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Protokół Nr XXIII/1/2009 

z Sesji Rady Gminy w Opatowcu odbytej w dniu 10 lutego               

2009 roku 

 
 

 

Porządek Sesji: 

 

1. Otwarcie Sesji  

2. Przedstawienie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 grudnia 2008 

roku 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XV/78/2008 z 

dnia 28 marca 2008 roku 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy 

Opatowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

działającymi w sferze pożytku publicznego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji 

Rady Gminy w Opatowcu na rok 2009 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  rocznego planu pracy Rady Gminy w 

Opatowcu 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia warunków stosowania bonifikaty 

od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji umów najmu dzierżawy lokali 

użytkowych stanowiących własność Gminy Opatowiec na rzecz osób 

fizycznych, zawartych w okresie od 01.01.2008  na czas nieokreślony. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody z 

urządzeń sieci komunalnej i odprowadzanie ścieków w Gminie 

Opatowiec. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazw ulic 

13.  

14. Sprawy różne. 

15. Interpelacje i zapytania. 

16. Zamknięcie obrad. 
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Ad.pkt.1 

 

Otwarcia obrad Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Pan Andrzej 

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

Rady Powiatu P.Ryszarda Kłosa. Następnie stwierdził, że na stan 15 radnych 

obecnych na Sesji jest 10 radnych, 4 radnych – usprawiedliwionych, 1 –nie 

usprawiedliwiony. Sesja jest jednak prawomocna bowiem 10 radnych tj. 66 %  

składu Rady Gminy. 

Ad.pkt.2 

Porządek obrad przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. Uwag ani poprawek 

do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono. W głosowaniu jawnym 

został zatwierdzony jednogłośnie. 

 

Ad.pkt.3 

 

W sprawie  zatwierdzenia protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 

grudnia 2008 roku  radny Pan Mysiak Stanisław zgłosił wniosek aby jego treści 

nie odczytywać. Chętni do szczegółowego zapoznania się z treścią protokołu 

mogą to zrobić w każdym czasie pracy Urzędu Gminy u Sekretarza Gminy. 

Za zgłoszonym wnioskiem głosowało 10 radnych. Biorąc pod uwagę wynik 

głosowania protokół został przyjęty i zatwierdzony bez jego odczytywania. 

 

Ad.pkt.4 
 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały własnej Nr XV/78/2008 z dnia 28 marca 2008 roku                                     

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Opatowiec. Wyjaśnień           

w zakresie przedmiotowej uchwały udzielił  Wójt Gminy. W głosowaniu 

jawnym za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowało 10 radnych./ uchwała 

w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.5 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie  przyjęcia 

programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi                  

i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. 

Informacji i wyjaśnień w zakresie treści programu udzieliła Pani Sekretarz 

Gminy Bożena Zbertek. 

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych. /uchwała 

w załączeniu/. 
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Ad.pkt.6 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie  

zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Opatowcu na rok 

2009. Plany zostały opracowane przez Przewodniczących Komisji                             

i skonsultowane z ich członkami. 

Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych. /uchwała w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.7 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie  rocznego 

planu pracy Rady Gminy w Opatowcu. Uwag ani poprawek do projektu planu 

pracy Rady na 2009 rok nie wniesiono. 

W głosowaniu jawnym za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowało                 

10 radnych. /uchwała w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.8 
 

W związku z tym, że radni otrzymali projekt programu Profilaktyki                            

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok nie odczytywano jego 

treści. Radni uznali, że działania w tym zakresie są działaniami potrzebnymi               

i funkcjonują prawidłowo. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w tym zakresie. W głosowaniu 

jawnym za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu głosowało                 

10 radnych. /uchwała w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.9 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia 

warunków stosowania bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności. 

Projekt tej uchwały rozpatrywany jest już ponownie bowiem na poprzedniej 

Sesji temat ten był częściowo omawiany. Pani Barbara Mystek inspektor Urzędu 

wyjaśniła w sposób szczegółowy cel i potrzebę podjęcia tej uchwały oraz 

przepisy ustawowe w tym zakresie. 

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych. /uchwała 

w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.10 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie akceptacji 

umów najmu- dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy 
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Opatowiec na rzecz osób fizycznych, zawartych w okresie od 01.01.2008 rok na 

czas nieokreślony. 

Sekretarz Gminy  poinformowała radnych o jakie lokale chodzi i dlaczego               

w kwestii dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych należy 

uchwałę podjąć. 

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych. /uchwała 

w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.11 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek  Wójta Gminy  dotyczący 

zatwierdzenia taryf wody i ścieków na terenie Gminy Opatowiec począwszy od 

dnia 1 kwietnia 2009 roku. 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Jan Zbertek  udzielił wyjaśnień               

w zakresie sporządzonej kalkulacji kosztów utrzymania  urządzeń wody                    

i ścieków oraz kosztów dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków. 

Radni po wnikliwym rozważeniu potrzeb w tym zakresie  ustalili następujące 

ceny: 

• wg wskazań wodomierza na cele socjalno-bytowe dla gospodarstw 
indywidualnych – 2,80 zł /netto/ 

• wg norm zużycia – 10,00 zł /netto/ 

• wg wskazań wodomierza dla pozostałych odbiorców – 3,50 zł /netto 

• stałą opłatę miesięczną – 3,00 zł /netto/ 

• za ścieki komunalne – 3,95 zł /netto/ 
 

Celem wyrównania różnicy pomiędzy faktyczną ceną za dostarczenie wody               

a ceną pobieraną od odbiorców Rada Gminy ustaliła dotację w wysokości                  

32 000,00 złotych, a w przypadku odprowadzania ścieków dopłatę w wysokości 

7 000 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody z urządzeń sieci komunalnej                       

i odprowadzanie ścieków w gminie Opatowiec. 

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych. /uchwała 

w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.12 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazw 

ulicom. Uchwała ta dotyczy miejscowości Opatowiec. Uwag ani poprawek nie 

wniesiono w głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych. 

/uchwała w załączeniu/. 
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Ad.pkt. 13 i 14 

 

Radny Mysiak Stanisław – zapytał w jakim stadium znajduje się procedura  

ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu na budowę sieci wodociągowej. 

 

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy informując radnego, że otwarcie ofert 

nastąpi za dwa dni tj 12 lutego 2009 roku o godz.10,30. Myślę, że po ostatnich 

wyjaśnieniach  dokonanych przez projektanta cena tego zadania powinna ulec 

zmniejszeniu co będzie z korzyścią dla Gminy. 

 

Pan Ryszard Kłos – poinformował radnych o planowanym turnieju piłki 

siatkowej w dniach 28 luty  do 1 marzec. Impreza ta wpisała się już w kalendarz 

imprez corocznie organizowanych. Drużyny walczyć będą o puchar Wójta 

Gminy. 

 

Ad.pkt.15 

 

Zamknięcia obrad Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy poprzez 

wypowiedzenie słów „zamykam Sesję Rady Gminy”. 

 

 

 

 

Protokółowała                                               Przewodniczący Rady Gminy 

 

Zbertek Bożena                                                  Malec Andrzej 


