
PROTOKÓŁ nr XXXII/2009

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 kwietnia 2009 rok
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie

Godzina rozpoczęcia 13 , 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. 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. Sprawozdanie  z  realizacji  gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania 

problemów alkoholowych gminy  Opatów za 2008 rok
   6.   Podjęcie uchwał w sprawie:
      a. Zmian do budżetu gminy na 2009 rok.
      b. W sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania
          budżetu za rok 2008 i udzielenia absolutorium dla Wójta

- wniosek Komisji Rewizyjnej
- opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Częstochowie

      c. W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
          Gminnej   Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2008
      d. Nadania nazwy ulicy w Wilkowiecku
      e. Przyjęcia programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Opatów

7. Sprawy bieżące
8. Wnioski i zapytania
9. Zakończenie XXXII 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  radny  Józef  Chyra  poprosił  o  uzupełnienie   porządku  obrad  o  wpis  dot. 
Wniosku  Komisji  Rewizyjnej  oraz  opinii  RIO  w  Katowicach  dot.  udzielenia 
absolutorium
Z tymi poprawkami na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Witolda Łacnego 
porządek obrad został przyjęty jednogłośnie

Ad-  3  Protokół  z  poprzedniej  sesji  RG  został  przyjęty  przy  jednym  głosie 
wstrzymującym. 

Ad-  4   Informacja Wójta  Gminy o bieżącym funkcjonowaniu gminy:

- powiatowy  Dzień  Strażaka  który  odbędzie  się  w  Złochowiach  podpisano 
umowę  ze  Starostwem  Powiatowym  w  sprawie  dofinansowania  do  Dnia 
Strażaka 

- kontrola  I  etapu  kanalizacji  w  Złochowicach,  zostały  skontrolowane 
wylosowane posesje, pod względem przyłączy kanalizacyjnych.

- Wójt powiedział  o umorzonej  racie pożyczki  zaciągniętej   na ten etap.  Ok. 
40%  czyli  ponad  600  tys  zł.  Zasugerował  aby  tą  kwotą  zasilić  fundusz 
drogowy.

- Do połowy maja propozycje ofert na remonty dróg na terenie gminy
- rozpoczął się II etap budowy kanalizacji w Złochowicach
- przekazane  zostanie  zgodnie  z  decyzja  Komisji  Porządku  Publicznego 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 100 tys. zł dla Powiatu na 
remont dróg powiatowych

Ad-5. Sprawozdanie z realizacji  gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych gminy  Opatów za 2008 rok radni otrzymali na piśmie.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

Ad-6.a. Zmiany do budżetu gminy na 2009r przedstawił Skarbnik Gminy Zbigniew 
Kowalik.
Uchwała w tej sprawie podjęta została jednogłośnie. 

Ad.-6b.   Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  Józef  Chyra  przedstawił   wniosek 
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Opatów, za 
działalność finansową w 2008 roku, po przeanalizowania sprawozdania z  wykonania 
budżetu gminy za 2008 rok.



Następnie   odczytał  pozytywną opinię   RIO dot.  zaopiniowania wniosku Komisji 
Rewizyjnej  Rady  Gminy   Opatów w sprawie  udzielenia  absolutorium dla  Wójta 
Gminy Opatów za 2008 rok.

Skarbnik Gminy  Zbigniew Kowalik zapoznał  radnych z opinią  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej  w  Katowicach   dot.  pozytywnej  opinii  o  przedłożonym 
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2008 rok 

Wójt  Gminy  Bogdan  Sośniak  pokrótce  udzielił  dodatkowych  wyjaśnień  do 
przedłożonego  sprawozdania
Po  wysłuchaniu,  Rada  Gminy  Opatów  przystąpiła  do  jawnego  głosowania  nad 
udzieleniem absolutorium dla  Wójta  Gminy  Opatów za  działalność  finansową  w 
2008 roku.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.

Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu 
za 2008 rok i udzielenia absolutorium  dla Wójta Gminy została podjęta jednogłośnie 
przez 15 radnych.

Uchwała w sprawie W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Gminnej   Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2009r
- zapoznał Skarbnik Gminy – uchwała podjęta została jednogłośnie.

d.  uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Wilkowiecku – wyjaśnień udzielił 
Wójt  Gminy.
Uchwała podjęta została przy dwóch głosach wstrzymujących .

 e. Uchwała w w sprawie przyjęcia programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy 
Opatów  –  wyjaśnień  udzielił  Kierownik  Zakładu  Komunalnego  Robert  Puchała 
uchwała podjęta jednogłośnie.
 
Ad-7. Sprawy bieżące.

− prezentacja multimedialna przydomowych oczyszczalni ścieków
− radny Dariusz Zając – może udałoby się wywozić do oczyszczalni w Maskpolu 

ścieki od indywidualnych osób.

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

 Protokołowała
Joanna Krotla 


	Ad- 3 Protokół z poprzedniej sesji RG został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym. 
	 Protokołowała

