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Protokół Nr XXXIII/2010 

z Sesji Rady Gminy w Opatowcu odbytej                                                     

w dniu  24 luty 2010 roku 
 

 

 

Porządek Sesji: 

 

1. Otwarcie Sesji 

2. Przedstawienie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 stycznia 2010 

roku 

4. Informacja o funkcjonowaniu  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  za 

2009 rok 

5. Informacja o realizacji Gminnego  programu profilaktyki i rozwiązywania    

problemów           

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania Prokuratury Rejonowej w Pinczowie 

do uchylenia  uchwały            . 

8. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2010 

9. Interpelacje i zapytania 

10. Sprawy różne 

11. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

Ad.pkt.1 
 

Otwarcia obrad Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Malec. 

Na wstępie  powitał radnych oraz przedstawicieli Urzędu Gminy w osobach 

Wójta Gminy, Sekretarza i Skarbnika a także Dyrektora GZEASiSZ Następnie 

na podstawie listy obecności stwierdził, że w dzisiejszej Sesji  bierze udział 15 

radnych co stanowi 100%  ustawowego składu Rady. 

 

Ad.pkt.2 

 

Porządek obrad przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. Uwag ani poprawek 

nie wniesiono. W głosowaniu jawnym za przyjęciem porządku obrad głosowało 

15 radnych. 

 

 

 



 2 

Ad.pkt.3 

 

Radny Walczak Stanisław – zgłosił wniosek aby protokół Sesji Rady Gminy  

odbytej w dniu 20 stycznia nie odczytywać  bowiem protokół jest do wglądu              

w każdej chwili. Zarówno radni jak i każdy obywatel Gminy może się z jego 

treścią zapoznać codziennie w godzinach pracy Urzędu. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego. Za przyjęciem 

wniosku głosowało 15 radnych. W związku z tym protokół z sesji Rady Gminy 

odbytej w dniu 29 stycznia  został przyjęty bez odczytywania jego treści. 

 

Ad.pkt.4 

 

Informację o funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymali 

wszyscy radni. Nie odczytywano zatem jej treści. Przewodniczący otworzył 

dyskusję w zakresie przedstawionej informacji. 

 

Radny Nur Tadeusz – uważam, że gmina nie powinna ponosić kosztów 

wyżywienia dzieci uczęszczających do szkól poza terenem Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – nic w tym zakresie nie możemy zrobić 

bowiem prawo tak stanowi, a rodzice mają też prawo wyboru szkoły. 

 

Radny Walczak Stanislaw – może zasadnym by było przeprowadzić rozmowy 

z tymi rodzicami aby ich dzieci uczęszczały do szkól na terenie naszej gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zapytał czy w liczbie 112 wśród rodzin 

korzystających z pomocy społecznej są osoby które korzystają z wielu 

świadczeń i ile takich osób jest. 

 

Kierownik GOPS – wśród tej liczby około 50 % to osoby które korzystają                  

z więcej niż jednego rodzaju świadczenia. 

 

Więcej  zapytań w zakresie pracy i realizacji zadań przez GOPS nie było. 

 

Ad.pkt.5 

 

Treść informacji w zakresie realizacji Gminnego programu profilaktyki                       

i rozwiązywania problemów alkoholowych radni otrzymali. W związku z tym 

przewodniczący Rady nie odczytywał jej ponownie otwierając w tym zakresie 

dyskusje. 
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Radny Mysiak Stanisław -  co się stanie ze środkami w kwocie 23 tys. złotych 

które nie zostały wykorzystane na cele profilaktyki. Czy one przepadają czy 

przechodzą na nadwyżkę budżetową. 

 

Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że środki te przechodzą na rok 2010 i o tyle jest 

powiększony stan środków na 2010 rok 

 

Radny Mysiak Stanislaw – zapytał czy z tych środków można otrzymać 

wsparcie na remont świetlicy wiejskiej. 

 

Sekretarz Gminy – tak jeżeli  działanie to przyczyni się do propagowania 

zdrowego trybu życia bez nałogów. 

 

Rada  oceniła działanie Komisji jako prawidłowe. 

 

Ad.pkt.6 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian                  

w budżecie gminy na 2010 rok.  

Wyjaśnień w zakresie przedmiotowej uchwały udzieliła Pani Skarbnik Gminy. 

 

Radny Nur Tadeusz – poruszył sprawę stanu technicznego budynku  po byłej 

Szkole Podstawowej w Kocinie. Jeżeli nikt tym budynkiem się nie zajmie to on 

się po prostu zawali. 

 

Dyrektor GZEAS – stwierdził, że najlepszym wyjściem byłoby budynek ten 

sprzedać, bowiem środki jakie należałoby przeznaczyć na jego remont  byłyby 

bardzo wysokie. 

Była jedna osoba u mnie zainteresowana ewentualnym kupnem tego budynku,            

ale żeby wystawić go na sprzedaż to należy najpierw podjąć taką decyzję                 

a później wykonać szereg czynności jakie nakazuje prawa w zakresie sprzedaży 

mienia komunalnego. 

 

Radny Walczak Stanisław – jeżeli jest ktoś chętny to należy budynek sprzedać, 

bo inaczej to nic z niego nie zostanie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie 

zmian w budżecie na 2010 rok. 

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

w załączeniu/. 
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Ad.pkt.7 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wezwania 

Prokuratury Rejonowej w Pinczowie do uchylenia uchwały wraz z jej  

uzasadnieniem. Następnie zapoznał radnych z pismem   Prokuratury w zakresie 

objętym  projektem uchwały. 

Szczegółowych wyjaśnień udzielił Wójt Gminy – stwierdził, że sprawa dotyczy 

uchwały  Rady Gminy z dnia 28 października 1999 roku w sprawie zasad 

finansowania  budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości 

Charbinowice. Uchwała ta nie nakazywała lecz umożliwiała zawarcie umów 

cywilno-prawnych na wykonanie przyłączy a nie była partycypowaniem                  

w kosztach budowy sieci, którą w całości realizowała i finansowała Gmina. 

 

Rada Gminy postanowiła uchwały podjętej w 1999 roku nie uchylać 

pozostawiając ją w obrocie prawnym. 

Na tę okoliczność podjęta została uchwała. W głosowaniu jawnym za podjęciem 

przedmiotowej uchwały głosowało 15 radnych./uchwała w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.8 

 

Uchwałę wraz z programem  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 

rok radni otrzymali. 

Uwag ani poprawek do przedstawionego im projektu nie wniesiono. 

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2010  głosowało 15 

radnych./uchwała w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.9 i 10 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z treścią  uchwały Nr 2/2010 

III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 

lutego 2010 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu 

planowanego w uchwale budżetowej Gminy Opatowiec na 2010 rok. 

Z uchwały tej wynika, że Gmina Opatowiec ma możliwość sfinansowania 

planowanego w uchwale budżetowej na 2010 rok deficytu budżetu w kwocie           

1 198 334 złotych. 

 

Wójt Gminy – poinformował radnych o rozpoczętych czynnościach w zakresie 

przeprowadzenia przetargu  na kanalizację wsi Krzczonów. Poinformował 

również o odwołaniu ze stanowiska Powiatowego Dyrektora Dróg. Podkreślił, 

że musimy pilnować sprawy realizacji zadania  planowanego w Krzczonowie tj. 

budowy drogi przez wieś finansowanej w części przez powiat i Urząd 

marszałkowski. Gmina finansuje to zadanie w 25 %. 



 5 

 

Radny Nur Tadeusz – ponownie poruszył sprawę działki rolnej położonej              

w Kocinie obok byłej szkoły. Podobno została sprzedana i wieś nic z tego nie 

skorzystała. 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, że działka ta była w zasobach PFZ a nie Gminy. 

Znalazła się  następnie w zasobach Agencji  Rolnej i Gmina nic do tej ziemi nie 

miała. Nie została poddana komunalizacji  i na dzień dzisiejszy Pan Zioło 

dzierżawi tą działkę od Agencji. Niemniej jednak może ona być w każdej chwili 

sprzedana ale o tym nie będzie decydować Gmina. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – poinformował radnych, że w miesiącu 

kwietniu nie planuje się posiedzenia Sesji Rady  ale jeżeli zajdzie taka 

konieczność  to będzie ona zwołana. W miesiącu kwietniu planowana jest Sesja 

absolutoryjna.  

 

Ad.pkt.11 

 

Zamknięcia obrad Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy poprzez 

wypowiedzenie słów „zamykam Sesję Rady Gminy”. 

 

 

 

 

 

Protokółowała                                                Przewodniczący Rady Gminy 

 

Zbertek Bożena                                                        Malec Andrzej                                                                                              

 

 


