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Protokół Nr XXIV/2/2009 

z Sesji Rady Gminy w Opatowcu odbytej w dniu 25 marca 2009 roku 

 

 

Porządek Sesji: 

 

1. Otwarcie Sesji 

2. Przedstawienie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 10 lutego 2009 

roku 

4. Przedstawienie  opinii RIO w sprawie projektu budżetu  

5. Uchwalenie budżetu Gminy na 2009 rok – podjęcie uchwały 

6. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na 

terenie gminy Opatowiec 

b) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz 

ustalenia ich przebiegu na terenie gminy Opatowiec 

c) w sprawie podziału drogi gminnej nr 002577T na dwa odcinki 

d) w sprawie pozbawienia drogi gminnej kategorii drogi  gminnej 

7. 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. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr 

XXXIII/172/2006 z dnia 23 lutego 2006 roku 

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, Wójta Gminy, Sekretarza  i Skarbnika 

Gminy. Następnie stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych na Sesji jest 14 

radnych. Sesja zatem jest prawomocna do podejmowania wszelkich  uchwal               

i rozstrzygnięć. 

 

Ad.pkt.2 
 

Porządek obrad przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. Uwag ani poprawek  

nie wniesiono. W głosowaniu jawnym  został zatwierdzony jednogłośnie. 
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Ad.pkt.3 

 

W sprawie  przyjęcia protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 10 lutego 

2009 roku Radny Sojka Jan zgłosił wniosek aby nie odczytywać jego treści. 

Protokół jest dostępny w każdy dzień w godzinach urzędowania u Sekretarza 

Gminy i każdy chętny może się z jego treścią zapoznać. 

Przewodniczący Rady Gminy  zarządził głosowanie celem przyjęcia lub 

odrzucenia przedmiotowego wniosku. 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych. Biorąc 

pod uwagę wynik głosowania protokół został przyjęty i zatwierdzony bez jego 

odczytywania. 

 

Ad.pkt. 4 

 

Przewodniczący Rady Gminy  odczytał treść opinii o projekcie uchwały 

budżetowej Gminy Opatowiec na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia 

komunalnego i objaśnieniami. Regionalna Izba Obrachunkowa  postanowiła  

zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej Gminy Opatowiec na 

2009 rok. 

Następnie Przewodniczący Komisji Rady Gminy kolejno wyrażali opinię                 

o projekcie budżetu na 2009 rok który był przedmiotem obrad wszystkich 

Komisji. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony im projekt budżetu Gminy na 

2009 rok. 

 

Ad.pkt.5 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie  uchwalenia 

budżetu gminy na 2009 rok. 

Radny Mysiak Stanisław – zapytał  o środki zapisane w budżecie w kwocie 302 

tys. złotych  oraz czy zapis wydatków bieżących na drogi gminne wiąże się                

z konkretnym zadaniem. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że kwota 302 tys. złotych są to  planowane środki               

z funduszy unijnych  z przeznaczeniem na remont Domu Kultury, natomiast 

wydatki bieżące nie są związane z konkretną  drogą  a ich przeznaczenie to 

drobne bieżące remonty wszystkich dróg gminnych w 2009 roku. 

Więcej uwag ani też pytań nie było. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem 

uchwały głosowało 14 radnych. /uchwała w załączeniu/. 
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Ad.pkt.6 

 

a) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie 

ustalenia  przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy 

Opatowiec. Wyjaśnień w zakresie przedmiotowej uchwały udzieliła Pani 

Barbara Mystek –inspektor UG. Uwag ani poprawek nie wniesiono.            

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych 

/uchwała w załączeniu/. 

b) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie  

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 

na terenie gminy Opatowiec. Uwag ani poprawek do projektu nie 

wniesiono. W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 14 

radnych../uchwała w załączeniu/. 

c) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie 

podziału drogi gminnej nr 002577T na dwa odcinki. Wyjaśnień                    

w zakresie tej uchwały udzieliła Pani Barbara Mystek –inspektor UG.             

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 14 

radnych./uchwała w załączeniu/. 

d) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie 

pozbawienia drogi gminnej nr 002582T kategorii drogi gminnej. 

Wyjaśnienie do projektu uchwały złożyła Pani Mystek Barbara – 

inspektor UG. W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 

14 radnych./uchwała w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.7 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt 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. 

Uwag ani poprawek w zakresie przedmiotowej uchwały nie zgłoszono.                  

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. /uchwała 

w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.8 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały  w sprawie zmiany 

uchwały własnej nr XXXIII/172/2006 z dnia 23 lutego 2006 roku  w sprawie 

przystąpienia Gminy Opatowiec w poczet członków Banku Spółdzielczego             

w Kielcach. W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 14 

radnych /uchwała w załączeniu/. 
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Ad.pkt.9 i 10 

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych o ustalenie terminu Sesji 

absolutoryjnej. Radni ustalili wstępnie termin na dzień 25 kwietnia /sobota/ 

2009 roku o godz.11-tej. 

 

Wójt Gminy – poinformował radnych, że w remizach i świetlicach które 

oddane są w użyczenie OSP lub Radom Sołeckim a podnajmują one 

pomieszczenia na działalność gospodarczą Gmina nie będzie regulować 

rachunków za energię elektryczną. Te OSP  lub Rady Sołeckie winny rachunki 

regulować z pobieranego czynszu za najem. 

 

Pan Ryszard Kłos – poinformował radnych o możliwościach sprzedaży walącej 

się drewnianej szkoły w Mistrzowicach  wraz z częścią placu. Są chętne dwie 

osoby. 

 

Radny Kryca Henryk – stwierdził, że na taką sprzedaż musi wyrazić zgodę 

społeczeństwo wsi Mistrzowice. 

 

Wójt Gminy – jeżeli chodzi o prawną stronę tej kwestii to nie musimy  ale my  

w swoich działaniach praktykujemy daleko idące konsultacje z mieszkańcami           

i nie jest naszym zamiarem aby popadać w niepotrzebne konflikty. Jeżeli będzie 

decyzja o sprzedaży to na pewno będziemy konsultować z mieszkańcami. 

 

Radny Mysiak Stanisław – zapytał czy planowana jest kontynuacja budowy 

chodnika we wsi Podskale. 

 

Wójt Gminy – udzielając odpowiedzi poinformował radnych, że Krajowa 

Dyrekcja Dróg  zadeklarowała, że jeżeli Gmina zrobi dokumentacje na budowę 

chodnika  to być może oni go wybudują. Nie są to decyzje już podjęte a jedynie 

zamierzenia. Miejmy  nadzieję, że plany te dojdą do skutku. 

 

Radna Zborowska Jolanta – zapytała czy działka w Charbinowicach 

przeznaczona do sprzedaży została sprzedana. 

 

Wójt Gminy – działka ta została wyceniona na kwotę 2 tys.złotych  plus koszty 

wyceny. Chętny do jej zakupu Pan Sojka  za tą cenę działki nie chce kupić 

uważając, że jej cena jest za wysoka. 

 

Radny Gwóźdź Wiesław – poruszył sprawę konieczności obcięcia zwisających 

gałęzi przy drogach- głównie powiatowych. Obecny stan w dużym stopniu 

zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Zaproponował czy nie można by 
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osób odbywających karę ograniczenia wolności skierować do takich prac tj 

obcięcia tych gałęzi. 

 

Wójt Gminy – osób skazanych odbywających te kary w naszej Gminie nie 

możemy skierować do prac w których występuje zagrożenie, a w tym wypadku 

praca z piłą czy też innymi ostrymi narzędziami takie zagrożenie stwarzają. 

Będziemy jednak interweniować w Powiatowym Zarządzie Dróg w tej sprawie 

bowiem Zarząd dysponuje odpowiednim sprzętem i ludźmi i mogą te czynności 

wykonać. Zastanawiam się dlaczego są takie opory i zaniedbania w tym zakresie 

na terenie naszej Gminy. 

 

Ad.pkt.11 

 

Zamknięcia obrad Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Pan 

Andrzej Malec poprzez wypowiedzenie słów „zamykam Sesję Rady Gminy”. 

 

 

 

 

 

Protokółowała                                                      Przewodniczący Rady Gminy 

 

Zbertek Bożena                                                         Malec Andrzej 

 


