zadanie bieżące  , realizowane                        

z udziałem środków otrzymanych od fundacji pod nazwą „Europejski Fundusz 

Rozwoju Wsi Polskiej „ pn. Program YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki 

języka angielskiego dla młodzieży  szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. 

Zadanie będzie realizowane w latach 2012-2013. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.  

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

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXVIII / 64 / 2012 w sprawie wprowadzenia zmian do 

budżecie gminy na 2012 rok, która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

 

Ad.7 

 

Następnie prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu  

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bodzechów na lata 2012-2024r. Pani Skarbnik powiedziała, że pojawia 

się kolejne zadanie bieżące wieloletnie związane z nauką języka angielskiego 

pn. Program YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla 

młodzieży  szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

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

projektem uchwały. 



Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXVIII /65/2010 zmieniającą uchwałę w  sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2012-2024r., 

która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

Ad.8 

Prowadząca obrady Przewodnicząca Rady W.Ćwik zarządziła 

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

Bodzechów. Pani Skarbnik wyjaśniła, że o zgodę na zaciągnięcie tego kredytu 

zwracaliśmy się do Rady Gminy na sesji 29 czerwca 2012 roku nie jest to 

kolejny kredyt tylko ten sam, z dniem podjęcia dzisiejszej uchwały traci moc 

uchwała z 29czerwca 2012 roku jak mówi o tym paragraf  3 dzisiejszej uchwały, 

zmienia się kwota zaciągniętego kredytu a także zmienia się okres spłaty 

kredytu, kwota ta pomniejsza się o 2.912.938  do kwoty 2.551.344  

podyktowane jest to tym, iż zadanie na które kredyt  będzie zaciągany będzie 

realizowany w kwotach netto, doprowadziliśmy poprzez likwidację zakładu 

budżetowego do tego, że VAT od realizowanej inwestycji będziemy odzyskiwać 

z Urzędu Skarbowego a nie poprzez rozliczenia z funduszem spójności i dotację 

z uwagi na to środki potrzebne do dalszej części sfinansowania pomniejszają się 

do kwoty 2.500.000 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

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

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXVIII /66/2010 w  sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

Bodzechów, która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

Ad.9 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady zarządziła 

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

Bodzechów. Pani Skarbnik wyjaśniła, że zaciąga się pożyczkę długoterminową        

w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                          

w Warszawie do wysokości 793.695 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 



zadania inwestycyjnego ujętego w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XIX/2/2012       

z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bodzechów na lata 2012-2024 pn. „Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków – etap I „   w tym: w 2013 roku – do kwoty 793.695 zł. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

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

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXVIII /67/2010 w  sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

Bodzechów, która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

 Ad.10 

Następnie W. Ćwik 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 Pani W. Zwolińska, wyjaśniła, że w poprzedniej uchwale 

zaplanowany był festyn pn.,”Trzeźwe lato z tatą i mamą” w Bodzechowie                  

z uwagi na remont stadionu festyn ten się nie odbył dlatego też zaplanowany jest 

festyn w Chmielowie środki tej samej wielkości zostaną przeznaczone na ten 

festyn. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

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

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXVIII /68/2010  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 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady w. Ćwik 

udzieliła głosu Wójtowi Gminy J. Murzynowi z prośbą o przedstawienie 

sprawozdania  z działalności pomiędzy sesjami. Wójt Gminy rozpoczął od 

przypomnienia, iż od ostatniego spotkania sesyjnego nie minęło dużo czasu                    

w związku z tym nie obfitował on ważne wydarzenia. 

Ad.12 

Po Wójcie Gminy swoje informacje o działaniach między sesjami 

przedstawiła Radzie Gminy Przewodniczący W. Ćwik. Poinformowała, że 

uczestniczyła w Święcie Pieczonego Ziemniaka w Magoniach.  

 

Ad.13 

Punkt 13 zrealizowano łącznie z punktem 5. 

 

Ad.14 

Prowadząca obrady Przewodnicząca Rady W. Ćwik zarządziła zgłaszanie 

wolnych wniosków. Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.15 

Przewodnicząca Rady Gminy Władysława Ćwik po wyczerpaniu porządku 

obrad o godzinie 9:45 zamknęła XXVIII 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 

 

 


