
PROTOKÓŁ NR XXXIII/2009

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 maja 2009 rok
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie

Godzina rozpoczęcia 13oo
 , godz. zakończenia 1600  

Na 15 radnych-  obecnych na sesji 13 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. zmian do budżetu gminy na 2009 rok.
b. zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa
    kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złochowice – etap II”

       c. wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2009r 
       d. Wynagradzania dla Wójta Gminy
       e. przekazania środków na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wspomagania

     Policji  w Katowicach z przeznaczeniem na prace remontowo-adaptacyjne  
w budynku  Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

6. Sprawy bieżące
7. Wnioski i zapytania
8. Zakończenie XXXIII 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 
13  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:

- Powiedział  o złożonych wnioskach do programu niskiej emisji na wymianę pieców 
c.o. oraz solary.
Poinformował że zostanie przeprowadzona weryfikacja tych wniosków na miejscu, u 
każdej osoby składającej wniosek.

Robert  Puchała  –  Kierownik  Zakładu  Komunalnego   uzupełnił  wypowiedź  Wójta, 
informując,  że  odbędzie  się  spotkanie  i  przeszkolenie  pierwszych  20  osób,  które 
złożyły wnioski.

− Wójt  Gminy  poinformował  o  uroczystości,  która  odbyła  się  w  Kłobucku  z 
okazji nadania herbu dla Powiatu.

Ad-5. a. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r. - zapoznał Skarbnik 
Gminy Zbigniew Kowalik

radny Józef Chyra – co z remontem SP w Złochowicach, nie została ujęta w planie 
wieloletnim.
Wójt Gminy odp. że jest to zadanie jednoroczne i w tym roku zostanie rozpoczęte.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r została podjęta jednogłośnie.

b. uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego p.n. 
„Budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości  Złochowice  –  etap  II  –  podjęta 
jednogłośnie



c. uchwała w sprawie   wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 
2009r  - ze sprawą zapoznał Skarbnik Gminy. Fundusz będzie w 30% refundowany z 
budżetu  Państwa.  Jest  to  zachęta  dla  sołectw  wiejskich,  które  będą  podejmowały 
uchwały o podziale środków. Wójt Gminy będzie realizował ten fundusz.
Uchwał podjęta została jednogłośnie.

d. uchwała w sprawie wynagradzania dla Wójta Gminy .
 Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Zdrowia  i  Spraw Socjalnych  Dariusz 
Zając  zapoznał  z  wnioskiem  Komisji  w  tej  sprawie  -  proponowała  podwyżkę 
wynagrodzenia dla Wójta o kwotę 600 zł , z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2009r.

Uchwała podjęta jednogłośnie.

radny  Józef  Chyra  –  podziękował  Wójtowi  Gminy  za  zmianę  w organizacji  trasy 
dojazdu młodzieży do Gimnazjum

e.  uchwała  w  sprawie  przekazania  środków  na  rzecz  Wojewódzkiego  Funduszu 
Wspomagania  Policji   w  Katowicach  z  przeznaczeniem  na  prace  remontowo-
adaptacyjne w budynku  Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

Propozycja Komisji Oświaty 4.000 zł

Uchwała podjęta jednogłośnie.

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

 Protokołowała
Joanna Krotla

Przewodniczący
Rady Gminy Opatów
Witold Łacny
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