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Protokół Nr XXV/3/2009 

Z Sesji Rady Gminy w Opatowcu odbytej w dniu  17 kwietnia 

2009 roku 

 

 
 

Porządek Sesji: 

 

1. Otwarcie Sesji   

2. Przedstawienie porządku obrad 

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

roku 

4. Przedstawienie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych            

w szkołach prowadzonych przez Gminę Opatowiec. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Opatowiec. 

6. Sprawy różne 

7. Interpelacje i zapytania 

8. 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 13 

radnych. Sesja zatem jest prawomocna do podejmowania uchwał                               

i rozstrzygnięć. 

 

Ad.pkt.2 

 

Przewodniczący Rady Gminy  wyjaśnił sprawę szybkiego zwołania dzisiejszej 

Sesji. Następnie przedstawił porządek Sesji. Uwag ani poprawek nie wniesiono. 

W głosowaniu jawnym został zatwierdzony jednogłośnie. 

 

Ad.pkt.3 

 

Radny Nur Tadeusz zgłosił wniosek aby protokół z Sesji Rady Gminy odbytej           

w dniu 25 marca 2009 roku  został zatwierdzony bez jego odczytywania. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. Za 

przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych. W związku z wynikiem głosowania 

protokół został przyjęty i zatwierdzony bez odczytywania jego treści. Protokół 
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w wersji papierowej został udostępniony radnym na sali obrad do wglądu                 

i zapoznania się z jego treścią. 

 

Ad.pkt.4 

 

Dyrektor GZEASiSZ Pan Ryszard Kłos przedstawił radnym  Regulamin 

wynagradzania  nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Opatowiec. Wyjaśnił kwestie prawne  Regulaminu a następnie omówił 

zasady i ustalenia w nim zawarte. Poinformował o obowiązku Gminy w zakresie 

wyrównywania średnich zarobków w poszczególnych grupach zawodowych 

nauczycieli podając ich wysokość. 

 

Radny Walczak Stanisław – zapytał z jakich to pieniędzy będzie finansowane. 

 

Dyrektor GZEASiSZ – ze środków samorządowych. 

Pan Ryszard Kłos poinformował również radnych, że w Szkole Podstawowej 

w Opatowcu pękł piec, zakup nowego pieca to kwota ok. 30 tys.złotych. 

 

Radny Walczak Stanisław – zapytał co Wójt na to? Czy ma środki na 

wykonanie tych zadań. 

 

Wójt Gminy – ja muszę wykonać  to co szanowna Rada uchwali. 

 

Ad.pkt.5 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Opatowiec. 

Za podjęciem uchwały głosowało 13adnych. /uchwała w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.6 i 7 

 

Radny Walczak Stanisław -  dlaczego nie dostajemy subwencji więcej abyśmy 

aż tyle środków nie dokładali do oświaty. 

 

Dyrektor Ryszard Kłos – sprawa jest prosta mamy mało dzieci a subwencja 

przyznawana jest to ich ilości. 

 

Radny Kociński Jarosław – złożył podziękowanie dla Wójta Gminy za pomoc 

w organizowaniu różnych imprez dla dzieci  na terenie Krzczonowa. 

Podziękowania skierował również do nauczycieli SP Krzczonów  za 

bezinteresowną pomoc w organizacji tych imprez. 
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Wójt Gminy – poinformował radnych, że dzieci z Gimnazjum w Opatowcu            

w konkursie muzycznym w Kielcach zajęły II miejsce w okolicznościach gdzie       

I miejsca nie przyznano. Jest to na pewno duży sukces z czego należy się 

cieszyć. Mnie jednak spędza sen z oczu poziom  i wyniki nauczania w naszych 

szkołach.  Jak dotąd nie mamy się czym chwalić bowiem znajdujemy się na 

miejscach prawie że ostatnich. 

 

Radny  Kryca Henryk -  poruszył sprawę remontu drogi powiatowej 

Mistrzowice- Rzemienowice przez las. 

 

Wójt Gminy – poinformował radnych, że w tym zakresie są jego zdaniem duże 

nieprawidłowości. Nie może dochodzić do szantażu takiego jaki  stosuje powiat 

a tj. „dacie 50% środków to my będziemy budować, a nie dacie to i my też nie 

damy”. Prawnie jest to sytuacja niedopuszczalna i w tej kwestii zasięgniemy 

porady prawników. Radnemu mogę  doradzić aby zmobilizować społeczeństwo 

i nieustannie pisać do powiatu o konieczności remontu tej drogi. 

 

Radny Gruszka Marian – poruszył sprawę remontu drogi przez wieś 

Krzczonów. To co w tym zakresie zrobiono woła o pomstę do nieba. W chwili 

obecnej samochody poruszają się nie w linii prostej a raczej slalomem  

stwarzając bardzo duże niebezpieczeństwa i dla siebie i dla pieszych. 

 

Pan Ryszard Kłos – jako radny Powiatu Kazimierskiego poinformował Radę 

Gminy, że budowa tej drogi planowana jest w roku przyszłym. 

 

Ad.pkt.8 

 

Zamknięcia obrad Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy dziękując 

radnym za udział i wypowiadając słowa „ zamykam Sesję Rady Gminy”. 

 

 

 

 

 

Protokółowała                                                    Przewodniczący Rady Gminy 

 

Zbertek  Bożena                                                       Andrzej Malec 


