
PROTOKÓŁ nr XXVIII/2009 
 

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 stycznia 2009 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. radny powiatowy  - Zbigniew Cebula 

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 bieżącym funkcjonowaniu gminy 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a.   Zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska na 2009 rok. 

b. Wypowiedzenie przynależności do Związku Gmin Wiejskich 

c. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na 2009 rok 

d. gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii na 2009rok 

e. zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, 

leśnego i podatku od posiadania psów w drodze inkasa od osób fizycznych,  

określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 

 f. Planów pracy komisji na 2009 rok 

6.  Sprawy bieżące 

7. Wnioski i zapytania 

8. Zakończenie XXVIII 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: 

- poinformował że został ogłoszony konkurs na drogi w Waleńczowie i  

w Wilkowiecku 

- program niskiej emisji, przygotowana została ankieta dla społeczeństwa... 

termin składania ankiet do dnia 20 lutego 2009r 

po złożeniu i przeanalizowaniu ankiet zostanie utworzony program, który 

będzie przyjęty uchwałą Rady Gminy 

- zapoznał radnych z mapką dróg wyznaczonych do regulacji 

 

Ad-5. 

a. Uchwała  w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego 

Funduszu Ochrony Środowiska na 2009 rok. – przedstawił Skarbnik Gminy 

Zbigniew Kowalik. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

b. Uchwała w sprawie wypowiedzenia przynależności do Związku Gmin 

Wiejskich – ze sprawa zapoznał Skarbnik Gminy. Uchwała podjęta 

jednogłośnie. 

 

c. Uchwała w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych na 2009 rok –  

 
Sekretarz Gminy poinformował na temat finansowania Izb Wytrzeźwień – 

gmina może wspomóc finansowano Izbę przekazując środki finansowe z 

budżetu gminy dla Miasta Częstochowy z  przeznaczeniem na utrzymanie Izby 

Wytrzeźwień . Nie można takich środków przekazać z gminnego programu 

profilaktyki. 

 

Radny Józef Chyra zapytał o skład Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

Odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy. 

 

Uchwała w/w sprawie podjęta został jednogłośnie. 

 

d. Uchwala w sprawie gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii na 

2009rok – została podjęta jednogłośnie 

 

 

e. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od 

nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od posiadania psów w drodze inkasa 

od osób fizycznych,  określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 



f. uchwała w sprawie planów pracy komisji na 2009r. 

Została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad-6. Sprawy bieżące. 

Radny Ryszard Olczyk – zapytał radnego powiatowego odnosnie remontu drogi 

powiatowej Zwierzyniec Pierwszy-Kuków 

 

Radny powiatowy Zbigniew Cebula wyjaśnił że w chwili obecnej ogłoszone 

zostały przetargi na remonty dróg powiatowych ale na dzień dzisiejszy nie 

orientuje się dokładnie w sprawie. Szczegółowych wyjaśnień udzieli na 

następnej sesji RG. 

 

Wójt Gminy zgłosił problem wysokich  stawek opłat za urządzenia 

umieszczanie w pasie drogowym. 

 

Radny Józef Chyra – proponował żeby te opłaty pobierane od nas miały chociaż 

odzwierciedlenie w naszej gminie... w postaci jakiejś inwestycji. 

 

Przewodniczący RG – chodnik w Iwanowicach Dużych został wykonany ze 

środków własnych Gminy, a jest chodnikiem przy drodze powiatowej 

 

Sołtys wsi Zwierzyniec Drugi Piotr Ślusarczyk – konieczność odchwaszczania 

poboczy, obkaszania rowów przy drogach powiatowych 

 

Sekretarz Gminy zgłosił  potrzebe uczestniczenia przedstawiciela gminy w 

pracach Komisji  przy Radzie Powiatu. 

 

Radny Zbigniew Cebula z racji że jest niedawno na tej funkcji, powiedział że 

rozezna wszystkie sprawy i udzieli na nie wyjaśnień na nastopnej sesji Rady 

Gminy Opatów 

 

Wobec zrealizowanego porządku obrad , Przewodniczący Rady Gminy zamknął 

XXVIII zwyczajną sesję  Rady Gminy Opatów 

 

 Protokołowała 

Joanna Krotla 


