
Protokół  Nr XXXVI/2010 

z sesji Rady Gminy  Opatowiec  

odbytej w dniu 12 maja 2010 roku 
 

 
Porządek Sesji: 

 

1. Otwarcie Sesji 

2. Przedstawienie porządku obrad 

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

kwietnia 2010 roku 

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

rok 

5. Interpelacje i zapytania 

6. Sprawy różne 

7. Zamknięcie obrad 

 

 

Ad.pkt.1 

 

Otwarcia obrad Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Pan Andrzej 

Malec. Na wstępie powitał zebranych radnych ,  Wójta, Skarbnika i Sekretarza 

Gminy oraz radnego Rady Powiatu Kazimierskiego Pana Ryszarda Kłosa. 

Następnie stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych na sesji jest 15. Sesja 

zatem jest prawomocna do podejmowania wszelkich uchwał i rozstrzygnięć. 

 

Ad.pkt.2 

 

Porządek Sesji przedstawił Przewodniczący Rady. Uwag ani poprawek do 

przedstawionego porządku obrad nie wniesiono. W głosowaniu jawnym za 

przyjęciem porządku głosowało 15 radnych. 

 

Ad.pkt.3 

 

Radny Mysiak Stanisław zgłosił wniosek aby protokołu z Sesji Rady odbytej             

w dniu  30 kwietnia 2010 roku nie odczytywa i zatwierdzić go bez 

odczytywania jego treści. 

Za zgłoszonym wnioskiem radnego Mysiaka głosowało 15 radnych. Protokół 

został przyjęty i zatwierdzony. 

 

 



Ad.pkt.4 

 

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. 

Uwag ani zastrzeżeń do projektu uchwały nie wniesiono. Przewodniczący 

zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym za podjeciem uchwały głosowało 

14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. /uchwała w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.5 i 6 

 

Radny Mysiak Stanisław – poruszył sprawę funkcjonowania Ośrodka Zdrowia 

w Opatowcu oraz niewłaściwej pracy lekarza. Od tygodnia nie ma go w pracy. 

Ludzie narzekają i należałoby coś z tą sprawą zrobić. 

 

Wójt Gminy – lekarz poinformował mnie pisemnie, że od wtorku do piątku 

przebywa na urlopie wypoczynkowym. Uważam jednak, że tak nie powinno być 

i zdaję sobie sprawę z uwag jakie zgłaszane są pod adresem pracy lekarza. 

Uważam też, że rozwiązania prawne w zakresie funkcjonowania służby zdrowia 

i podległości służbowej nie do końca są prawidłowe i z tego też względu wynika 

wiele problemów a niejednokrotnie bezradności. 

Mamy też problemy z Ośrodkiem Zdrowia w Krzczonowie. Dokładamy do 

utrzymania budynku i to nie mało . Wydawałoby się, że przekształcenie tej 

placówki poprawi stan obsługi pacjentów a także zminimalizuje problemy. 

Niestety tak się nie stało. 

 

Radni uważają, że należy z lekarzem  zatrudnionym w Ośrtodku Zdrowia                  

w Opatowcu przeprowadzic rozmowę, która doprowadzi do poprawy i zmiany 

istniejącego stanu rzeczy. 

 

Radny Wiesław Gwóźdź – poruszył sprawę jakości wody z ujęcia Nida 2000. 

Woda jest niedobra. Być może spełnia parametry jakościowe ale jest 

śmierdzącz, mętna i na pewno gorsza niż z ujęcia w Chwalibogowicach. 

 

Radny Gruszka Marian – poruszyl sprawę rozpoczęcia  inwestycji jaką jest 

kanalizacja w Krzczonowie. 

 

Wójt Gminy – udzielając odpowiedzi radnemu poinformował go, że                         

w najbliższych dniach nastąpi rozpoczęcie prac. 

 

 

 



Ad.pkt. 7. 

 

Zamknięcia obrad Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady poprzez 

wypowiedzenie słów zamykam Sesję Rady Gminy”. 

 

 

Protokółowała                                               Przewodniczący Rady Gminy 

 

Zbertek Bożena                                                   Malec Andrzej 

 


