
PROTOKÓŁ NR XXXIV/2009

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 18 czerwca 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. Radca Prawny - Wanda Balas
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. zaciągnięcia pożyczki na realizacje programu „PONE”
  c. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Kłobuckiego
   dot.  wsparcia  finansowego  remontów  dróg  powiatowych  na  terenie  gminy
      Opatów
  d. zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
      alkoholowych na 2009r.
6. Sprawy bieżące
7. Wnioski i zapytania
8. Zakończenie XXXIV 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  O bieżącym funkcjonowaniu gminy – Sekretarz Gminy Jerzy Szyja
w punkcie tym poinformował o:

− spotkaniu,  które  ma  się  odbyć  23  czerwca  br.  z  przedstawicielami  firm 
realizującymi Program Ograniczenia Niskiej Emisji.

Powiedział,  że  do  PONE  zakwalifikowanych  zostało  140  wniosków,  przyjęto  do 
realizacji 110, 30 wniosków w rezerwie.

− spotkaniu w sprawie gazyfikacji gminy
− podpisaniu umowy na umorzenie pożyczki na kanalizację w Złochowicach – 

umorzone środki zostaną przeznaczone na remonty dróg, z tego względu na 
dzień dzisiejszy nie ma konieczności brania kredytu na ten cel

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

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r została podjęta jednogłośnie.

b.  uchwała  w sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na  realizację  Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji – Skarbnik Gminy

radny Józef Chyra – powiedział aby najpierw realizować wszystkie wnioski na piece i 
solary, żeby Ci którzy się zakwalifikowali mieli to zrealizowane, żeby nikt nie odpadł 
z programu.

Skarbnik  Gminy  Zbigniew  Kowalik  wyjaśnił,  że  regulamin  tego  programu  został 
zatwierdzony uchwałą Rady Gminy

radny  Leszek  Biernacki  –  kolejność  realizacji  wniosków  według  kolejności  ich 
składania



Uchwała w tej sprawie podjęta jednogłośnie.

c. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem 
Powiatu Kłobuckiego dot. wsparcia finansowego remontów dróg powiatowych na 
terenie gminy Opatów – Wyjaśnień udzielił Skarbnik Gminy
 uchwała podjęta jednogłośnie.

d. Uchwała w sprawie zmian do gminnego programu profilaktyki na 2009r
Wyjaśnień udzielił Sekretarz Gminy
Uchwała podjęta jednogłośnie 

Ad.5 

sołtys wsi Waleńczów Stanisław Olszewski w imieniu MARATONU oraz Szkoły 
Podstawowej podziękował wszystkim za udział w Festynie szkolnym

radny Józef Chyra poinformował, że Rada Sołecka Złochowice wystąpi do Powiatu 
w sprawie zrobienia przejścia i wysepki przy Szkole Podstawowej 
w Złochowicach

radny Dariusz Zając zapytał czy zostało już coś zrobione w kwestii przetargów na 
remonty dróg

Wyjaśnień udzielił Skarbnik Gminy.
Radny Dariusz Zając zapytał czy byłaby możliwość zrobienia dodatkowych odłączeń 
poszczególnych nitek wodociągu w Waleńczowie, żeby można było odłączyć tylko ta 
ulice na której jest to konieczne.
Bo kiedy jest jakaś awaria, wody nie ma w całym Waleńczowie.

Radny Ryszard Olczyk zapytał co z wnioskiem na modernizację ujęcia wody w 
Opatowie.
Sołtys wsi Henryk Edelman czy coś się dzieje w sprawie remontu dróg na Osiedlu 
i  ul.  Sosnowa w Opatowie  oraz  w sprawie  budowy drogi  od  Opatowa w stronę 
Iwanowic Małych.

− w ramach środków sołeckich będą robione drobne prace na drogach..przepusty.

Radny Zbigniew Bardziński zgłosił konieczność wysłania pism do niektórych 
mieszkańców w Wilkowiecku w sprawie  dbania o czystość na posesji.

− zwrócił uwagę aby przy okazji remontu drogi od Opatowa w stronę 
Wilkowiecka zrobić wycinkę krzewów na poboczu drogi.

Sekretarz Gminy Jerzy Szyja poinformował, ze w Miejskim  Ośrodku Kultury 



w Kłobucku odbyło się otwarcie wystawy poświęconej Mikołajowi z Wilkowiecka.
 
Wobec zrealizowanego porządku obrad , Przewodniczący Rady Gminy zamknął 
XXXIV zwyczajną sesję  Rady Gminy Opatów

 Protokołowała
Joanna Krotla 

Przewodniczący
Rady Gminy Opatów
Witold Łacny
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