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Protokół Nr XXXI/9/2009 

z Sesji Rady Gminy w Opatowcu odbytej w dniu                     

29 grudnia 2009 roku 

 
 

Porządek Sesji: 

 

1. Otwarcie Sesji 

2. Przedstawienie porządku obrad 

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

2009 roku. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania 

gminnego zasobu nieruchomości na lata 2010 – 2013. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie  rocznego planu pracy Rady Gminy                   

w Opatowcu 

6. Informacja o pracach Rady Gminy za 2009 rok 

7. Informacja o funkcjonowaniu  Samorządowej Instytucji Kultury pod 

nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie gminy na rok 2009 

9. Informacja o realizacji zadań gospodarczych w 2009 roku w Gminie 

Opatowiec 

10. Sprawy różne. 

11. Interpelacje i zapytania. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

Ad.pkt.1 

 

Otwarcia obrad Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy . Na wstępie 

powitał radnych, sołtysów, Wójta Gminy oraz Sekretarza i Skarbnika, a także  

kierowników jednostek organizacyjnych w osobach; P. Zdzisława Gwóźdź, Pan 

Ryszard Kłos, P. Kłos Józefa. Następnie stwierdził, że na stan 15 radnych 

obecnych na Sesji jest 15 tj. 100% składu Rady. 

 

Ad.pkt.2 

 

Porządek obrad przedstawił Przewodniczący Rady. Uwag ani poprawek nie 

wniesiono. W głosowaniu jawnym za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 

radnych. 
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Ad.pkt.3 

 

Radny Mysiak Stanisław – zgłosił wniosek aby treści protokołu z Sesji Rady 

Gminy odbytej w dniu 30 listopada 2009 roku nie odczytywać. Wniosek swój 

argumentował faktem, że protokół jest dostępny w każdym czasie dla 

wszystkich chętnych u Sekretarza Gminy. Kto się chce z jego treścią zapoznać 

może to zrobić. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek ten pod głosowanie.                          

W głosowaniu jawnym za wnioskiem głosowało 15 radnych. Biorąc pod uwagę 

wyniki głosowania  protokół został przyjęty i zatwierdzony bez odczytywania 

jego treści. 

 

Ad.pkt.4 

 

Z uwagi na fakt, że wszyscy radni otrzymali treść projektu uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 

2010 – 2013 Przewodniczący Rady Gminy nie odczytywał jej treści. 

Wójt Gminy Pan Henryk Barański  udzielił szczegółowych wyjaśnień                      

w zakresie  przedmiotowej uchwały. 

 

Radny Mysiak Stanisław – zapytał którą działkę dzierżawi Pan Rutkowski 

Tomasz. 

 

Radny Nur Tadeusz – zapytał kto jest dzierżawcą działki obok szkoły                      

w Kocinie . 

 

Radny Mysiak Stanisław – zapytał czy umowy wynajmu remiz strażackich 

musiały być zawarte na okres lat 10 a nie na okres nieoznaczony. 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, że Pan Rutkowski Tomasz dzierżawi działkę w m. 

Opatowiec ul. Legatka tj. ½ placu  po Gminnej Spółdzielni. Dzierżawcą działki 

obok szkoły w Kocinie jest Pan Zioło. Umowy na  wynajem strażnic strażom 

zostaną po tym okresie 10 letnim przedłużone. 

 

Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie nad przedmiotową uchwałą. W głosowaniu jawnym za podjęciem 

uchwały głosowało 15 radnych. /uchwała w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.5 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie rocznego 

planu pracy Rady Gminy na rok 2010. 
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Radni otrzymali projekt tej uchwały. Uwag ani poprawek do przedstawionego 

planu pracy nie wniesiono. W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 

15 radnych. /uchwała w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.6 

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił radnym oraz sołtysom informację             

o pracach Rady w 2009 roku. 

Uwag do przedstawionej informacji nie wniesiono. Została przyjęta. 

 

Ad.pkt.7 

 

Informację o funkcjonowaniu Samorządowej Instytucji Kultury  pod nazwą 

Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu przedstawiła Dyrektor tej jednostki 

Pani Kłos Józefa. 

Uwag ani pytań do przedstawionej informacji nie wniesiono.  Została przyjęta . 

 

Ad.pkt.8 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian                

w budżecie gminy na 2009 rok. Szczegółowych informacji i wyjaśnień                     

w zakresie tej uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Pani Władysława Stankiewicz. 

Uwag ani poprawek nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym za podjęciem 

uchwały głosowało 15 radnych. /uchwała w załączeniu/. 

 

Ad.pkt.9 
 

Informacje  o realizacji zadań gospodarczych w 2009 roku przedstawili: 

• Pani Kierownik GOPS Zdzisława Gwóźdź  w zakresie zadań 

realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Radni 

stwierdzili, że na zadania z zakresu opieki  społecznej na terenie Gminy 

przeznacza się dużo środków finansowych. 

Pani Kierownik odpowiadając  stwierdziła, że większość tych środków 

wydawane jest na świadczenia  obligatoryjne i jeżeli osoba nie przekracza 

ustalonego kryterium dochodowego to musi te świadczenia otrzymać- są 

to zasiłki rodzinne, zasiłki stałe, fundusz alimentacyjny, dodatki 

pielęgnacyjne itp. Radni uważają, że dane o tym kto otrzymuje pomoc. 

Ustawa jednak nie dopuszcza takiej możliwości i nie można tych 

informacji udzielać. 

• Dyrektor GZEASiSZ Pan Ryszard Kłos udzielił informacji                             

o wykonywanych zadaniach w placówkach oświatowych funkcjonujących 

na terenie Gminy. Poinformował o ilości dzieci uczęszczających do 
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poszczególnych szkół, o zatrudnieniu oraz pracach  jakie zostały 

wykonane w tych placówkach a także o pozyskanych pomocach 

zewnętrznych oraz sukcesach dydaktycznych naszych nauczycieli i dzieci, 

• Wójt Gminy Pan Henryk Barański poinformował radnych i sołtysów               

o sytuacji finansowej Gminy oraz o zadaniach jakie zostały w okresie 

roku 2009 wykonane w zakresie gospodarki wodno- ściekowej,                      

w zakresie budowy i remontu dróg. Przedstawił radnym  informację                

o pozyskanych środkach z funduszy Unii Europejskiej oraz o programach 

które są w trakcie realizacji i tych  na które  złożone zostały wnioski                

i będą realizowane  w roku 2010. Wypowiedział się również o zadaniu 

jakie będzie Gmina realizować począwszy od 2010 roku tj. kanalizacja 

wsi Krzczonów i Trębaczów. W tym zakresie została 17 grudnia 

podpisana pre-umowa na dofinansowanie tego zadania w wysokości                     

4 mln złotych. 

 

Ad.pkt.10 i 11 

 

Radny Kryca Henryk – poruszył sprawę przywozu kamienia na drogę do 

Mistrzowic oraz dysponowaniu tym gdzie kamien ma zostać wysypany. Były 

problemy w tym zakresie. 

 

Wójt Gminy – stwierdził, że to gdzie jest kamień potrzebny wie najlepiej sołtys 

i to on powinien wskazać miejsce. 

 

Pan Wójt Gminy – złożył radnym i sołtysom podziękowania za współpracę i 

życzył im oraz ich rodzinom wszystkiego najlepszego w nowo nadchodzącym 

Roku 

 

Pan Przewodniczący Rady Gminy  – złożył życzenia radnym i sołtysom oraz 

ich rodzinom z okazji Nowego Roku 2010. 

 

Ad.pkt.12 

 

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 

 


