
PROTOKÓŁ nr XXV/2008 
 

Z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 października 2008 roku 
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie 

 
Godzina rozpoczęcia 13oo

 , godz. zakończenia 1600 

Na 15 radnych-  obecnych na sesji 15 radnych 
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy- Witold Łacny 
 
Zaproszeni goście: 
 
1. Wójt Gminy                - Bogdan  Sośniak  
2. Sekretarz Gminy  - Jerzy Szyja 
3. Radca Prawny  - Wanda Balas 
4. 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 na 2008 rok. 
b. zmian w uchwale budŜetowej na 2008r 
c. nadania imienia Szkole Podstawowej w Złochowicach 
d. określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 

zdrowotnej dla  nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 
e. Uchwała w sprawie zmiany programu profilaktyki na 2008r 

6. Informacja Wójta Gminy o złoŜonych Oświadczeniach majątkowych 
7. Informacja Przewodniczącego  Rady Gminy o złoŜonych oświadczeniach 

majątkowych   
8. Sprawy bieŜące 
9. Wnioski i zapytania 
10. Zakończenie XXV  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 15 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. 
- projekt na oczyszczalnie ścieków nie został zaakceptowany., wniosek został 
umieszczony na liście rankingowej do rozpatrzenia w następnym terminie.  
W lutym będzie następny termin składania wniosków, ale do tej pory trzeba 
będzie odświeŜyć niektóre dokumenty. 
-  wykonany został remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Złochowicach 
- wymieniony został piec do c.o. w Szkole Podstawowej w Opatowie 
- na uruchomienie czeka program rozwoju obszarów wiejskich 
- wykonana została nakładka asfaltowa na drodze krajowej na terenie naszej 
gminy, przy okazji przebudowane zostały zatoczki autobusowe w Iwanowicach 
Małych. 
- na następnej sesji zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do programu Lider+ 
- 26 października odbędzie się uroczyste nadanie imienia Szkole Podstawowej  
w Złochowicach  
 
radny Ryszard Olczyk – stwierdził ,Ŝe istnieje konieczność ustawienia znaku 
Zakaz wyprzedzania na drodze krajowej  skrzyŜowaniu dróg w Iwanowicach 
Małych 
 
radny Wiesław Habrowski zapytał kiedy zostanie wykonany wodociąg  
w Waleńczowie Posadówki 
 
Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe przedsięwzięcie to zostanie wykonane w przyszłym 
roku. 
  

Ad-5.  
a. Z projektami  uchwał w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008r  oraz  
w sprawie zmian w uchwale budŜetowej na 2008r – za sprawą szczegółowo 
zapoznał Wójt Gminy Bogdan Sośniak  
Uchwał zostały podjęta jednogłośnie . 
 
b. Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole .Podstawowej w Złochowicach 
została podjęta jednogłośnie. 
 



c. Uchwała w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach 
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich 
przyznawania. – Pozytywne stanowisko Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i 
Spraw Socjalnych w tej sprawie przedstawił Dariusz Zając Przewodniczący 
Komisji. 

 
Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie.  
. 
d. Uchwała w sprawie zmiany programu profilaktyki na 2008r – ze sprawa 

zapoznał Sekretarz Gminy  Jerzy  Szyja 
Poinformował, Ŝe istnieje konieczność zmiany zapisu w gminnym programie 
profilaktyki w związku z pracami wykonywanymi na naszym terenie przez 
więźniów. Opinia Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych w 
tej sprawie – pozytywna. 
 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Ad.6. Wójt Gminy złoŜył pisemną informacje na temat złoŜonych na jego ręce 
oświadczeń majątkowych. Nie stwierdził Ŝadnych odstępstw. 
 
Ad.7. Przewodniczący Rady Gminy ustnie poinformował o złoŜonych 
oświadczeniach majątkowych przez radnych. Nie stwierdził Ŝadnych uchybień. 
Z Urzędu Skarbowego w Kłobucku gdzie oświadczenia zostały przesłane, 
równieŜ nie zgłoszono Ŝadnych uwag. 
 
Ad.8. W sprawach bieŜących został zgłoszony kandydat do  Powiatowej Rady 
Zatrudnienia w Kłobucku  - pan Bogdan Sośniak.  
Radni jednogłośnie zaakceptowali zgłoszoną propozycje.  
 
Radny Józef Chyra. – zapytał o moŜliwościach związanych z pozbyciem się 
pokryć dachowych eternitem. Czy istnieje jakaś firma która pomogła by 
ludziom w tym przedsięwzięciu 
 
Wójt Gminy poinformował, Ŝe na pewno trzeba ponieść koszty za  utylizacje 
eternitu. Dokładniejszych wyjaśnień udzieli na następnej sesji. Po ustaleniu  
szczegółów.  
   
  Wobec zrealizowanego porządku obrad , Przewodniczący Rady Gminy 
zamknął XXV zwyczajną sesję  Rady Gminy Opatów 
 
 Protokołowała 
 Joanna Krotla 


