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Protokół  Nr XL/ 2010 

z Sesji Rady Gminy  Opatowiec odbytej w dniu 

09 listopada 2010 roku 

 
 

Porządek Sesji: 

 

1. Otwarcie Sesji  

2. Przedstawienie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu   

     21 października 2010 roku 

4. Przyjęcie  Planu Odnowy wsi Kamienna na lata 2011 – 2017 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży działki 

gruntu oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika 

wieczystego, położonej w miejscowości Opatowiec, gm.Opatowiec. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę gruntu 

stanowiącego własność Gminy Opatowiec na grunt stanowiący 

własność osób fizycznych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i 

odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

9. Informacja o działalności Rady Gminy i Komisji za okres kadencji 

2006 - 2010 

10. Sprawy różne 

11. Interpelacje i zapytania. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

 

Ad.pkt.1 

 

Otwarcia obrad Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan 

Andrzej Malec. Na wstępie powitał radnych oraz  Wójta Gminy, Sekretarza               

i Skarbnika Gminy. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na 

stan 15 radnych obecnych na dzisiejszej Sesji jest 14  radnych. Sesja zatem jest 

prawomocna zdolna do podejmowania wszelkich uchwał i rozstrzygnięć 

 

Ad.pkt.2 

 

Porządek obrad przedstawił Przewodniczący. Do porządku obrad uwag ani 

poprawek nie wniesiono. W głosowaniu jawnym został zatwierdzony 

jednogłośnie – 14 radnych. 
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Ad.pkt.3 

 

Radny Walczak Stanisław zgłosił wniosek aby protokół przyjąć i zatwierdzić 

bez jego odczytywania. Protokół zamieszczony jest na stronie internetowej 

Gminy oraz udostępniony może być w każdym czasie w godzinach urzędowania 

u Sekretarza Gminy. 

Za zgłoszonym wnioskiem głosowało 14 radnych. Biorąc pod uwagę wyniki 

głosowania protokół został przyjęty i zatwierdzony bez jego odczytywania. 

 

Ad.pkt.4 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że w dniu 05 listopada 

2010 roku zebranie wiejskie wsi Kamienna podjęło uchwałę w sprawie 

zaopiniowania i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kamienna na lata 2010-

2017. Uchwałę tą zgodnie z paragrafem 2 niniejszej uchwały przekazano  

Radzie Gminy  celem uwzględnienia  i zabezpieczenia środków na realizację 

zadań objętych Planem. 

Przewodniczący  poinformował radnych o zadaniach jakie na przestrzeni tych 

lat planuje się zgodnie z przedmiotowym Planem we wsi Kamienna. Następnie 

odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Kamienna Gmina Opatowiec na lata 2010-2017. 

W głosowaniu jawnym za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowało 14 

radnych /uchwała w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.5 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie  zmian                 

w budżecie gminy na 2010 rok. 

Wyjaśnień w zakresie przedmiotowej uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Pani 

Władysława Stankiewicz. 

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych /uchwała       

w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.6 
 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu oddanej w użytkowanie wieczyste na 

rzecz użytkownika wieczystego, położonej w miejscowości Opatowiec, gm. 

Opatowiec. 

Sekretarz Gminy poinformowała, że jest to działka stanowiąca drugą część 

placu po byłym GS”SCH” i na której znajdują się budynki wykupione od GS 

przez Pana Tomasza Rutkowskiego. 
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W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych /uchwała    

w załączeniu/. 

Ad.pkt.7 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Opatowiec na grunt 

stanowiący własność osób fizycznych. 

Wyjaśnień w zakresie przedmiotowej uchwały udzieliła Sekretarz Gminy. 

Uchwała dotyczy zamiany działek gminnej o pow.0,30 ha na działkę od Pana 

Zawady również o pow.0,30 ha .Zamiana ta jest niezbędna do wybudowania 

drogi dojazdowej do łąk. 

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych /uchwała    

w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.8 

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały w sprawie trybu              

i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Wyjaśnień w zakresie  tej uchwały udzieliła Sekretarz Gminy. 

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych /uchwała     

w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.9 

 

Informację o działalności Rady Gminy i jej Komisji  za okres kadencji 2006-

2010 przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. Ocenił pracę Rady jako dobrą. 

Podziękował radnym oraz Wójtowi Gminy za dobrą i owocną współpracę na 

rzecz Gminy i jej mieszkańców. 

 

Ad.pkt.10 i 11 

 

Interpelacji ani zapytań nie było. 

 

Ad.pkt.12 

 

Zamknięcia obrad Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy poprzez 

wypowiedzenie słów „zamykam Sesję Rady Gminy”. 

 

 

 

Protokółowała                                                    Przewodniczący Rady Gminy 

 

Zbertek Bożena                                                         Andrzej Malec 


