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Protokół Nr XXIX/7/2009 

z Sesji Rady Gminy w Opatowcu odbytej w dniu                      

25 września 2009 roku 
 

Porządek Sesji: 

 

1. Otwarcie Sesji 

2. Przedstawienie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25 sierpnia 2009 

roku 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok 

5. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2009 roku. 

6. Informacja o zamiarach przekazania w eksploatację zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę  Miedzygminnemu Związkowi Nida 2000 w Starym 

Korczynie: 

a) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w 

użyczenie sieci wodociągowej na czas nieokreślony na rzecz  

Związku Międzygminnego „Nida 2000” z siedzibą w Starym 

Korczynie, 

b) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Opatowcu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 

modernizację –remont drogi gminnej Rzemienowice- Trębaczów 

8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych 

Rady Gminy w Opatowcu za 2008 rok 

9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez pracowników 

samorządowych za 2008 rok 

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, Wójta Gminy oraz Sekretarza               

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

w dzisiejszej Sesji uczestniczy 14 radnych. Stan Rady to 15 radnych. Sesja jest 

zatem prawomocna do podejmowania wszelkich uchwał i rozstrzygnięć 
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Ad.pkt.2 

 

Porządek obrad wszyscy radni otrzymali. Przewodniczący Rady  odczytał jego 

treść    W głosowaniu jawnym został przyjęty i zatwierdzony jednogłośnie. 

 

Ad.pkt.3 

 

Radny Mysiak Stanisław zgłosił wniosek aby protokołu z Sesji Rady Gminy 

odbytej w dniu  25 sierpnia 2009 roku nie odczytywać. Wniosek swój uzasadnił 

tym, że protokół jest dostępny w każdej chwili u Sekretarza Gminy i każdy 

zainteresowany jego treścią może się z nim zapoznać. 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przedmiotowym 

wnioskiem. W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu bez jego 

odczytywania głosowało 14 radnych. 

 

Ad,.pkt.4 

 

Przewodniczący Rady Gminy  odczytał treść projektu uchwały w sprawie 

zmiany budżetu gminy  na 2009 rok. Wyjaśnień w zakresie tej uchwały udzieliła 

Skarbnik Gminy Pani Władysława Stankiewicz. Pytań ani poprawek nie 

zgłoszono. W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

/uchwała w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.5 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał opinię RIO  w sprawie  wykonania 

budżetu Gminy Opatowiec za I półrocze 2009 roku – opinia pozytywna. 

Realizacja budżetu Gminy za I półrocze br omawiana była również na 

posiedzeniach Komisji Rady. Wszystkie Komisje oceniły wykonanie budżetu  

pozytywnie. 

Rada Gminy  informacje przyjmuje i  uznaje  wykonanie budżetu Gminy za 

prawidłowe. 

 

Ad.pkt.6 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych o zamiarze przekazania  w 

eksploatację  sieci wodociągowej na terenie Gminy  Związkowi 

Międzygminnemu „Nida 2000” z siedzibą w Starym Korczynie. 

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielił Wójt Gminy Pan Henryk 

Barański. Wyjaśnił co przemawia za  takim rozwiązaniem sprawy zaopatrzenia 

mieszkańców w wodę. Głównym powodem są kwestie finansowe i obciążenie z 

którym Gmina miałaby trudności sobie poradzić. Przy obecnej cenie wody oraz 

zasadach obciążania Zakład Gospodarki Komunalnej  za pobraną wodę bez 
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uwzględnienia ubytków i awarii  Zakład nie jest w stanie regulować tych 

należności. Wobec faktu, że zaopatrzenie mieszkańców w wodę należy do zadań 

własnych Gminy  to Gmina musiałaby pokryć  koszty wody w przypadku braku 

tych środków w ZGK. Tak, że proponowane rozwiązanie będzie korzystne dla 

obu stron. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na przekazanie w użyczenie sieci wodociągowej na czas nieokreślony 

na rzecz Związku Międzygminnego „Nida 2000” z siedzibą w Starym 

Korczynie. 

Za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowało 14 radnych /uchwała w 

załączeniu/. 

 

W związku z podjęciem powyższej uchwały  Rada Gminy postanowiła o 

likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Opatowcu. Majątek Zakładu 

zostanie przejęty przez Wójta Gminy i zagospodarowany  za pośrednictwem 

odpowiedniej komórki Urzędu Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie likwidacji 

zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Opatowcu. 

W głosowaniu jawnym z a podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. /uchwała 

w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.7 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie 

zabezpieczenia środków finansowych na modernizację – remont drogi gminnej 

Nr 002574 Trębaczów – Rzemienowicew miejscowości Trębaczów. 

Wyjaśnień w zakresie tej uchwały udzielił Wójt Gminy. 

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

załączeniu/. 

 

Ad.pkt.8 

 

Przewodniczący Rady Gminy  odczytał informację o złożonych oświadczeniach  

majątkowych przez radnych  Rady Gminy w Opatowcu za 2008 rok. 

Uwag ani pytań do przedstawionej informacji nie zgłoszono. 

 

Ad.pkt.9 

 

Sekretarz Gminy Bożena Zbertek zapoznała radnych z informacją o złożonych 

oświadczeniach majątkowych  przez pracowników samorządowych za 2008 rok. 
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Ad.pkt.10 i 11 

 

Radny Walczak - poruszył sprawę budowy drogi Kocina-Kamienna. 

 

Radny Kryca Henryk – wypowiedział się na temat  remontu drogi 

Mistrzowice- Rzemienowice jak również na temat wręcz fatalnego stanu drogi 

Mistrzowice- Królewice. 

 

Radny Walczak Stanisław –  stwierdził, że są to drogi powiatowe i jest ich na 

terenie Gminy jeszcze dużo więcej. Powiat jednak nie reaguje na nasze apele, 

wnioski i prośby. 

 

Pan Ryszard Kłos radny powiatu Kazimierskiego – wypowiedział się 

krytycznie na temat modernizacji, remontów i utrzymania dróg powiatowych na 

terenie Gminy Opatowiec. Na wszelkich możliwych posiedzenia Rady Powiatu 

poruszam ten problem ale jak widać bezskutecznie. 

 

Radny Kociński Jarosław – wypowiedział się na temat utrodnionego przejazdu 

drogą Rzemienowice – Bejsce z uwagi na zarośnięte pobocza. 

 

Radna Dorota Domoń – poruszyła sprawę  złego stanu drogi Kamienna- 

Wawrowice i drogi Stropieszyn- Brodek. To są również drogi powiatowe. 

 

Radni zdecydowali aby Przewodniczący wystąpił z pismem do  Powiatowego 

Zarządu Dróg  informującym o złym stanie dróg powiatowych na terenie Gminy 

Opatowiec z jednoczesną prośbą o poinformowanie Rady o zamiarach zmiany 

tego stanu rzeczy. 

 

Radny Nur Tadeusz – poruszył sprawę  dowozu dzieci do szkoły i braku opieki 

w tym zakresie w czasie jazdy w autobusie. 

Odpowiedzi na problem poruszony przez radnego udzielił Pan Ryszard Kłos – 

Dyrektor ZEASiSZ. 

 

Ad.pkt.12 

 

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 
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