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Protokół  Nr XXVIII/6/2009 

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

 

 
Porządek Sesji: 

1. Otwarcie Sesji 
2. Przedstawienie porządku obrad 
3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30.06.2009 roku 
4. Informacja o funkcjonowaniu placówek oświatowych na terenie Gminy 
5. Informacja o funkcjonowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej                        
w Opatowcu 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok 
7. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 
XXIV/122/2009 z dnia 25 marca 2009 roku 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Opatowiec do realizacji 
projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego 
z wnioskiem o przekazanie gruntu Skarbu Państwa położonego                        
w Rogowie na rzecz Gminy 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
dalsze 3 lata gruntu położonego w miejscowości Krzczonów. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
14. Wyrażenie opinii w sprawie projektów uchwał dotyczących likwidacji 
Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu          
i Krzczonowie. 

15. Interpelacje i zapytania 
16. Sprawy różne 
17. Zamknięcie obrad. 
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Ad.pkt.1 

 
Otwarcia obrad Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan 
Andrzej Malec. Na wstępie powitał radnych, Wójta Gminy, Sekretarza                       
i Skarbnika oraz Dyrektorów Szkół Podstawowych w Opatowcu i Krzczonowie 
a także Panią Dyrektor Gimnazjum w Opatowcu i Dyerektora GZEASiSZ Pana 
Ryszarda Kłosa. Następnie stwierdził na podstawie listy obecności, że                        
w dzisiejszej Sesji udział bierze 15 radnych co stanowi 100% składu rady 
Gminy. 
 

Ad.pkt.2 

 

Porządek obrad  odczytał Przewodniczący Rady, radni porządek ten otrzymali. 
Uwag, poprawek ani zmian nie wniesiono. W głosowaniu jawnym został 
zatwierdzony jednogłośnie. 
 

Ad.pkt.3 
 
Informację o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego otrzymali 
wszyscy radni. Omawiana ona była również w sposób szczegółowy na 
posiedzenia komisji  Rady. Z tego też względu nie odczytywano jej treści. 
Przewodniczący Rady Gminy poprosił kolejno Dyrektorów szkół o  wystąpienia 
w zakresie pracy ich placówek. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie Pan Tomasz Paluch na wstępie 
dokonał prezentacji swojej osoby. Poinformował o obsadzie osobowej                         
i wykształceniu kadry nauczycielskie w jego szkole. Następnie dokonał 
podsumowania realizacji różnych zadań i przedsięwzięć w Szkole Podstawowej 
w Opatowcu. Podkreślił ogromną wagę wniesionej pomocy przez rodziców 
dzieci uczęszczających do szkoły. Wspólnymi siłami dokonano wiele celem 
poprawy warunków pracy nauczycieli i nauki uczniów. 
Dyrektor Gimnazjum w Opatowcu Pani Elżbieta Szczęsna poinformowała Radę 
Gminy o pracach podejmowanych przez szkołę na rzecz poprawy warunków jak 
i poziomu nauczania. Wiele uwagi poświęciła  realizowanym zadaniom przy 
udziale środków unijnych. Również w  Gimnazjum wkład pracy rodziców jest 
bardzo duży. Przy ich pomocy udało się rozwiązać wiele problemów. Słowa 
podziękowania skierowała w stronę samorządu  za  pomoc jaką otrzymała 
szkoła. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatowcu Pan Mirosław Gajda  podziękował 
Przewodniczącemu za zaproszenie na Sesję. Podziękował Radzie Gminy za 
wsparcie jakie otrzymuje szkoła od samorządu. Następnie poinformował                      
o wykonanych pracach remontowych w budynku szkoły i o dużym 
zainteresowaniu i pomocy ze strony rodziców. Bez tej pomocy  nie moglibyśmy 
dokonać tak wiele. Przedstawił również najpilniejsze potrzeby jakie winny być 
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zrealizowane tj. remont sali gimnastycznej, łazienki w Gimnazjum oraz 
wykonanie elewacji obu budynków w Opatowcu. 
Radni informacje o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego uznali za pozytywną. 
 

Ad.pkt.5 
 
Informację o funkcjonowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Opatowcu 
przedstawił Kierownik Zakładu Jan Zbertek. Poinformował o dochodach 
Zakładu za okres  7 miesięcy jak również o należnościach z tytułu 
niezapłaconych faktur. Zaległości za niezapłacone rachunki za pobraną wodę to 
kwota 21 tys. złotych, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krzczonowie  nie płaci za 
ścieki kwitując to tym, że nie mają pieniędzy. Zaległość Spółdzielni to kwota 
ok. 7 tys. złotych. Aktualnie Zakład boryka się z trudnościami finansowymi na 
które składają się głównie niepłacenie przez odbiorców za pobraną wodę. Nie 
bez znaczenia jest fakt dużych ubytków wody / kradzieży/ we wsiach Kamienna 
i Kocina. Podejmowane działania w zakresie kontroli, wymiany liczników 
niewiele dają. Ja osobiście podejrzewam, że  nieprawidłowości w podłączeniu 
odbiorców wykonane były na etapie budowania wodociągu i dziś są trudne do 
zlokalizowania. Problem niezapłaconych faktur też stwarza trudności                        
w regulowaniu za zakupioną wodę z ujęcia Nida 2000 i ujęcia Jurków. Gdyby 
ustawa dopuszczała takie działanie jak w przypadku  niepłacenia za energię 
elektryczną to myślę, że poradzilibyśmy sobie szybciej. Jednak odcięcie 
odbiorcy wody nie jest takie proste. Każdy z odbiorców może mieć jedną 
niezapłaconą fakturę. W przypadku nieuregulowanych dwu faktur możemy 
rozpocząć procedurę odcięcia wody ale musimy w pierwszej kolejności 
zawiadomić Sanepid, wskazać odbiorcy źródło wody z którego może wodę brać  
a następnie odciąć dopływ wody. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to 
wytłumaczenie, ale w niektórych miejscach  są trudności i to bardzo duże. 
Kierownik Zakładu poinformował również Radę Gminy o funkcjonowaniu 
oczyszczalni ścieków w Krzczonowie. Po ostatniej kontroli zmuszeni byliśmy  
odmówić przyjmowania ścieków dowożonych bowiem oczyszczalnia nie 
osiągała efektu. W wyniku tego nie osiągamy dochodów takich aby 
oczyszczalnia mogła się utrzymać. Miesięczny koszt utrzymania oczyszczalni to 
kwota ok.3500 złotych / płace, prąd, badania/. Spółdzielnia od 3 miesięcy nie 
płaci, dowozimy ścieków  tyle ile pozwala instrukcja to jest za ok.500 złotych 
miesięcznie. Bilans więc jest ujemny. 
 

Wójt Gminy – wypowiadając się na temat eksploatacji i dostarczania wody na 
terenie gminy  stwierdził, że w takiej sytuacji będziemy musieli iść w kierunku 
przekształcenia  Zakładu lub oddania  sprawy zaopatrzenia w wodę w ręce 
prywatne. Uważam również, że restrykcje w stosunku do osób nieuczciwych 
winny być bardziej ostre i skuteczne. Myślę, że nie uciekniemy od tego 
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problemu i w najbliższym czasie musimy podjąć działania w kierunku zmiany 
istniejącej sytuacji. 
 

Ad.pkt.6 

 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 
budżetu gminy na 2009 rok. 
Radny Kryca Henryk – zapytał z jakiego zadania zdjęto 25 tys. złotych 
Wójt Gminy – udzielił odpowiedzi stwierdzając, że z drogi powiatowej która 
miała być robiona a nie będzie. 
Innych pytań, poprawek ani uwag do projektu nie wniesiono. 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. /uchwała 
w załączeniu/. 
 

Ad.pkt.7 

 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały własnej. Zmiana dotyczy  ilości i wartości udziałów Gminy  w Banku 
Spółdzielczym. 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych./uchwała    
w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.8 

 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Opatowiec do realizacji 
projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
przedstawił Przewodniczący. Wyjaśnień w zakresie przedmiotowej uchwały 
udzieliła Pani Zofia Danuta Kłos pracownik GOPS, który ten program będzie 
realizował. 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych./uchwała             
w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.9 

 
Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych                          
i transportu nieczystości ciekłych przedstawił radnym Przewodniczący Rady 
Gminy. Uwag ani poprawek nie wniesiono. W głosowaniu jawnym  uchwała 
została podjęta jednogłośnie – 15 radnych. /uchwała w załączeniu/. 
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Ad.pkt.10 

 
Przewodniczący  odczytał projekt uchwały w sprawie  wystąpienia do 
Wojewody  Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie  gruntu Skarbu 
Państwa położonego w Rogowie na rzecz Gminy. Pytań ani zastrzeżeń do treści 
uchwały nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały 
głosowało 15 radnych./ uchwała w załączeniu/. 
 

Ad.pkt.11 

 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze                   
3 lata gruntu położonego w miejscowości Krzczonów. Wyjaśnień w zakresie tej 
uchwały udzielił Wójt Gminy. W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały 
głosowało 15 radnych. 
 

Ad.pkt.12 

 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie powołania 
Komisji Inwentaryzacyjnej. Treść uchwały i jej ustalenia omówiła Pani Barbara 
Mystek – inspektor UG. 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. /uchwała 
w załączeniu/. 
 

Ad.pkt.13 

 
Wójt Gminy Pan Henryk Barański zwrócił się z pytaniem do radnych                        
w zakresie remontu drogi w Krzczonowie . Sprawa  możliwości budowy tej 
drogi wypłynęła w dniu dzisiejszym i dlatego też chciałbym Państwu 
przedstawić warunki na jakich mogłoby być zrealizowane to zadanie. Koszt  
budowy tej drogi to kwota 1 488 tys.złotych. 50%  to dotacja Państwa, 25% 
wkład powiatu i 25% wkład gminy. Nie jest to kwota mała bo 372 tys. złotych 
ale i inwestycja bardzo potrzebna. 
Radny Kryca Henryk – uważam, że jest to bardzo dużo pieniędzy i tym 
sposobem nigdzie nic więcej w zakresie dróg się nie zrobi. A droga 
Rzemienowice – Mistrzowice wymaga koniecznego remontu. 
Radny Sojka Jan – myślę, że jeżeli będziemy wspierać ciągle powiat  
kazimierski to nigdy swoich zadań nie zrealizujemy. 
Z uwagi na fakt, że wokół tego tematu wywiązała się  burzliwa dyskusja. 
Argumentów za i przeciw było wiele Przewodniczący Rady Gminy zarządził 
głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej w celu 
budowy przedmiotowej drogi. 
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W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 10 
osób, 2 radnych  głosowało przeciw i 2 radnych wstrzymało się od głosu. Biorąc 
pod uwagę wyniki głosowania uchwała została podjęta. /uchwała w załączeniu/. 
 

Ad.pkt.14 

 
Przewodniczący Rady Gminy Przedstawił kolejno projekty uchwał: 

• w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Opatowcu 

• w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Krzczonowie. 

 
Projekty te omawiane były również na posiedzeniach Komisji Rady gdzie 
uzyskały opinię pozytywną. 
Rada Gminy opiniuje oba projekty pozytywnie i zobowiazuje Wójta Gminy do 
podjęcia dalszych działań w kierunku przekształcenia  przedmiotowych 
Zakładów. 
 

Ad.pkt. 15 i 16 

 
Interpelacji i spraw różnych nie było. 

 

Ad.pkt.17 
 
Zamknięcia obrad Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy poprzez 
wypowiedzenie słów „ zamykam Sesję Rady Gminy”. 
 
 
 
 
 
Protokółowała                                                Przewodniczący Rady Gminy 

Zbertek Bożena                                 
                                                                             Malec Andrzej 
 


