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Protokół Nr XXXVIII/2010 

z Sesji Rady Gminy  Opatowiec odbytej w dniu  10 września 2010 roku 

 

 

Porządek Sesji: 

1. Otwarcie Sesji 

2. Przedstawienie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu  30  

czerwca 2010 roku 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 

5. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał własnych 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Związku 

Międzygminnego „Nida 2000” 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Senisławice  gm.Opatowiec 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Opatowiec do 

organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

na dalsze 3 lata gruntu położonego w miejscowości Krzczonów. 

13. Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego. 

14. Informacja  o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych 

Rady Gminy za 2009 rok 

15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych 

pracowników samorządowych za 2009 rok. 

16. Interpelacja i zapytania. 

17. Sprawy różne. 

18. Zamknięcie obrad. 

 

 

Ad.pkt.1 

 

Otwarcia obrad Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Pan Andrzej 

Malec. Na wstępie powitał radnych, Wójta Gminy, Sekretarza i Skarbnika oraz 

Dyrektora GZEASiSZ. Następnie stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych na 

dzisiejszej Sesji jest 15 tj 100% składu Rady Gminy. 
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Ad.pkt.2 

 

Porządek obrad przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. Do porządku uwag 

ani poprawek nie wniesiono. W głosowaniu jawnym za przyjęciem 

przedstawionego porządku głosowało 15 radnych. 

 

Ad.pkt.3 
 

Radny Ryszard Pater zgłosił wniosek aby treści protokołu z Sesji Rady Gminy 

odbytej w dniu 30 czerwca 2010 roku nie odczytywać i przyjąć go bez 

odczytywania bowiem protokół znajduje się na stronie internetowej Gminy, jest 

do wglądu na u Sekretarza Gminy w każdym czasie w godzinach urzędowania. 

Chętni zatem mają możliwość  zapoznania się z treścią protokołu i na pewno 

wszyscy radni znają jego treść. 

Za wnioskiem radnego głosowało 15 radnych. 

Protokół zatem został przyjęty bez odczytywania jego treści. 

 

Ad.pkt.4 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok odczytał 

Przewodniczący Rady Gminy. Szczegółowych wyjaśnień w zakresie 

przedmiotowej uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Pani Władysława 

Stankiewicz. 

Uwag ani poprawek nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie nad uchwałą. W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały 

głosowało 15 radnych. /uchwała w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.5 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 

kredytu. Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Skarbnik Gminy. Pytań, uwag ani 

poprawek nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały 

głosowało 15 radnych./uchwała w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.6 
 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Skarbnik Gminy w sposób 

szczegółowy wyjaśniła treść i ustalenia tej uchwały. W głosowaniu jawnym za 

podjęciem uchwały głosowało 15 radnych./uchwała w załączeniu/. 
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Ad.pkt.7 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały w sprawie 

określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Omówienia  zapisów 

i ustaleń treści dokonała Skarbnik Gminy. W głosowaniu jawnym za podjęciem 

uchwały głosowało 15 radnych./uchwała w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.8 

 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał własnych przedstawił 

Przewodniczący Rady Gminy. Uzasadnienia podjęcia tej uchwały dokonała 

Sekretarz Gminy Bożena Zbertek. Uchylenie obu uchwał dotyczy  sprawy 

powołania zastępców kierownika USC. Zaszła okoliczność wyeliminowania obu 

uchwał z obrotu prawnego z uwagi na fakt, że w pierwszym przypadku  osoba 

figuruje jako kierownik USC i zastępca. Nie może pełnić jednocześnie dwóch 

funkcji. W drugim przypadku osoba powołana na zastępcę kierownika USC              

w świetle starych przepisów,  obecnie według obowiązującego prawa  nie 

spełnia wymagań określonych w ustawie. Dlatego też podjęcie tej uchwały staje 

się konieczne. 

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych./uchwała    

w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.9 
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany w statucie Związku Międzygminnego „Nida 

2000” odczytał przewodniczący Rady Gminy. Wyjaśnień udzieliła Sekretarz 

Gminy. Zapytań nie było. W głosowaniu  jawnym za podjęciem uchwały 

głosowało 15 radnych. /uchwała w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.10 

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Senisławice gm.Opatowiec odczytał Przewodniczący Rady Gminy. Sekretarz 

Gminy wyjaśniła sprawę zmiany Planu zatwierdzonego 30 kwietnia 2010 roku. 

W głosowaniu jawnym za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowało 15 

radnych./uchwała w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.11. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie  

przystąpienia Gminy Opatowiec do organizacji Turystycznej „Szlak 

Jagielloński”. Wyjaśnił radnym istotę sprawy oraz cel  podjęcia tej uchwały. 
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Poinformował również jakie zobowiązania finansowe z tego tytułu ciążyć będą 

na Gminie. 

Radny Wlaczak Stanisław -  stwierdził, że opłata w wysokości 5 tys. złotych 

rocznie   to też wydatek. Gdyby te 5 tys. przeznaczyć na jakąś imprezę 

miejscową to byłby lepszy efekt. 

W głosowaniu jawnym za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowało 14 

radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu./uchwała w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.12 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze               

3 lata gruntu położonego w miejscowości Krzczonów. Wyjaśnień dotyczących 

jakiego gruntu dotyczy i przez kogo ten grunt jest dzierżawiony udzieliła 

Sekretarz Gminy. W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 15 

radnych./uchwała w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.13 

 

Informcję o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego wszyscy radni 

otrzymali. Nie odczytywano więc jej treści. Dyrektor GZEASiSZ Pan Ryszard 

Kłos dokonał jej omówienia. Pytań w zakresie przedstawionej informacji nie 

było. /informacja w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.14 

 

Informację o złożonych oświadczeniach majątkowych radni otrzymali. 

Pytań, zastrzeżeń ani uwag nie zgłoszono. /informacja w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.15 

 

Informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2009 rok przez 

pracowników samorządowych przedstawił Wójt Gminy. Uwag ani zapytań nie 

zgłoszono. /informacja w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.16 i 17 

 

Dyrektor GZEASiSZ Pan Ryszard Kłos poinformował radnych o planowanej 

uroczystości  w Szkole Podstaweowej w Krzczonowie. Nastepnie przedstawił 

program tej uroczystości. 

 

Radny Kryca Henryk – zapytał  jakie są zasady utworzenia  tzw. funduszu 

sołeckiego. 
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Przewodniczący Rady Gminy – odpowiadając na pytanie radnego  wyjaśnił, że 

jeżeli Rada Gminy podejmie uchwałę do 30 marca 2011 roku o utworzeniu 

takiego funduszu to w roku 2012 taki fundusz będzie realizowany. 

 

Radny Walczak Stanisław – postawił pytanie na jakim etapie jest planowana 

budowa drogi w Krzczonowie oraz jak przebiegają prace przy kanalizacji tej 

miejscowości. 

 

Wójt Gminy – odpowiadając na pytanie radnego stwierdził: jeżeli chodzi                 

o kanalizację to niedobrze się stało, że przetarg wygrała najtańsza firma, która 

nie do końca realnie oszacowała sobie koszty inwestycji. W przetargu odrzucić 

firmy się nie dało bowiem  za wykonanie zadania żądaliśmy ceny ryczałtowej. 

Rozmowy przeprowadzane z przedstawicielami firmy w tym zakresie nie  

doprowadziły do ewentualnego wycofania się z realizacji tego zadania. Na dzień 

dzisiejszy Firma ta ma poważne kłopoty finansowe  i nie wiem czym to się 

zakończy. Być może będziemy zmuszeni do inwentaryzacji dotychczas 

wykonanych prac, rozwiązania umowy i rozpisania nowego przetargu na 

dokończenie zadania. Dobrze się stało, że jako pierwszy był realizowany 

odcinek kanalizacji w drodze bo dziś nie ma przeszkód aby były wykonywane 

prace przy budowie tej drogi. Budowa drogi jest w realizacji opóźniona ale 

robiona będzie.  

 

Radny Gruszka Marian – zwrócił uwagę na nieprawidłowości w pracach przy 

budowie chodników w Krzczonowie. 

 

Wójt Gminy – jeżeli chodzi o budowę tego odcinka drogi wszelkie uwagi 

będziemy zgłaszać  do inwestora i w tym celu spowodujemy spotkanie na 

którym wszelkie sprawy w tym zakresie zostaną wyjaśnione. 

 

Ad.pkt.18 

 

Zamknięcia obrad Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy poprzez 

wypowiedzenie słów ‘ zamykam Sesję Rady Gminy”. 

 

 

 

 

Protokółowała                                                       Przewodniczący Rady Gminy 

 

Bożena Zbertek                                                         Malec Andrzej 

 

 

 


