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P r o t o k ó ł  Nr XXVII / 5 / 2009 

z Sesji Rady Gminy w Opatowcu odbytej w dniu 30 czerwca 2009 

roku 
 

 

Porządek Sesji: 

 

1. Otwarcie Sesji 

2. Przedstawienie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 kwietnia 2009 

roku 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie                     

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 

5. Informacja o realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki                                   

i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych za 2008 rok 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Statutu i Regulaminu 

Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Opatowcu 

7. Zajęcie stanowiska w sprawie przekształcenia  Samorządowego Zakładu 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Zdrowia w Opatowcu 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale nr III/21/2002 Rady 

Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu 

Gminy Opatowiec. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Wójta 

Gminy Opatowiec 

10. Sprawy różne 

11. Interpelacje i zapytania 

12. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

Ad.pkt.1 

 

Otwarcia obrad Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy  

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

i Skarbnika Gminy. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan  Rady 15 

obecnych na dzisiejszej Sesji jest 14 radnych. Sesja zatem jest prawomocna, 

zdolna do podejmowania wszelkich uchwał i rozstrzygnięć. 

 

Ad.pkt.2 

 

Porządek obrad przedstawił Przewodniczący Rady. Do zaproponowanego 

porządku obrad uwag ani poprawek nie wniesiono. W głosowaniu jawnym 

został zatwierdzony jednogłośnie. 
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Ad.pkt.3 

 

Radny Mysiak Stanisław zgłosił wniosek aby  nie odczytywano protokołu                 

z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu  30 kwietnia br. Wniosek swój 

argumentował faktem, że protokół w każdej chwili jest dostępny i każdy może 

się z nim zapoznać. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. Za 

przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych. Biorąc pod uwagę wyniki 

głosowania  protokół został przyjęty i zatwierdzony bez odczytywania jego 

treści. 

 

Ad.pkt.4 

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały w sprawie  

wyrażenia zgody na wyodrębnienie  w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki. 

Przewodniczący wyjaśnił, że decyzję w tej sprawie Rada musi podjąć najpóźniej 

do dnia 30 czerwca. 

Wójt Gminy – wyjaśnił kwestie prawne i formalne w zakresie  tworzenia 

takiego funduszu. Wnioskował do Rady Gminy aby na rok 2010 nie tworzyć 

takiego funduszu i nie rozdrabniać i tak skromnych środków finansowych jakimi 

dysponuje Gmina . Poinformował radnych o realizacji inwestycji takich jak: 

budowa wodociągu w 5 wsiach, budowa drogi do Wisły, remont Domu Kultury 

w Opatowcu. W związku z tymi inwestycjami Gminie będą potrzebne środki na 

kontynuację rozpoczętych prac. 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przedmiotową uchwałą. 

Za podjęciem uchwały w której Rada Gminy nie wyraża zgody na 

wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz 

sołecki głosowało 14 radnych. /uchwała w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.5 

 

W związku z tym, że wszyscy radni otrzymali informację o realizacji  

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

za  2008 rok nie odczytywano jego treści. 

Radny Mysiak Stanisław – zapytał  w których miejscowościach remontowano 

świetlice i dla kogo zakupiono sprzęt muzyczny. 

Sekretarz Gminy udzieliła odpowiedzi na pytania radnego – świetlice 

remontowano w Kocinie i Chwalibogowicach. Natomiast sprzęt muzyczny 

został zakupiony w części dla potrzeb młodzież szkolnej a w części dla zespołu 

muzycznego działającego  w Gminie. Sprzęt stanowi własność Gminy i widnieje 

na jej stanie. 

Uwag do realizacji Programu radni nie wnosili. 
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Ad.pkt.6 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie  przyjęcia 

Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Opatowcu. 

Treść Statutu i Regulaminu odczytała Sekretarz Gminy Bożena Zbertek. 

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

w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.7 

 

Wójt Gminy wypowiedział się na temat  funkcjonowania Ośrodka Zdrowia               

w Krzczonowie na nowych zasadach. Poinformował radnych o korzyściach 

jakie z tego przekształcenia formy działania wypływają zarówno dla poprawy 

bazy lokalowej jak i samych pacjentów. Dotychczasowy status prawny 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej to taki twór, który nie wiadomo do 

końca jak ma funkcjonować. Niby jest to jednostka organizacyjna Gminy, a my 

praktycznie nie mamy żadnego wpływu na kierowników tych jednostek, którzy 

kontrakty zawierają  z Funduszem Ochrony Zdrowia. Wszelkie uwagi                       

i pretensje kierowane są pod adresem Gminy która niewiele może zrobić aby to 

zmienić. W Gminach sąsiednich dokonano przekształceń formy opieki 

zdrowotnej i myślę, że poprawiło to jej funkcjonowanie. Poddał pod rozwagę 

sprawę przekształcenia miejscowego Ośrodka Zdrowia. Po wnikliwej                        

i  obszernej dyskusji w tym zakresie Rada Gminy  zobowiązała Wójta do 

podjęcia starań w celu przekształcenia tej jednostki w  zakład niepubliczny. 

 

Ad.pkt.8 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie  zmiany               

w uchwale  nr III/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 

roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec. 

Wyjaśnień w zakresie przedmiotowej uchwały udzieliła Sekretarz Gminy. 

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

w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.9 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia 

dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Opatowiec. 

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

w załączeniu/. 

 

 



 4 

Ad.pkt.10 i 11 

 

Radny Mysiak Stanisław – poruszył sprawę naprawy przepustu na drodze 

powiatowej Rogów –Kobiela. Prace rozpoczęto, zostawiono i co dalej? 

 

Radny Walczak Stanisław – poruszył sprawę  zanieczyszczonych poboczy 

dróg i chodników. Zwrócił też uwagę na złe wykonywanie remontu i budowy 

dróg. 

 

Radny Nur Tadeusz – zgłosił fakt, że na drodze „pisarka” w Kocinie  jest duże 

zamulenie drogi powodujące niebezpieczeństwo dla jej użytkowników. 

 

Radny Walczak Stanisław – wypowiedział się na temat zakupu aparatów 

tlenowych na wyposażenie straży. Jest to niezbędne i potrzebne w razie pożaru 

do ratowania życia ludzkiego. 

 

Radny Mysiak Stanisław – czy ustalona jest kwota jaką mają płacić rolnicy za 

przyłącza wodociągowe. 

 

Radna Domoń Dorota – poruszyła sprawę zanieczyszczonych poboczy na 

drodze w kierunku Brodka. Wypowiedziała się również na temat remontu drogi 

w stronę Wawrowic. 

 

Radny Wiesław Gwóźdź – jak została załatwiona sprawa oznakowania dróg, 

którą zgłaszałem na poprzedniej Sesji. 

 

Radny Nur Tadeusz – zapytał  jak rozwiązana została sprawa nie odbytych 

zawodów strażackich. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  - poinformował radnych, że sprawa utrzymania 

czystości na chodnikach obok posesji należy do ich właścicieli. 

 

Wójt Gminy – odpowiadając na pytania i poruszone problemy  w dyskusji 

stwierdził, że na  sprawę wykonania dróg my mamy niewielki wpływ. Firmy 

zaniżają ceny aby wygrać przetarg, a później szukają oszczędności za wszelką 

cenę i dlatego tak się dzieje. Tu jedynie może inspektor nadzoru mieć wpływ na 

jakość budowanych czy też remontowanych dróg. Odnośnie oznakowania dróg  

sprawa została przekazana kompetentnym władzom do realizacji. Na temat 

poboczy i remontu dróg powiatowych wszystkie uwagi przekażę Dyrektorowi  

Panu Stanisławowi Sekule. W zakresie  nie odbytych zawodów strażackich to 

nie odbyły się one ze względu na pogodę. W najbliższy czwartek nasze drużyny 

mogą wziąć udział w zawodach strażackich w Kazimierzy Wielkiej  i sprawdzić 
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swoje wyniki. Jaki to będzie miało wpływ na uczestnictwo  w zawodach 

powiatowych  do końca nie wiem. 

 

Radny Rady Powiatu Pan Ryszard Kłos – poinformował radnych o odbytej w 

dniu wczorajszym Sesji Rady Powiatu na której między innymi omawiany był 

dość szeroko temat stanu dróg na terenie powiatu i tego co się na nich robi. 

Pewnym jest, że zaniedbania w tym zakresie są bardzo duże. Z drugiej strony 

trudno się dziwić jeżeli środki które winny być przeznaczone na budowę i 

utrzymanie dróg przeznacza się na inne cele i łata nimi dziury w budżecie 

powiatu. 

 

Ad.pkt.12. 

 

Zamknięcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy poprzez 

wypowiedzenie słów „zamykam sesję Rady Gminy”. 

 

 

 

 

 

 

Protokółowała                                             Przewodniczący Rady Gminy 

 

Zbertek Bożena                                                Andrzej Malec 


