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P r o t o k ó ł   Nr XXVI/4/2009 

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

roku. 

 
 

Porządek Sesji: 

 

1. Otwarcie Sesji  

2. Przedstawienie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu  17 kwietnia 

2009 roku 

4. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie 

opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2008 rok 

5. Przedstawienie wniosku i opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej 

wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

6. Przedstawienie uchwały składu Orzekającego RIO w sprawie opinii                 

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium 

7. Przedstawienie opinii przez Przewodniczących Komisji Rady Gminy                  

w sprawie realizacji budżetu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 

2008 rok 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2009 rok 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia nabywcy z opłaty za wycenę 

gruntu przy sprzedaży działki nr 793 w miejscowości Charbinowice. 

12. Sprawy różne. 

13. Interpelacje i zapytania. 

14. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

Ad.pkt.1 

 

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Malec. Na 

wstępie powitał radnych, następnie Wójta Gminy, Sekretarza i Skarbnika. 

Powitał też radnego Rady Powiatu Kazimierskiego Pana Ryszarda Kłosa. Na 

podstawie listy obecności stwierdził, że na dzisiejszej Sesji obecnych jest 15 

radnych tj 100% składu Rady Gminy. 
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Ad.pkt.2 

 

Porządek obrad przedstawił Przewodniczący. Uwag ani poprawek nie 

wniesiono. W głosowaniu jawnym za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 

radnych. 

 

Ad.pkt.3 

 

Radny Walczak Stanisław – złożył wniosek aby protokołu nie odczytywać 

zatwierdzając go bez odczytywania jego treści. Protokół jest udostępniony na 

sali obrad więc kto jest chętny może się z jego treścią zapoznać. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie.                

W głosowaniu jawnym za zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej 

w dniu 17 kwietnia 2009 roku głosowało 15 radnych. 

 

Ad.pkt.4 

 

Przewodniczący Rady Gminy  zapoznał zebranych  z opinią składu 

Orzekającego RIO  wyrażoną w uchwale nr 33/1/2009 z dnia 16.04.2009 r               

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Opatowiec za 

2008 rok. Opinia pozytywna. 

 

Ad.pkt.5 

 

Przewodniczący odczytał treść wniosku i opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej 

wykonania budżetu gminy za 2008 rok – opinia pozytywna . Komisja zatem 

wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2008. 

 

Ad.pkt.6 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał  uchwałę nr 33/1/2009 VIII Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 kwietnia 

2009 roku dotyczącą opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

absolutorium. Opinia pozytywna. 

 

Ad.pkt.7 

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy kolejno przedstawili opinię o wykonaniu 

budżetu gminy za 2008 rok. Realizacja budżetu omawiana była na 

posiedzeniach  komisji. Wszystkie Komisje  zaopiniowały wykonanie budżetu 

pozytywnie  wnioskując o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok. 
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Ad.pkt.8 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok. W głosowaniu jawnym za podjęciem 

uchwały głosowało 15 radnych. / uchwała w załączeniu/. 

 

Przewodniczący złożył gratulacje Wójtowi Gminy oraz Pani Skarbnik  za 

prawidłową realizację budżetu. 

Wójt Gminy  podziękował za współpracę i pomoc Radzie Gminy i prosił                 

o dalszą tak dobrą i efektywną współpracę. 

 

Ad.pkt.9 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany               

w budżecie gminy na 2009 rok. Wyjaśnień w zakresie tej uchwały udzieliła 

Skarbnik Gminy Pani Władysława Stankiewicz. Uwag ani poprawek nie 

wniesiono. W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 15 

radnych. /uchwała w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.10 

 

Przewodniczący  Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że uchwała ta dotyczy współfinansowania budowy drogi 

powiatowej Rogów – Kobiela. 

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. /uchwała 

w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.11 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zwolnienia 

nabywcy z opłaty za wycenę gruntu przy sprzedaży działki nr 793                            

w miejscowości Charbinowice. 

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. /uchwała 

w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.12 i 13 

 

Przewodniczący Rady Gminy  zapoznał radnych z pismem  w sprawie budowy 

pomnika Zawiszy Czarnego. 
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Radny Gwóźdź Wiesław – poruszył sprawę  oznakowania drogowego przy 

wjeździe do Szkoły Podstawowej w Opatowcu, brak jest oznakowania drogi              

z pierwszeństwem przejazdu w miejscowości Kobiela obok posesji Dybek. 

Wypowiedział się również na temat sprzedaży budynku „Agronomówka”                

w Opatowcu. Uważam, że jeżeli są chętni to ten budynek należy sprzedać 

bowiem za da lata to już nie będzie czego sprzedawać, a sama działka nie jest 

zbyt atrakcyjna / daleko od Rynku, wyposażona w słupy i kable elektryczne             

w dużym zakresie/. 

 

Radny Walczak Stanisław – uważam, że jeżeli radny z Opatowca stoi na takim 

stanowisku w zakresie zbycia budynku Agronomówki to tak należy zrobić. 

 

Wójt Gminy – w zakresie ustawienia znak przy wjeździe do Szkoły odpowiedź 

mam otrzymać w terminie do 10 maja br. W zakresie  ustawienia znaku                  

w Kobieli będziemy sygnalizować odpowiednim służbom. 

Następnie Wójt zaprosił  radnych na dzień 3 maja na uroczystość obchodów 

Dnia Strażaka na godz.11,30. 

 

Ad.pkt.14 

 

Zamknięcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Malec 

poprzez wypowiedzenie słów „zamykam Sesję Rady Gminy”. 

 

 

 

 

Protokółowała                                                Przewodniczący Rady Gminy 

 

Zbertek Bożena                                                    Malec Andrzej 

 

 

 


