
Protokół Nr XXX/8/2009 

z Sesji Rady Gminy  w Opatowcu odbytej w dniu           

30 listopada 2009 roku 

 
 
Porządek Sesji: 

 
1. Otwarcie Sesji 
2. Przedstawienie porządku obrad 
3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25 września 2009 
roku 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 
5. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Punktu Przedszkolnego                      
w Opatowcu 

8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Krzczonowie 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu inwestycyjnego 
pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej 
Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenie wkładu własnego. 

10. Sprawy różne 
11. Interpelacje i zapytania 
12. Zamknięcie obrad. 

 
 
 

Ad.pkt.1 
 
Otwarcia obrad Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan 
Andrzej Malec. Na wstępie powitał  radnych, Wójta Gminy oraz Sekretarza               
i Skarbnika Gminy a także Dyrektora GZEASiSZ Pana Ryszarda Kłosa. 
Następnie na podstawie listy obecności poinformował, że w dzisiejszej Sesji 
uczestniczy 15 radnych co stanowi 100% jej składu. 
 

Ad.pkt.2 

 
Porządek Sesji Przewodniczący odczytał. Uwag ani poprawek nie zgłoszono.          
W głosowaniu jawnym za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 15 
radnych. 
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Ad.pkt.3 

 
Radny Walczak Stanisław – zgłosił wniosek aby nie odczytywać treści 
protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25 września. Wniosek swój 
argumentował tym, że protokół jest dostępny w każdym dni do wglądu                     
u Sekretarza Gminy i chętni mogą się z jego treścią zapoznać. 
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem. 
Za głosowało 15 radnych. Protokół zatem został przyjęty bez odczytywania jego 
treści. 
 

Ad.pkt.4 

 
Wszyscy radni otrzymali  projekt uchwały w sprawie stawek podatku od 
nieruchomości na 2010 rok. Temat ten był również przedmiotem obrad Komisji 
Rady. 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. Uwag, pytań ani poprawek nie 
było. Zarządził więc głosowanie nad przedmiotową uchwałą. W głosowaniu 
jawnym za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. /uchwała w załączeniu/. 
 

Ad.pkt.5 

 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały w sprawie opłaty 
targowej na 2010 rok.  
Poprawek ani uwag nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym za podjęciem 
przedmiotowej uchwały głosowało 15 radnych./ uchwała w załączeniu/. 
 

Ad.pkt.6 

 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok odczytał 
Przewodniczący Rady Gminy. 
Wyjaśnień w zakresie tej uchwały udzieliła Pani Skarbnik Gminy Władysława 
Stankiewicz. Szczegółowo omówiła poszczególne zmiany i przesunięcia. 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. /uchwała 
w załączeniu/. 
 

Ad.pkt.7 

 
Treść projektu uchwały w sprawie powołania Punktu Przedszkolnego                      
w Opatowcu odczytał Przewodniczący Rady Gminy. Sprawa utworzenia 
przedszkola była przedmiotem obrad Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego. 
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Dyrektor GZEASiSZ Pan Ryszard Kłos szczegółowo wyjaśnił procedurę 
tworzenia Punktu Przedszkolnego. Utworzenie takiego Punktu jest potrzebą 
zgłoszoną przez rodziców dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 
Wójt Gminy – zgłosił poprawkę do Regulaminu Organizacyjnego Punktu. 
Poprawka ta miałaby określać minimum chętnych do uczęszczania do 
przedszkola. Liczba ta to 12 dzieci. Radni poparli wniosek Pana Wójta                      
i zdecydowali, że w paragrafie 14 Regulaminu zostanie umieszczony zapis, że  
do Punktu Przedszkolnego uczęszczać będzie minimum 12 dzieci ale nie więcej 
niż 20. Odpłatność za uczęszczanie do Przedszkola ustalona zostanie na 
najbliższej Sesji Rady Gminy. Innych poprawek nie zgłoszono. Przewodniczący 
zarządził głosowanie nad przedmiotową uchwałą. Za podjęciem uchwały 
głosowało 15 radnych./uchwała w załączeniu/. 
 

Ad.pkt.8 

 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał radnym opinie dotyczące  projektu 
uchwały w sprawie  likwidacji Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Krzczonowie. Były to opinie: Wojewody Świętokrzyskiego, Rady 
Społecznej przy ZOS w Kazimierzy Wielkiej, Rady Powiatu Kazimierskiego, 
Rady Społecznej przy SZOZ w Krzczonowie. Wszystkie opinie są pozytywne. 
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie likwidacji Samorządowego 
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w Krzczonowie. 
Radny Walczak Stanisław – zapytał dlaczego zaniechano przekształcenia ZPOZ 
w Opatowcu. 
Wójt Gminy – udzielił odpowiedzi na pytanie radnego – nie przystąpiliśmy do 
przekształcenia OZ w Opatowcu bowiem opinia społeczna miejscowości 
Opatowiec jest w tym zakresie negatywna. Nie było też takiej woli ze strony 
Kierownika tej placówki. Do sprawy możemy w każdej chwili wrócić ale nie 
chcemy robić niczego na siłę, społeczeństwo musi samo dostrzec pozytywy 
takiej zmiany. Myślę, że wcześniej czy później i tak przekształcenie tej 
placówki nastąpić musi. 
Więcej pytań ani uwag nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie nad 
przedmiotową uchwałą. W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały 
głosowało 15 radnych. /uchwała w załączeniu/. 
 

Ad.pkt.9 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
do projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu 
Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenie 
wkładu własnego. 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. /uchwała 
w załączeniu/. 
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Ad.pkt.10 i 11 

 
Radny Kryca Henryk -  zgłosił pilną potrzebę dowiezienia 1 samochodu 
kamienia na drogę Mistrzowice – Rzemienowice. 
 
Wójt Gminy – stwierdził, że w dniu dzisiejszym w sprawie tej była Pani sołtys           
i jest ona załatwiona pozytywnie. 
 
Radny Bomba Janusz – zapytał czy istnieje możliwość  położenia nawierzchni 
asfaltowej  na drodze Kęsów Górny –Piotrkowice. 
 
Wójt Gminy – odpowiadając na pytanie radnego stwierdził, że ani w roku 
bieżącym ani w roku 2010 nie ma takiej możliwości bowiem nie posiadamy 
środków finansowych na ten cel. 
Wójt poinformował radnych, że na obecną chwilę cała Gmina Opatowiec jest 
zwodociągowana i niewątpliwie jest to nasz wspólny sukces. Wypowiedział się 
również na temat dwóch bardzo ważnych a zarazem kosztownych inwestycji 
jakie się planuje a mianowicie budowa drogi w Krzczonowie oraz budowa sieci 
kanalizacyjnej również w Krzczonowie. Poinformował także o wykonanej 
drodze do Wisły w Opatowcu, remoncie Domu Kultury  oraz planowanych 
pracach w parku w Opatowcu. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z treścią pisma jakie zostało 
skierowane do Rady Powiatu w sprawie zaniechań remontu i budowy dróg 
powiatowych na terenie naszej Gminy. Pismo zostało wysłane  22 października. 
Niestety do dnia dzisiejszego odpowiedzi na nie brak. Zwrócił się z prośbą do 
radnego Rady Powiatu Pana Ryszarda Kłosa o interwencję w tej sprawie. 
 
Radny Gwóźdź Wiesław – zapytał o dalsze funkcjonowanie Domu Kultury             
w Opatowcu.  Ładnie wyremontowany ale dla kogo?  Świeci pustką a tak nie 
powinno być. Obiekt duży i funkcjonalny niech więc służy społeczeństwu                 
i niech tętni życiem. 
 

Ad.pkt.12 
 
Zamknięcia obrad Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy  poprzez 
wypowiedzenie słów „zamykam Sesję Rady Gminy”. 
 
 
Protokółowała                                             Przewodniczący Rady Gminy 

 

Zbertek Bożena                                                        Andrzej Malec 

 


