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Protokół Nr XXXIX/2010 

z Sesji Rady Gminy Opatowiec odbytej w dniu                        

21 października 2010 roku 

 
 Porządek Sesji: 

1. Otwarcie Sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 10 
września 2010 roku. 

4. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad najmu – dzierżawy 
lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Opatowiec na 
rzecz osób  fizycznych, na okres powyżej 3 lat na czas 
nieokreślony. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr 
XXXV/166/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany 
w Statucie Związku Międzygminnego „Nida 2000”. 

8. Przedstawienie sprawozdania z procesu likwidacji Samorządowego 
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia                
a Krzczonowie. 

9. Sprawy różne. 
10. Interpelacje i zapytania. 
11. Zamknięcie obrad. 

 
 

Ad.pkt.1 
 
Otwarcia obrad Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Pan Andrzej 
Malec. Na wstępie powitał  radnych, uczestniczących w Sesji sołtysów oraz 
Wójta Gminy , Skarbnika i Sekretarza Gminy. Następnie stwierdził na 
podstawie listy obecności, że na stan 15 radnych obecnych na dzisiejszej Sesji 
jest 14 radnych. Sesja jest zatem prawomocna i zdolna do podejmowania 
wszelkich uchwał i rozstrzygnięć. 
 

Ad.pkt.2 

 
Porządek obrad przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. Do porządku obrad 
nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. W głosowaniu jawnym został  zatwierdzony 
jednogłośnie. 
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Ad.pkt.3 

 

Pan Malec Andrzej zgosił wniosek aby nie odczytywać treści protokołu z Sesji 
Rady Gminy odbytej w dniu 10 września 2010 roku, który jest dostępny na 
stronie internetowej Gminy a także w każdej chwili udostępniony przez 
Sekretarza Gminy. 
W głosowaniu jawnym za zgłoszonym  wnioskiem głosowało 14 radnych. 
Biorąc pod uwagę wyniki głosowania protokół został przyjęty bez odczytywania 
jego treści. 
 

Ad.pkt.4 

 
Informację o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku otrzymali 
wszyscy radni. Informacja ta była również szczegółowo analizowana na 
posiedzeniach wszystkich  Komisji Rady Gminy. Nie odczytywano więc jej 
ponownie. Przewodniczący Komisji kolejno informowali o ocenie wykonania 
budżetu Gminy za okres I półrocza br.: 
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Infrastruktury Gminy – opinia 
pozytywna, 
Przewodniczący  Komisji ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności 
Samorządowej – opinia pozytywna, 
Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych              
i Bezpieczeństwa Publicznego – opinia pozytywna 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna. 
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał również radnych z opinią RIO                     
w zakresie wykonania budżetu Gminy Opatowiec za I półrocze br – opinia 
pozytywna. 
W związku z  przedstawionymi opiniami oraz zapoznaniu się z treścią realizacj 
budżetu gminy w przedmiotowym okresie Rada uznaje za prawidłową realizację 
zadań finansowych Gminy w okresie I półrocza 2010 roku. 
 

Ad.pkt.5 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian             
w budżecie Gminy na 2010 rok. Szczegółowych wyjaśnień w zakresie tej 
uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Pani Władysława Stankiewicz. 
Uwag ani poprawek nie wniesiono. W głosowaniu jawnym za podjęciem 
uchwały głosowało 14 radnych. /uchwała w załączeniu/. 
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Ad.pkt.6 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie określenia 
zasad najmu- dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy 
Opatowiec na rzecz osób fizycznych, na okres powyżej 3 lat na czas 
nieokreślony. 
Wyjaśnień w zakresie tej uchwały udzielił Wójt Gminy informując, że chodzi tu 
o wynajem pomieszczeń w budynku po Szkole Podstawowej w Kocinie. Zgłosił 
się chętny na wynajem tych pomieszczeń na magazyny.  
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych./uchwała   
w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.7 

 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie  uchylenia 
uchwały własnej. Dotyczy to uchwały Nr XXXV/166/2010 z dnia 30 kwietnia 
2010 roku w sprawie zmiany w Statucie Związku Międzygminnego „Nida 
2000”. Wyjaśnień w zakresie przedmiotowej uchwały udzieliła Sekretarz Gminy 
Bożena Zbertek. 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych./uchwała    
w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.8 

 
Pan Ryszard Kłos – likwidator powołany przez Wójta Gminy  celem 
przeprowadzenia likwidacji SAPOZ w Krzczonowie  przedstawił Radzie Gminy  
sprawozdanie z procesu likwidacji. 
Radni uwag ani zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania nie wnosili 
uznając, że czynności likwidacyjne wykonane zostały prawidłowo. 
 

Ad.pkt.9 

 
Przewodniczący Rady Gminy – odczytał pismo jakie wpłynęło do wiadomości 
Rady Gminy od Pana Tadeusza Moskwy dotyczące wykonania podjazdu dla 
niepełnosprawnych w jego budynku w którym zamierza uruchomić sklep 
„groszek”. Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że sprawa ta 
nie leży w kompetencji Rady i nie może być przez nią rozstrzygnięta. Jest to 
kompetencja Wójta Gminy i na pewno  sprawa ta zostanie rozstrzygnięta 
zgodnie z prawem. 
 
Wójt Gminy – odnosząc się do tej sprawy stwierdził, że jest ona 
kontrowersyjna bowiem j   uż na jego ręce wpłynęło pismo dwóch 
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niezidentyfikowanych  przedstawicieli aby zgody takiej nie udzielać. Nie zrobię 
nic w tym zakresie co kolidowałoby z obowiązującym prawem. 
 
Pan Ryszard Kłos – poinformował radnych o odbywającym się w dniu 
dzisiejszym w Rzędowie  podsumowaniu akcji zbierania  śmieci 
segregowanych. 
Gmina nasza  w tym zakresie odniosła wymierne  rezultaty w postaci wielu 
cennych nagród zarówno zbiorowych dla szkół , OSP w Rzemienowicach                  
i Opatowcu jak również w indywidualnych konkursach dzieci. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że ostatnia Sesja Rady Gminy odbędzie 
się 9 lub 11 listopada. O konkretnym terminie radni zostaną powiadomieni. 
 

Ad.pkt.10 

 
Zamknięcia obrad Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący poprzez 
wypowiedzenie słów „zamykam Sesję Rady Gminy”. 
 
 
 
 
Protokółowała                                        Przewodniczący Rady Gminy 
 

Zbertek Bożena                                           Andrzej Malec 
 
 
 


