
PROTOKÓŁ nr XXVII/2008 
 

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 grudnia 2008 rok 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie 

 

Godzina rozpoczęcia 13
oo

 , godz. zakończenia 16
00 

  

Na 15 radnych-  obecnych na sesji 15 radnych 

Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy- Witold Łacny  

 

Zaproszeni goście: 

 

1. Wójt Gminy               - Bogdan  Sośniak 

2. Skarbnik Gminy         - Zbigniew Kowalik 

3. Sekretarz Gminy - Jerzy Szyja 

4.Radca Prawny               - Wanda Balas 

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 bieżącym funkcjonowaniu gminy 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a.  Przyjęcia budżetu gminy na 2009r 

b. Przyjęcia programu współpracy gminy Opatów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2009r 

c. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego  

d.. Wyrażenia zgody na wynajem w trybie bez przetargowym 

nieruchomości stanowiącej własność  komunalną 

e. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej  

własność gminy Opatów  

6. Sprawy bieżące 

7. Wnioski i zapytania 

    8.       Zakończenie XXVII 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 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  

 

Ad-4. Informacja Wójta Gminy o bieżącym funkcjonowaniu gminy: 

 Wójt Gminy Bogdan Sośniak w skrócie dokonał podsumowania roku 2009r. 

 

Ad-5. a.Uchwała w sprawie  przyjęcia budżetu gminy na 2009 rok. – Skarbnik 

Gminy zapoznał z  pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Katowicach.  

 

Przewodniczący poszczególnych komisji stałych zapoznali z pozytywnymi 

opiniami dot. zatwierdzenia budżetu na 2009 rok. 

 

Radny Józef Chyra  zapytał jaka jest możliwość wprowadzenia w uchwale 

budżetowej zmiany dot. finansowania zadań z  uchwały dot. pożytku 

publicznego.  

 

Wójt  Gminy wyjaśnił sprawę, powiedział że dot. to głównie Klubu Sportowego 

MARATON w Waleńczowie. 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu na 2009 rok została zatwierdzona 

jednogłośnie. 

 

b. Uchwała w sprawie Przyjęcia programu współpracy gminy Opatów z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2009r -  wyjaśnień udzielił Sekretarz Gminy, 

powiedział że z projektem uchwały zostały zapoznane wszystkie instytucje na 

terenie gminy, nie zgłoszono do projektu żadnych uwag ani wniosków. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

 



c. Uchwała w sprawie Zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego -  Wójt Gminy wyjaśnił, że jest to początek 

procesu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 
d.. Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na wynajem w trybie bez 

przetargowym nieruchomości stanowiącej własność  komunalną – Wyjaśnień 

udzielił Wójt Gminy oraz Radca Prawny Wanda Balas.. Sprawa dot. wynajmu 

pomieszczenia dla potrzeb PZU w Kłobucku. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie,. 

e. Uchwała w sprawie Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

stanowiącej  własność gminy Opatów  - wyjaśnień udzielił Sekretarz Gminy. 

 
Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Ad-6. Sprawy bieżące. 

Sołtys wsi Waleńczów Stanisław Olszewski zapytał odnośnie organizowania 

jubileuszów OSP. 

Wójt wyjaśnił, że jubileusze OSP mogą być organizowane co roku, z tym ,że 

bez większego dofinansowania z budżetu gminy.  

 

Radny Tomasz Kotowicz – wnioskował, aby nabory na  stanowiska urzędnicze 

ogłaszać w Dzienniku Zachodnim-dodatek Kłobucki i w miarę możliwości 

informować na sesji Rady Gminy. 

 

Radny Józef Chyra zasygnalizował, że w Złochowicach na drodze powiatowej 

należałoby ograniczyć tonaż samochodów. 

 

Radny Stanisław Słaby – zapytał czy remont drogi krajowej jest w jakiś sposób 

ustalany z gminą. Czy  przystanki PKS w Waleńczowie musza być w tym 

miejscu... w chwili obecnej bardzo utrudniają ruch, jeżeli po na obydwu 

przystankach jednocześnie zatrzymują się autobusy. 

 

Wójt Gminy powiedział, że  w tej sprawie m.in. wybierze się do Zarządu Dróg 

Krajowych. 

 

Sołtys wsi Iwanowice Małe Jan Ślusarczyk – należałoby uczulić powiat aby 

bardziej dbali o stan swoich dróg,. Nałamane gałęzie z drzew przy drodze 

stwarzają duże niebezpieczeństwo. 

 



Przewodniczący RG Witold Łacny na ręce Radnej Wiesławy Bugaj złożył 

serdeczne podziękowanie dla KGW z terenu gminy za przygotowanie stołu 

wigilijnego i  wystawienie go w Myszkowie . 

 

Wobec zrealizowanego porządku obrad , Przewodniczący Rady Gminy zamknął 

XXVII zwyczajną sesję  Rady Gminy Opatów 

 

 Protokołowała 

Joanna Krotla  
 


