
PROTOKÓŁ nr XXIII/2008 
 

Z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 7 sierpnia 2008 roku 
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie 

 
Godzina rozpoczęcia 13oo

 , godz. zakończenia 1600 

Na 15 radnych-  obecnych na sesji 11 radnych 
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy- Witold Łacny 
 
Zaproszeni goście: 
 
1. Wójt Gminy                - Bogdan  Sośniak  
2. Sekretarz Gminy  - Jerzy Szyja 
3. sołtysi wg listy obecności 
 
Lista obecności radnych i sołtysów  w załączeniu do protokółu 
0 terminie posiedzenia  zostali powiadomieni pisemnie. 
 
Porządek obrad 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności 
2. Przedstawienie  porządku obrad  
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
4. Informacja Wójta Gminy o bieżącym funkcjonowaniu gminy 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. zmian w budżecie  gminy na 2008 rok. 
b. wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia  ze Starostwem 

Powiatowym o     dofinansowanie  zakupu samochodu do przewozu osób 
niepełnosprawnych. 

c. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości komunalnej 
d. przystąpienia gminy Opatów do realizacji projektu „Aktywizacja 

społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w gminie Opatów” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

6. Sprawy bieżące 
7. Wnioski i zapytania 
 
Zakończenie XXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów. 
 
Przebieg posiedzenia: 
Ad- 1 Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Gminy Opatów – 
Witold Łacny , który na podstawie listy obecności stwierdził, że aktualnie w 
sesji uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego  
15 radnych, pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji 



 
Ad- 2 Na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Witolda Łacnego  porządek 
obrad został przyjęty jednogłośnie 
 
Ad- 3. Protokół z poprzedniej sesji RG został przyjęty jednogłośnie, bez 
dokonywania zmian. 
 
Ad-4  Wójt gminy bieżące informacje dot. funkcjonowania gminy Opatów. 

- zakończyła się w Urzędzie kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej  
- zasady gospodarowania mieniem komunalnym ( budynki remiz OSP  

i budynki szkół) – spisy inwentaryzacyjne w tych budynkach nie powinny 
być przeprowadzane przez urząd gminy tylko przez zarządzających tymi 
budynkami 

- finansowanie Klubu Sportowego w Waleńczowie nie jest zgodne  
z przepisami 

- 14 lipca br. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko  Dyrektora 
Gimnazjum – wybrany został Pan Grzegorz Zmorek, umowa o prace 
zostanie podpisana od 1 września br. 

- 17 sierpnia br. odbędą się gminne dożynki w Opatowie, w przyszłym roku 
dożynki gminne odbędą się w Zwierzyńcu Pierwszym, skąd  jest 
Starościna tegorocznych dożynek  , Wójt Gminy poprosił aby z każdej 
miejscowości zrobiono wieniec dożynkowy 

- 10 sierpnia br. odbędą się w Waleńczowie Gminne zawody strażackie   
 
Ad-5.  Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r – za sprawą 
szczegółowo zapoznał Wójt Gminy 
Uchwała została podjęta jednogłośnie . 
 
b. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia  ze 
Starostwem Powiatowym  o  dofinansowanie  zakupu samochodu do przewozu 
osób niepełnosprawnych. – sprawę wyjaśnił Wójt Gminy – uchwała została 
podjęta jednogłośnie. 
  

c.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości komunalnej – szczegółowej informacji w tej sprawie 
udzielił Wójt Gminy 

 
Uchwała w tej sprawie podjęta została jednogłośnie.  

 
d. Uchwała w sprawie przystąpienia gminy Opatów do realizacji projektu 

„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w gminie 
Opatów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. – wyjaśnień 
do projektu uchwały udzieliła pani Anna Chyra Kierownik GOPS  



w Opatowie. Poinformowała na temat odbywanych szkoleń dla 
bezrobotnych, co właśnie wiążę się z potrzeba podjęcia takiej uchwały.  

 
Uchwała w tej sprawie podjęta została jednogłośnie.   
Ad-6. radny Ryszard Olczyk zgłosił pilną potrzebę remontu dachu na budynku 
mieszkalnym u Pani Janiny Wójcik zam. w Zwierzyńcu Pierwszym, która za 
emeryturę przekazała swoje budynki jako mienie komunalne. 
Rada Gminy zdecydowała aby wykonać potrzebny remont ze środków budżetu 
gminy. 
 
Radny Józef Chyra przypomniał o sprawie zmiany godziny wyjazdu autobusu 
do gimnazjum ze Złochowic. 
 
Wójt Gminy poinformował, że został ogłoszony przetarg na wybór przewoźnika 
dzieci go gimnazjum z terenu gminy Opatów. Po dokonaniu wyboru można 
będzie ustalić godziny odjazdu autobusów. 
 
Radny Józef Chyra zgłosił wniosek do Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia  
i Spraw Socjalnych aby przeprowadzić rozmowę z nauczycielami  
w poszczególnych szkołach, aby wprowadzić na lekcjach wychowawczych 
możliwość przygotowania dzieci do podejmowania pracy społecznej 
 
Sekretarz Gminy Jerzy Szyja przedstawił krótkie sprawozdanie z przebiegu 
spotkania Klubu Wójtów i Burmistrzów.   
 
Radny Władysław Grzeliński poinformował, że do grudnia zostanie  
w Waleńczowie zainstalowany bankomat Banku Spółdzielczego w Krzepicach.  
 
 
 

Wobec zrealizowanego porządku obrad , Przewodniczący Rady Gminy 
zamknął XXIII zwyczajną sesję  Rady Gminy Opatów 
 
 Protokołowała 
 Joanna Krotla 
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