
PROTOKÓŁ nr XXXI/2009

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 8 kwietnia 2009 rok
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie

Godzina rozpoczęcia 1300
 , 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. Skarbnik Gminy          - Zbigniew Kowalik
3. Sekretarz Gminy - Jerzy Szyja
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.  Zmian do budżetu gminy na 2009 rok.
b. Zmiany załącznika do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego  Gminy Opatów na lata 2008-2013.
c. przyjęcia „planu Odnowy Miejscowości Iwanowicae Duże 
na lata 2009-2016”
d. Ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę 
oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych 
jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Opatów dodatków do 
wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych. 
e. Udzielenia Powiatowi Kłobuckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na 
remont Warsztatów Terapii  Zajęciowej w Hutce . 
f.  zmiany uchwały w sprawie ustalenia    wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
dla członków OSP                                                                                   

6. Sprawy bieżące
7. Wnioski i zapytania
8. Zakończenie XXXI 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:

- na temat kontroli w Urzędzie gminy dot. podatku VAT oraz pierwszego etapu 
kanalizacji w Złochowicach.

Protokoły z kontroli będą do wglądu po świętach.

- przygotowywane sa wnioski do programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
dot. przebudowy remizy OSP w Iwanowicach Dużych na  Wiejskie Centrum Kultury.
Oraz budowy boiska sportowego w Zwierzyńcu Pierwszym.

- przygotowane zostały wytyczne dla programu niskiej emisji
- odbyła się powiatowa prezentacja stołów wielkanocnych w Kamyku

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

Radny Józef Chyra powiedział że sprawa tego wniosku dot. Iwanowic Duzych 
wypadła tak zza skoczenia...powinna zostać wcześniej omówiona na posiedzeniu 
Komisji budżetowej 

Robert Puchała Kierownik Zakładu Komunalnego wyjaśnił, że terminy składania 
wniosków wyskakują nagle i sa bardzo krótkie 
I dlatego sesja została zwołana szybko, nie było już czasu na komisje...

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy została podjęta jednogłośnie.

b. Uchwałę  w  sprawie  Zmiany  załącznika  do  uchwały  w  sprawie  przyjęcia 
Wieloletniego Planu    Inwestycyjnego  Gminy Opatów na lata 2008-2013- 
przedstawił Robert Puchała Kierownik Zakładu Komunalnego

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
c. Uchwała w sprawie  przyjęcia „planu Odnowy Miejscowości Iwanowice Duże 

na lata 2009-2016” została podjęta jednogłośnie.



d. uchwała w sprawie Ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady 
wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym 
w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Opatów 
dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych. 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych zapoznał z 
opinia Komisji oraz wnioskami zgłoszonymi na posiedzeniu komisji a dot. 
regulaminu.

Uchwała  została podjęta jednogłośnie przy 14 głosach za ( w trakcie jeden radny 
opuścił posiedzenie.)

e. Uchwała w sprawie Udzielenia Powiatowi Kłobuckiemu pomocy finansowej 
z przeznaczeniem na remont Warsztatów Terapii  Zajęciowej w Hutce . 

Komisja Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych na swoim posiedzeniu 
zaproponowała na ten cel kwote 3000 zł.

Radni jednogłośnie zaakceptowali przedstawiona propozycję.
Uchwała podjęta jednogłośnie przy 13 głosach za. ( drugi radny opuścił posiedzenie)

f. Uchwała w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia    wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP – wyjaśnień udzielił Sekretarz 
Gminy Jerzy Szyja

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 13 głosach za. 
 
Ad-6. Sprawy bieżące.

Wójt Gminy przypomniał o zebraniach samorządów wiejskich. Należy ustalić 
terminy.

Sołtys wsi Waleńczów Stanisław Olszewski – zwrócił uwagę że w Zakładzie 
Komunalnym jest deficyt pracowników.

Sprawę wyjaśnił Wójt Gminy.

Radny Józef Chyra mówił o konieczności konserwacji dachów na remizach OSP.i 
wymiany rynien na tych budynkach.

- zwrócił uwagę na to aby firma która będzie realizowała II etap kanalizacji w 
Złochowicach podjęła współprace z rada sołecka, sołtysem i OSP.

Radny Leszek Biernacki poinformował ze została przeprowadzona ekspertyza 
dachu na szkole podstawowej w Opatowie. Istnieje konieczność poprawy stanu 
technicznego budynku, remont dachu i wymiana rynien.



Sołtys wsi Iwanowice Małe – rolnicy skarżą się ze przy drodze krajowej zostały 
pokopane rowy a nie zrobiono przejazdów do pól, przez co rolnicy mają trudności 
z dostaniem się do swoich pól.

Sołtys wsi Zwierzyniec Drugi Piotr Ślusarczyk ponowił prośbę o zaproszenie na
Posiedzenie Rady przedstawiciela Koła Łowieckiego.

Radny Dariusz Zając – problem suchych traw na starym boisku w Waleńczowie oraz 
na ulicy Szkolnej przy posesji P. Kaczmarzyk i P. Lizurej – zagrożenie pożarem 

Radny Wiesław Habrowski zgłosił konieczność załatania dziur na drodze powiatowej 
przez Zwierzyniec Drugi.

Sołtys wsi Iwanowice Małe Jan Ślusarczyk poprosił aby skłonić właściciela posesji w 
Iwanowicach Małych gdzie mieszka Pani. Słomian do naprawy płotu.

Radny Zbigniew Bardziński – konieczność uporządkowania zachwaszczonego 
pobocza drogi na Kurzelowie w Wilkowiecku.

Wójt Gminy ustosunkował się do zgłoszonych spraw.

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

Protokołowała
Joanna Krotla 
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