
PROTOKÓŁ nr XXIV/2008 
 

Z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 sierpnia 2008 roku 
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie 

 
Godzina rozpoczęcia 13oo

 , godz. zakończenia 1600 

Na 15 radnych-  obecnych na sesji 14 radnych 
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy- Witold Łacny 
 
Zaproszeni goście: 
 
1. Wójt Gminy - Bogdan  Sośniak  
2. Sekretarz Gminy  - Jerzy Szyja 
3. Skarbnik Gminy   - Zbigniew Kowalik 
4. Poseł - Halina Rezpondek 
5. 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 bieŜącym funkcjonowaniu gminy 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. zmian w budŜecie gminy 
b. zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych na 2008r. 
c. udzielenia pomocy dla gminy poszkodowanej przez trąbę 

powietrzną  
d. stanowiska w sprawie przynaleŜności  do częstochowskiego 

obszaru     
    metropolitarnego 

6. Sprawy bieŜące 
7. Wnioski i zapytania 
8. Zakończenie XXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów. 

 
Przebieg posiedzenia: 
Ad- 1 Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Gminy Opatów – 
Witold Łacny , który na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe aktualnie  



w sesji uczestniczy 14 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 bieŜące informacje dot. funkcjonowania gminy Opatów. 

- 17 sierpnia br. odbyły się gminne doŜynki w Opatowie. W konkursie na 
najładniejszy wieniec doŜynkowy Pierwsze miejsce zajął wieniec  
z Iwanowice DuŜych, który będzie reprezentował gmine Opatów na 
doŜynkach powiatowych  w Pankach. 

- gminy Blachownia, Mykanów, Kruszyna i Herby zostały dotknięte 
kataklizmem trąby powietrznej, w związku z czym zaproponował 
udzielenie pomocy finansowej dla tych gmin, w wysokości 5 tys. zł  
dla kaŜdej z gmin 

- wniosek na budowę oczyszczalni ścieków w Opatowie został 
merytorycznie zatwierdzony 

- 1 września br. zostanie przeprowadzony przetarg na kotłownię w Szkole 
Podstawowej w Złochowicach oraz sanitariaty w Szkole Podstawowej  
w Waleńczowie 

 
  
Ad-5.  Uchwała w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008r – za sprawą 
szczegółowo zapoznał Skarbnik Gminy Zbigniew Kowalik 
Uchwała została podjęta jednogłośnie . 
 
b. uchwała w sprawie zmian do gminnego programu profilaktyki na 2008 rok– 
sprawę wyjaśnił Sekretarz Gminy -  zaistniała konieczność ujęcia w programie 
środków na umowę zlecenie dla pielęgniarki środowiskowej za wykonywanie 
wywiadów środowiskowych 
radny Dariusz  Zając zaproponował aby w przyszłym roku spróbować jakoś 
inaczej rozwiązać sprawę przeprowadzania wywiadów środowiskowych u osób 
uzaleŜnionych 
 
– uchwała została podjęta jednogłośnie. 
  

c.  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy dla gmin poszkodowanych przez 
trąbę powietrzną –informacji w tej sprawie udzielił Wójt Gminy – 
uchwała została podjęta jednogłośnie 

 



Radny Władysław Grzeliński zapytał dlaczego środki na pomoc finansową maja 
zastać zabrane z działu „Rolnictwo” 
Odpowiedzi udzielił Skarbnik Gminy  
 
Uchwała w tej sprawie podjęta została jednogłośnie.  
 
d. Uchwała w sprawie stanowiska w sprawie przynaleŜności  do  
częstochowskiego obszaru   metropolitarnego 
na ten temat bardzo szczegółowo wypowiedziała się Poseł Halina Rezpondek. 
 
Radny Józef Chyra – na pewno pomysł był dobry, tylko Ŝe jest to bardzo trudne 
przedsięwzięcie.  
 
Radny Dariusz Zając – zapytał czy to nie chodzi o utworzenie jeszcze jednej 
administracji 
 
 Poseł odpowiadała na wszystkie zadawane pytania. Udzielała równieŜ 
odpowiedzi na inne sprawy nurtujące radnych i sołtysów.   
 
Uchwała w tej sprawie podjęta została przy 2 głosach wstrzymujących..   
 
  Wobec zrealizowanego porządku obrad , Przewodniczący Rady Gminy 
zamknął XXIV zwyczajną sesję  Rady Gminy Opatów 
 
 Protokołowała 
 Joanna Krotla 
 


