
PROTOKÓŁ nr XXX/2009

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 12 marca 2009 rok
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. Skarbnik Gminy          - Zbigniew Kowalik
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 do budżetu gminy na 2009 rok
b. Zmian do Wojewódzkiego Programu Inwestycyjnego 
c.  ustalenia  ekwiwalentu  za  udział  w  ćwiczeniach  i  akcjach  
    ratowniczo-gaśniczych 

6. Sprawy bieżące
7. Wnioski i zapytania
8. Zakończenie XXX 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.  Sekretarz Gminy  Jerzy Szyja przedstawił informacje  na temat :



- podpisana  została umowa na II etap kanalizacji w Złochowicach
- rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko  informatyka dla Urzędu Gminy
- ostatni etap wyłożenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów
- drużyna  gminy  Opatów  zajęła  pierwsze  miejsce  w  siatkówce  druzyn 

powiatowych
- wybory do parlamentu
- zostanie zwiększona liczba tablic informacyjnych na terenie gminy

Ad-5. Zmiany do budżetu gminy na 2009 rok przedstawił Skarbnik Gminy Zbigniew 
Kowalik

Radny Józef Chyra – zapytał czy będą środki finansowe na wszystkie wnioski ujęte w 
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 

Radna  Wiesława  Bugaj  –  zapytała  o  usytuowanie  wiatraków  i  zmian  do  planu 
zagospodarowania przestrzennego.

Sołtys  wsi  Waleńczów  Stanisław  Olszewski  –  zapytała  co  z  wodociągiem  na 
„Posadówkach” w Waleńczowie.

Robert  Puchała   Kierownik Zakładu Komunalnego odpowiedział,  że wodociąg na 
Posadówki zostanie doprowadzony jeszcze w tym roku, jest to zadanie priorytetowe.
Uchwała  w  sprawie  zmian  do  budżetu  gminy  na  2009  rok  została  podjęta 
jednogłośnie.

b.  Uchwała  w  sprawie  zmian  do  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  -   Robert 
Puchała zapoznał z aktualizacja kosztorysu

uchwała w tej sprawie podjęta została jednogłośnie.

c.  uchwała  w sprawie  ustalenia  ekwiwalentu  za  udział  w  ćwiczeniach  i  akcjach  
ratowniczo-gaśniczych –wyjaśnień udzielił Sekretarz Gminy.

Uchwała została podjęta  jednogłośnie.

Ad-6. Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych
 Dariusz Zając przekazał informacje odnośnie kosztów ponoszonych na oświatę oraz 
przedstawił ustalenia z posiedzenia Komisji Oświaty.

Radny  Józef  Chyra  zaproponował  aby  zorganizować  wyjazd  dla  radnych  do 
miejscowości  gdzie   są  już  ustawione  wiatraki,  w  celu  zobaczenia  sposobu  ich 
funkcjonowania

- zaproponował aby rozpatrzyć możliwość dofinansowania z programu niskiej 
emisji również remiz strażackich.



Sołtys  wsi  Opatów  Henryk  Edelman  -   zmiany  w  planie  zagospodarowania 
przestrzennego – zalesienie od ul. Sosnowej w Opatowie w stronę wsi.

Sołtys  wsi  Waleńczów  –  zapytał  dlaczego  dofinansowano  z  budżetu  gminy 
centralne  ogrzewanie  w  remizie  w  Opatowie  a  nie  dofinansowano  OSP  w 
Waleńczowie.

Radny Leszek Biernacki  zapoznał  z kosztami poniesionymi na c.o.  w Remizie 
OSP w Opatowie
Koszt robót wyniósł 35 tys. zł.. z czego z budżetu gminy dofinansowano ok. 4 tys. 
zł. Reszta ze środków własnych OSP.

Sołtys  wsi  Iwanowic  Małych-  Jan  Ślusarczyk  zapytał  czy  są  środki  na 
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Robert Puchała wyjaśnił, że tam gdzie trudno będzie doprowadzić kanalizację i 
ludzie sami będą zakładać takie oczyszczalnie będą środki na dofinansowanie.

Radny Stanisław Słaby – wykup działek pod drogę w Waleńczowie od. P. Dłubały 
w stronę cmentarza.

Sołtys wsi  Wilkowiecko Mieczysław Szmigiel  poprosił  aby Komisja  Porządku 
Publicznego dokonała lustracji dróg w terenie

Radny  Ryszard  Olczyk   wypowiedział  się  na  temat  utrzymania  Szkoły 
Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zamknął XXX 
zwyczajną sesję  Rady Gminy Opatów

Protokołowała
Joanna Krotla 
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