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Protokół Nr XXXVII/2010 

z Sesji Rady Gminy Opatowiec odbytej w dniu                          

30 czerwca 2010 roku 

 
 
Porządek Sesji: 

 
1. Otwarcie Sesji  

2. Przedstawienie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 12 maja 

2010 roku 

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

5. Podjecie uchwały w sprawie zakresu i formy  informacji o 

przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku 

budżetowego 

6. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska i 

Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Opatowiec 

7. Interpelacja i zapytania 

8. Sprawy różne 

9. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

Ad.pkt.1 

 

Otwarcia obrad Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Pan Andrzej 

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

Gminy. W Sesji uczestniczył radny Powiatu Kazimierskiego Pan Ryszard Kłos, 

którego serdecznie powitał. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, 
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że na stan 15 radnych obecnych jest 15 co stanowi 100% składu Rady. Sesja 

zatem jest prawomocna do podejmowania wszelkich uchwał i rozstrzygnięć. 

 

Ad.pkt.2 

 

Porządek obrad przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. Uwag ani poprawek 

do porządku obrad nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym za przyjęciem 

porządku obrad głosowało 15 radnych. 

 

Ad.pkt.3 

 

Radny Mysiak Stanisław zgłosił wniosek aby protokół z Sesji Rady Gminy 

odbytej w dniu 12 maja 2010 roku przyjąć bez jego odczytywania. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. Za 

przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. 

Biorąc pod uwagę wyniki głosowania protokół z Sesji Rady Gminy odbytej              

w dniu 12 maja 2010 roku został przyjęty i zatwierdzony bez odczytywania jego 

treści. Protokół w każdej chwili może być udostępniony przez Sekretarza 

Gminy, a także udostępniony jest na stronie internetowej Gminy Opatowiec. 

 

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 poprawek nie zgłoszono. 

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

w załączeniu/. 
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Ad.pkt.5 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie  zakresu                

i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku 

budżetowego. 

Treść i potrzebę podjęcia tej uchwały omówiła  Pani Skarbnik Gminy. 

Poprawek do treści uchwały nie wniesiono 

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

w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.6 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia  

„Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 

Opatowiec” 

Zarówno Program ochrony środowiska jak i plan gospodarki odpadami przez 

okres 21 dni były wyłożone do zapoznania się w Urzędzie Gminy o czym 

poinformowano na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

W zakresie przedmiotowej uchwały wyjaśnień udzielił podinspektor ds. ochrony 

środowiska i gospodarki komunalnej Urzędu Pan Jan Zbertek. 

Uwag ani poprawek nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym za podjęciem 

uchwały głosowało 15 radnych. / uchwała w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.7 i 8 

 

Radny Mysiak Stanisław – poruszył sprawę złej jakości wody w jaką w chwili 

obecnej  zaopatruje mieszkańców  Związek Nida 2000. 
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Przewodniczący Rady Gminy – odpowiadając na pytanie radnego 

poinformował, że zły smak i zapach wody jest wynikiem zabrudzonych filtrów. 

Zabrudzenia spowodowane zostały przez powódź. Filtry należy wymienić i na 

pewno jakość wody się poprawi. Poczyniono już starania w tym zakresie. Nie 

bez znaczenia jest fakt, że rozbiór wody nie jest na tyle duży aby mogła ona być 

w rurach często wymieniana i to również powoduje, że nie jest smakowo 

najlepsza. Jednak bakteriologicznie woda  spełnia warunki przydatności do 

spożycia. Mam zatem nadzieje, że problem ten zostanie w najbliższym czasie 

rozwiązany. 

 

Radny Kryca Henryk – poruszył sprawę fatalnego stanu drogi przez las                     

w kierunku Mistrzowic. Zdaję sobie sprawę, że jest to droga powiatowa 

niemniej jednak w niedługim czasie rozsypie się całkowicie. 

 

Radny Gruszka Marian – wypowiedział się na temat drogi Krzczonów- 

Trębaczów. Zwisające gałęzie drzew stwarzają duże zagrożenie w ruchu 

drogowym. 

 

Radny Nur Tadeusz – poinformował o bardzo złym stanie drogi przez Kocinę 

w stronę Kamiennej. 

 

Radny Stankiewicz Tadeusz – pruszył sprawę  bardzo złego stanu drogi 

powiatowej Ksany – Krzczonów i również złej Ksany – Senisławice. 

 

Radny Powiatu Kazimierskiego Ryszard Kłos – poinformował radnych, że                 

w najbliższych dniach mają być remontowane drogi powiatowe na terenie naszej 

gminy. Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe to w tym roku będzie robiona tylko 

droga w Krzczonowie. Na przyszły rok planowana jest droga w Kocinie. 
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Poinformował również radnych, że na inwestycje drogowe w powiecie                     

w subwencji widnieje kwota około 5 mln złotych, a tak naprawdę z tego na 

utrzymanie dróg trafia ok. 1,5 mln złotych. Resztę pieniędzy przeznacza się              

w powiecie na inne cele. Trudno więc mówić, że wszystkie potrzeby będą                

w tym zakresie zaspokojone. 

W zakresie zimowego utrzymania dróg planowane jest aby każda  gmina                 

w powiecie  miała do dyspozycji samochód, który zajmował by się 

odśnieżaniem dróg. 

 

Radna Domoń Dorota – poruszyła sprawę złego stanu drogi Wawrowice – 

Kamienna. 

 

Wójt Gminy – poinformował radnych, że w Gminie została powołana Komisja 

na potrzeby oszacowania skutków powodzi. W pierwszej kolejności  szacuje się 

tereny zalane, a następnie przystąpimy do szacowania terenów podtopionych. 

Jako pomoc w tym zakresie proponuje się nisko oprocentowane kredyty. 

 

Ad.pkt.9 

 

Zamknięcia obrad Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady poprzez 

wypowiedzenie słów „zamykam Sesję Rady Gminy”. 

 

 

Protokółowała                                              Przewodniczący Rady Gminy 

Zbertek Bożena                                                  Andrzej Malec 

 


