
Protokół Nr XXXII/1/2010 

z Sesji Rady Gminy  Opatowiec odbytej w dniu 29 stycznia 

2010 roku 

 

 
Porządek Sesji: 

 

1. Otwarcie 

2. Przedstawienie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 grudnia 2009 

roku 

4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowości uchwalenia budżetu gminy 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki            

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy 

Opatowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

działającymi  w sferze pożytku publicznego 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady 

Gminy na 2010 rok 

9. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za przedszkole 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu likwidacji 

Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Krzczonowie 

11. Sprawy różne 

12. Interpelacje i zapytania 

13. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

Ad. pkt.1 

 

Otwarcia obrad Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan 

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

i Skarbnika oraz Dyrektora GZEASiSZ. Następnie stwierdził na podstawie listy 

obecności, że na stan 15 radnych obecnych jest na dzisiejszej sesji  14 radnych. 

Sesja zatem jest prawomocna  do podejmowania wszelkich uchwał                            

i rozstrzygnięć. 

 

 

 

 

 



Ad.pkt.2 

 

Porządek obrad wszyscy radni otrzymali. Przewodniczący Rady Gminy odczytał 

porządek obrad. Radni w głosowaniu jawnym zatwierdzili przedstawiony 

porządek nie wnosząc poprawek ani uwag. 

 

Ad.pkt.3 

 

Radny Mysiak Stanisław zgłosił wniosek aby protokołu z Sesji Rady odbytej              

w dniu 29 grudnia 2009 roku nie odczytywać. Protokół jest dostępny w każdym 

czasie u Sekretarza Gminy i każdy chętny może się z jego treścią zapoznać. 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przedmiotowym 

wnioskiem. Za przyjęciem protokołu bez odczytywania jego treści głosowało 14 

radnych. 

 

Ad.pkt.4 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie  

szczegółowości uchwalenia budżetu gminy. 

Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy. W głosowaniu jawnym za podjęciem 

uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Ad.pkt.5 

 

Przewodniczący Rady Gminy  odczytał  uchwałę Nr 94/2009 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 grudnia 

2009 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy 

Opatowiec na 2010 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia 

komunalnego. Opinia pozytywna. 

Następnie poinformował, że projekt  budżetu Gminy Opatowiec na rok 2010 

otrzymali wszyscy radni. Był on również przedmiotem obrad wszystkich 

komisji Rady. Komisje przedstawiony projekt budżetu opiniują pozytywnie. 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie          

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok. 

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

w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.6 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2010 rok wszyscy radni otrzymali wraz z preliminarzem wydatków na 

poszczególne działania. W preliminarzu dokonano zapisów o dodatkowe środki 

które w planie pierwotnym nie były uwzględnione, a pozostały jako 



niewykorzystane z roku 2009. Radni dokonali –poprawek w otrzymanych 

preliminarzach. 

Radny Walczak Stanisław – zapytał co składa się na kwotę 12 tys.złotych              

w poz.8 „wynagrodzenia terapeuty oraz psychologa”. 

Sekretarz Gminy udzieliła wyjaśnienia -  4 000 zł. to kwota jaką otrzymuje 

terapeutka prowadząca zajęcia  w każdy czwartek tygodnia. W kwocie tej 

zamieszczone jest również wynagrodzenie z tytułu opieki nad świetlicą                 

w Kocinie, pozostała kwota  wykorzystana będzie w miarę potrzeb na terapię 

dla osób uzależnionych lub ich rodzin. 

Więcej pytań nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie 

nad przedmiotową uchwałą. W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały                

w sprawie  przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych” na rok 2010 głosowało 14 radnych. /uchwała              

w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.7 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi                 

i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. 

Treść programu wszyscy radni otrzymali. Uwag ani poprawek nie wniesiono. 

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w tym zakresie głosowało 

14adnych. /uchwała w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.8 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2010 rok Komisje na 

swych posiedzeniach  opracowały plany dla swojego działania na okres roku 

2010 i te propozycje podlegają zatwierdzeniu w formie uchwały. 

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

w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.9 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia 

opłat za świadczenia przekraczające zakres podstaw programowych 

wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole 

Podstawowej w Opatowcu gmina Opatowiec. 

Wyjaśnień w zakresie przedmiotowej uchwały udzielił Dyrektor GZEASiSZ 

Pan Ryszard Kłos. 

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

w załączeniu/. 



 

Ad.pkt.10 

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały w sprawie 

przedłużenia terminu likwidacji Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w Krzczonowie. 

Wyjaśnień  zasadności  i konieczności przedłużenia terminu likwidacji dokonał 

Dyrektor GZEASiSZ Pan Ryszard Kłos. 

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

w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.11 

 

Radna Zborowska Jolanta -  zapytała czy odpłatność za przedszkole 

uzależniona będzie od  dochodów rodziców dziecka czy nie będzie takiego 

kryterium. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – nie ma takiego zapisu w uchwale więc takie 

kryterium nie może być stosowane. Nie świadczy to jednak o tym, że jeżeli 

rodzina będzie wymagać pomocy to ją będzie mogła otrzymać na zasadach 

ustawy o pomocy społecznej. 

 

Radny Nur Tadeusz – poprosił o wyjaśnienie kto użytkuje działkę rolną                  

w Kocinie obok byłej Szkoły Podstawowej i na jakich zasadach. 

 

Radny Gwóźdź Wiesław -  poruszył sprawę oznakowania ulic w miejscowości 

Opatowiec. 

 

Wójt Gminy – zapoznał radnych z pismem dotyczącym członkostwa naszej 

Gminy w Ekologicznym Związku  Gospodarki Odpadami  z siedzibą                      

w Rzędowie. 

Po wnikliwej dyskusji w tym zakresie radni podjęli decyzję, że Gmina 

Opatowiec w chwili obecnej nie jest zainteresowana przynależnością do tego 

Związku. 

 

Radny Walczak Stanisław – zapytał kto jest właścicielem przystanków 

autobusowych na terenie naszej Gminy. 

 

Wójt Gminy – właścicielem  przystanków autobusowych jest PKS, my jako 

Gmina jednynie opiniujemy pewne kwestie w tym zakresie np. pozwolenia 

prywatnym przewoźnikom na korzystanie z przystanków. 

 



Jarosław Kociński – poruszył sprawę  aby rozważyć przyszłościowo 

utworzenie na terenie Gminy straży gminnej. Myślę, że wcześniej czy później 

taka potrzeba będzie bowiem zadania z zakresu ochrony środowiska tj. śmieci, 

wywóz szamb będzie sprawą priorytetową. 

 

Ad.pkt.13 

 

Zamknięcia obrad Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej 

Malec poprzez wypowiedzenie słów „zamykam Sesję Rady Gminy”. 

 

 

 

 

 

 

Protokółowała                                                     Przewodniczący Rady Gminy 

 

Zbertek Bożena                                                          Andrzej Malec  

 


