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P R O T O K Ó Ł NR XXX/12 

z sesji Rady Gminy Bodzechów 

odbytej w dniu 22 listopada 2012r. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik  o godz. 13.00 otworzyła 

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

Wiejskiej w Jędrzejowicach. Przewodniczący Rady serdecznie powitała 

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

Gminnego Zespołu Oświatowego – panią Sylwię Masternak, Dyrektora 

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

pana W. T. Cieplińskiego, zaproszonych gości-Pana Jerzego Wronę-Naczelnika 

Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym, Pana Piotra Maja–radnego 

powiatowego a także radnych  i sołtysów /listy obecności w załączeniu do 

protokołu/.  

Prowadząca obrady XXX sesji Przewodniczący Rady W. Ćwik na 

podstawie listy obecności stwierdziła, że w obradach uczestniczy 15 radnych, co 

stanowi quorum  do podejmowania przez Radę Gminy prawomocnych uchwał. 

Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący Rady zarządziła 

rozpatrzenie projektu porządku obrad  – ustosunkowując się do wniosku Wójta 

Gminy zawnioskowała o wprowadzenie dodatkowych  czterech punktów 

dotyczących  rozpatrzenia  projektów uchwał:  1) rozpatrzenie projektu 

i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 

rok, 2) rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę                         

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2012-

2024, 3) rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez 

Gminę Bodzechów zadania pn: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu 

Gminy Ćmielów do placówek oświatowych”. 4) ) rozpatrzenie projektu 

i podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Ostrowiec Świętokrzyski. 

 

 

 

 

 



Projekt porządku obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Bodzechów z dnia 8 

października 2012 roku. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok 

7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od 
nieruchomości 

8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 
żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok. 

9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok. 

10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 

do budżetu gminy na 2012 rok. 

11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2012-2024. 

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

Bodzechów zadania pn: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu 

Gminy Ćmielów do placówek oświatowych” 

13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. 
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy 

Gminy Bodzechów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku 

15. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012. 

16. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami. 

17. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami. 

18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

19. Wolne wnioski i informacje. 

20. Zakończenie obrad sesji. 

 

 

Ad.4  

 Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji, tj. 8 

października 2012 roku. 
   



 Ad.5        
 

Następnie Prowadząca obrady poprosiła radnych o zgłaszanie interpelacji                   

i zapytań. 

 Jako pierwszy  głos zabrał Wójt Gminy-Jerzy Murzyn przeprosił za 

nieobecność zaproszonych na sesję Rady Gminy Bodzechów Starosty 

Ostrowieckiego Zdzisława Kałamagi oraz Radnego Powiatowego Pana 

Zygmunta Żywczyka, gdyż mają podpisanie ważnej umowy odnośnie Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Następnie Pan Wójt poprosił 

Naczelnika Jerzego Wronę o przekazanie Staroście Ostrowieckiemu pytania: 

jakimi środkami będzie dysponował w kolejnych 2 latach powiat jeśli chodzi        

o wspólne inwestycje oraz o odpowiedź na przyszłej sesji Rady Gminy. Dalej 

głos zabrał radny E.Mikos w sprawie odwodnienia w miejscowości Mychów 

podkreślił, że wielokrotnie zwracał się   z tym problemem do pracowników 

Starostwa poprosił Naczelika Wronę   o dopilnowanie sprawy. Radny E. Mikos 

zwrócił się także do Wójta Jerzego Murzyna z prośbą  o zabezpieczenie wejścia 

do Szkoły w Mychowie, gdyż zaczynają się w niej wieczorne schadzki które 

mogą doprowadzić do pożaru .Pan Wójt od razu odpowiadając, zapewnił, że 

wejście do Szkoły zostanie zabezpieczone. Następnie Radny H.Wójtowicz 

zwrócił się do Pana J.Wrony  z prośbą o remont drogi powiatowej  biegnącej od 

Miłkowa w kierunku Szewny. Dalej Radna E.Sternik-Bucior zwróciła się do 

Naczelnika J.Wrony o utwardzenie pobocza w Goździelinie. Radna W.Simla  

interpelowała  w sprawie odwodnienia w Denkówku, poprosiła Naczelnika                                                 

o pozytywne załatwienie sprawy. W dalszej kolejności Radny B.Jurys poprosił      

o odtworzenie rowu melioracyjnego w miejscowości Szewna na ulicy Armii 

Ludowej ponieważ podczas deszczu woda płynie ulicą a nie rowem oraz 

poprosił o budowę ścieżek rowerowych w gminie Bodzechów wyłącznie 

asfaltowych. Następnie Radny Z.Dąbrowski zwrócił uwagę, że 1/3 drogi 

powiatowej, która przebiega przez miejscowość Kosowice jest drogą w wąwozie 

gdzie wysokość gruntów względem jezdni jest wyżej 3 metry, w wyniku erozji  

z kilku lat pobocza zostały namulone, poprosił Naczelnika o sprzęt                       

a mianowicie równiarkę. Dalej Radny interpelował w sprawie fatalnie 

wykonanego przepustu wodnego w miejscowości Mirkowice do dnia 

dzisiejszego nie ma uzupełnionego ubytku asfaltu co stanowi zagrożenie. Pan 

Wójt poprosił Naczelnika o załatanie dziur w asfalcie w miejscowości 

Broniszowice w sezonie letnim. Dalej Radna H.Masternak złożyła 

podziękowania na ręce Naczelnika Wrony za wykonanie odcinka chodnika przy 

ul.Rudzkiej. Do podziękowań przyłączyła się Przewodnicząca Rady Gminy, 

informując   o naprawienie chodnika w Sarnówku Duży oraz Dębowej Woli 

Starej, następnie poprosiła o naprawę pobocza w Sarnówku Dużym. 

Kontynuując Przewodnicząca Rady zapytała o możliwość narysowania pasów                

w dwóch miejscach:  w Sarnówku Dużym obok przystanku(nieopodal ZSP) oraz 

obok placu zabaw  w Dębowej Woli Starej. Dalej Radna W.Ćwik zapytała na 



jakim etapie są przygotowania do budowy ścieżki rowerowej z Ostrowca 

Świętokrzyskiego  w kierunku Dębowej Woli Starej. Następnie Naczelnik Jerzy 

Wrona podziękował za zaproszenie po czym powiedział, że zapisał wszystkie 

zgłaszane uwagi, dodał, że każda z tych spraw jest znana. Dalej J.Wrona 

zapewnił, że zrobi w najbliższym czasie objazd dróg powiatowych w gminie 

Bodzechów, aby osobiście mógł ocenić ich stan a następnie wydać 

pracownikom konkretne polecenia. Odnosząc się do pytania dotyczącego ścieżki 

rowerowej Naczelnik odpowiedział, że jest to priorytet uznany przez Pana 

Starostę, zostały podjęte  w tej sprawie rozmowy z Nadleśnictwem. Pan J.Wrona 

powiedział, że nie ma zabezpieczonego budżetu na przyszły rok dlatego też nie 

wiadomo czy znajdzie się w nim budowa ścieżki. Dalej Radny Powiatowy Piotr 

Maj podziękował za zaproszenie oraz  zwrócił się  z prośbą do radnych                                      

i sołtysów o częstsze zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej systematyzowanie 

problemów na zebraniu a następnie zgłaszanie tych uwag władzom Starostwa, 

po czym wraz z uczestniczącym w zebraniu Naczelnikiem-J.Wroną opuścił salę 

obrad. 
 

 

Ad.6 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady zarządziła 

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości na 2013 rok. Pan Wójt krótko wyjaśnił, że  zgodnie                           

z obwieszczeniem Ministra Finansów który ogłasza maksymalne stawki dla 

podatku od nieruchomości dla poszczególnych kategorii gruntów, budynków itd. 

proponuje się by w przedstawionych kwotach zostały one podwyższone                       

o stopień inflacji czyli o 4%. 

 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu radnemu 

J.Kozłowskiemu , który poinformował, iż na posiedzeniu Komisji Budżetu, 

Finansów i Inicjatyw Społecznych oraz Komisji Rolnictwa Handlu                                 

i Usług, któremu przewodniczył z powodu nieobecności przewodniczącej 

R.Franczak, odbytym w dniu 19 listopada 2012 r. przedłożony projekt uchwały 

uzyskał jednogłośną pozytywną opinię.  

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

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXX/76/2012 w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na 2013 rok, która stanowi załącznik Nr 1 do 

protokołu. 

 



 

Ad.7 

 

Po tym realizując przyjęty porządek obrad Przewodniczący Rady 

poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie propozycji zawartych w projekcie 

uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.                                              

J. Murzyn wyjaśnił, że przedłożony projekt uchwały zawiera analogicznie do lat 

ubiegłych propozycję dotyczącą zwolnienia z podatku od nieruchomości 

budynków, budowli  i gruntów zajętych na prowadzenie statutowej działalności 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez stowarzyszenia i organizacje 

społeczne, czyli chodzi o to aby zwolnić Ochotnicze Straże Pożarne w gminie 

z płacenia podatku od nieruchomości. 

 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu radnemu 

J.Kozłowskiemu , który poinformował, iż na posiedzeniu Komisji Budżetu, 

Finansów i Inicjatyw Społecznych oraz Komisji Rolnictwa Handlu i Usług, 

któremu przewodniczył z powodu nieobecności przewodniczącej R.Franczak, 

odbytym w dniu 19 listopada 2012 r. przedłożony projekt uchwały uzyskał 

jednogłośną pozytywną opinię.  

 

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

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXX/77/2012 w sprawie zwolnień w podatku od 

nieruchomości, która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu 

 

Ad.8 

Dalej prowadząca obrady W. Ćwik zarządzając rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego na 2013 rok,  udzieliła ponownie głosu Wójtowi Gminy. J. Murzyn 

oświadczył, że przy uchwalaniu podatku rolnego należy kierować się 

Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej 

ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku. Następnie 

wyjaśniła, iż Rada Gminy ma możliwość obniżenia stawki bazowej ogłoszonej 

w w/w komunikacie i ustalenia stawki wyjściowej do naliczania podatku 

rolnego na terenie gminy.  Po tym poinformował, że przedłożony projekt 

uchwały zawiera propozycję obniżenia ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa 

GUS. Następnie Pan Wójt wyjaśnił, że cena skupu żyta stanowiąca podstawę 

naliczenia w 2013 roku podatku rolnego wynosi 75,86 zł za 1 q. Proponuje się, 

aby cenę skupu żyta obniżyć do kwoty 41,60 zł za 1q. 



 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu radnemu 

J.Kozłowskiemu , który poinformował, iż na posiedzeniu Komisji Budżetu, 

Finansów i Inicjatyw Społecznych oraz Komisji Rolnictwa Handlu i Usług, 

któremu przewodniczył z powodu nieobecności przewodniczącej R.Franczak, 

odbytym w dniu 19 listopada 2012 r. przedłożony projekt uchwały uzyskał 

jednogłośną pozytywną opinię.  

 

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

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXX/78/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do 

celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok, która stanowi załącznik Nr 3 do 

protokołu 

 

Ad.9 

Następnie W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok, 

po czym poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy. J. Murzyna na wstępie 

wyjaśnił, że podatkowi od środków transportu podlegają samochody ciężarowe 

o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Pan Wójt dodał, że 

ustalając podatek od środków transportu również mamy do czynienia                            

z maksymalnymi stawkami obwieszczonymi przez Ministra Finansów, oraz 

stawkami minimalnymi  J.Murzyn poinformował, że proponuje się, aby przyjąć 

zaproponowane w uchwale stawki. 

  

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu radnem 

J.Kozłowskiemu , który poinformował, iż na posiedzeniu Komisji Budżetu, 

Finansów i Inicjatyw Społecznych oraz Komisji Rolnictwa Handlu                                   

i Usług, któremu przewodniczył z powodu nieobecności przewodniczącej 

R.Franczak, odbytym w dniu 19 listopada 2012 r. przedłożony projekt uchwały 

uzyskał jednogłośną pozytywną opinię.  

 

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

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXX/79/2012 w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na 2013 rok, która stanowi załącznik Nr 4 

do protokołu 



 

Ad.10 

Następnie Rada Gminy przystąpiła do pracy nad projektem uchwały                  

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok. Prowadząca 

obrady W. Ćwik poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie informacji 

dotyczących przedłożonego projektu uchwały. J.Murzyn powiedział, że 

wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn: „Budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”. 

 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu radnemu 

J.Kozłowskiemu , który poinformował, iż na posiedzeniu Komisji Budżetu, 

Finansów i Inicjatyw Społecznych oraz Komisji Rolnictwa Handlu                                

i Usług, któremu przewodniczył z powodu nieobecności przewodniczącej 

R.Franczak, odbytym w dniu 19 listopada 2012 r. przedłożony projekt uchwały 

uzyskał jednogłośną pozytywną opinię.  

 

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

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXX/80/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 

gminy na 2012 rok, 

która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu 

 

Ad.11 

Następnie prowadząca obrady W. Ćwik zarządziła rozpatrzenie projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bodzechów na lata 2012-2024. Pan Wójt Jerzy Murzyn krótko 

przedstawiła założenia projektu zaznaczając, że  jest to uchwała powiązana                  

z uchwałą budżetową. 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu radnemu 

J.Kozłowskiemu , który poinformował, iż na posiedzeniu Komisji Budżetu, 

Finansów i Inicjatyw Społecznych oraz Komisji Rolnictwa Handlu i Usług, 

któremu przewodniczył z powodu nieobecności przewodniczącej R.Franczak, 

odbytym w dniu 19 listopada 2012 r. przedłożony projekt uchwały uzyskał 

jednogłośną pozytywną opinię.  

 



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

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXX/81/2012 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2012-2024, która stanowi 

załącznik Nr 6 do protokołu 

 

Ad.12 

Po tym zgodnie z zarządzeniem prowadzącej obrady W. Ćwik Rada 

Gminy przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przejęcia przez 

Gminę Bodzechów zadania pn: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu 

Gminy Ćmielów do placówek oświatowych”. O zabranie głosu w sprawie 

przedłożonego projektu Przewodniczący Rady poprosiła Wójta Gminy który 

wyjaśnił, że w związku z istniejącą możliwością wynikającą z posiadanych 

wolnych miejsc siedzących w autobusie przewożącym uczniów 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Bodzechów do szkoły umożliwiającej 

realizację obowiązku szkolnego, zasadnie jest przejęcie zadania pn: „Dowóz 

uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Ćmielów do placówek 

oświatowych”. Gmina Bodzechów realizując powyższe zadanie korzysta                  

z własnych środków transportu, zawarcie powyższego porozumienia wpłynie na 

obniżenie kosztów związanych z realizacją tego zadania. 

 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu radnemu 

J.Kozłowskiemu , który poinformowała, iż na posiedzeniu Komisji Budżetu, 

Finansów i Inicjatyw Społecznych oraz Komisji Rolnictwa Handlu                                  

i Usług, któremu przewodniczył z powodu nieobecności przewodniczącej 

R.Franczak, odbytym w dniu 19 listopada 2012 r. przedłożony projekt uchwały 

uzyskał jednogłośną pozytywną opinię.  

 

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

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXX/82/2012 w sprawie przejęcia przez Gminę Bodzechów 

zadania pn: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Ćmielów do 

placówek oświatowych”, która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu 

 

Ad.13 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady W.Ćwik 

udzieliła głosu Wójtowi Gminy z prośbą o przedstawienie informacji 



dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  udzielenia 

pomocy finansowej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Pan Wójt wyjaśnił, że 

zmiana dotyczy zapisu długości drogi ul.Zofiówka w poprzedniej uchwale była 

to długość 900m natomiast prawidłowa długość wynosi 800m stąd zasadne jest 

przyjęcie uchwały zmieniającej. 

 

Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu radnemu    

J.Kozłowskiemu , który poinformował, iż na posiedzeniu Komisji Budżetu, 

Finansów i Inicjatyw Społecznych oraz Komisji Rolnictwa Handlu i Usług, 

któremu przewodniczył z powodu nieobecności przewodniczącej R.Franczak, 

odbytym w dniu 19 listopada 2012 r. przedłożony projekt uchwały uzyskał 

jednogłośną pozytywną opinię.  

 

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

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXX/83/2012 zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, która stanowi 

załącznik Nr 8 do protokołu 

 

Ad.14 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady zarządziła 

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy 

Bodzechów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2013 roku. J. Murzyn na wstępie zaznaczył, że 

ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązuje do 

uchwalenia wspomnianego programu. Kończąc J. Murzyn podkreślił, że na 

Radzie Gminy ciąży obowiązek uchwalenia programu regulującego współpracę 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie 

działalności pożytku publicznego.   Projekt uchwały szczegółowo wyjaśnia cele 

podmioty oraz całą procedurę współpracy.        

  Uwag do rozpatrywanego projektu nie zgłoszono.  

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

projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr XXX / 84/2012 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy 

Gminy Bodzechów  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku, która stanowi 

załącznik Nr  9 do protokołu.         



 

Ad.15 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady  

przystąpiła do kolejnego punktu jakim było  przedstawienie sprawozdania 

z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym  2011/12. Na wstępie 

Przewodnicząca Rady zaznaczyła iż otrzymała sprawozdanie w dniu 

26.10.2012. Dalej Radna W.Ćwik powiedziała, że sprawozdanie zostało 

sporządzone bardzo dokładnie i rzeczowo. Następnie Przewodnicząca Rady 

powiedziała, że patrząc na osiągnięcia uczniów Województwie Świętokrzyskim 

Gmina Bodzechów plasuje się bardzo wysoko .Dalej W.Ćwik zwróciła uwagę iż 

uczniowie w Gminie Bodzechów mają szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych. 

Na koniec Kierownik Gminnego Zespołu Oświatowego w Bodzechowie  Pani 

Sylwia Masternak dodała, że szkoły w Gminie Bodzechów pracują na wysokim 

poziomie pozyskują środki, otrzymują pomoce dydaktyczne a także, że 

nauczyciele pracujący w szkołach na terenie Gminy wykonują swoją pracę 

zgodnie ze swoimi kwalifikacjami bardzo skrupulatnie czego dowodem jest 

przedstawione sprawozdanie. 

 

Ad.16 

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 poinformował, że 

był na otwarciu końcowego odcinka ul.Zagłoby w Ostrowcu Świętokrzyskim- 

stanowiącej obwodnicę miasta, oraz na posiedzeniu Komisji Rolnictwa Powiatu. 

Pan Wójt również uczestniczył w spotkaniach z pracownikami UMiG Kunów 

oraz MWiK w Ostrowcu Świętokrzyskim dotyczyły one koordynacji spraw 

związanych z budową kanalizacji. Pan Wójt uczestniczył  w konferencji 

podsumowującej PROW w Kielcach a także w15- leciu istnienia Klubu 

Amazonki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pan Wójt uczestniczył w spotkaniach                        

z mieszkańcami  miejscowości: Szwarszowice ,Sarnówek Mały, Stara Dębowa 

Wola, Nowa Dębowa Wola  oraz Miłków w sprawie przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

 

 

Ad.17 

Po Wójcie Gminy swoje informacje o działaniach między sesjami 

przedstawiła Radzie Gminy Przewodniczący W. Ćwik. Przewodnicząca 

powiedziała, że okres między sesjami nie obfitował w ważne sprawy. 

Ad.18 

Punkt 18 porządku obrad został zrealizowany łącznie z pkt.5. 

 



 

 

Ad.19 

Prowadząca obrady Przewodniczący Rady W.Ćwik zarządziła zgłaszanie 

wolnych wniosków i informacji. Sołtys D.Jedlikowski zwrócił się o wycięcie 

drzew i krzewów w miejscowości Romanów przy drodze gdyż zagrażają 

bezpieczeństwu mieszkańców. Pan Wójt odpowiedział, że drzewa i krzewy 

zostaną wycięte. 

 

Ad.20 

Przewodniczący Rady Gminy Władysława Ćwik po wyczerpaniu 

porządku obrad o godzinie 14:45 zamknęła XXX 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 

 

 


