
PROTOKÓŁ NR XXXV/2009

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 2 lipca 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. zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Iwanowice Duże 
     na lata 2009-2016
  c. zmiany załącznika do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu
      inwestycji gminy Opatów na lata 2008-2013
6. Sprawy bieżące
7. Wnioski i zapytania
8. Zakończenie XXXV 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 – Wójt Gminy Bogdan Sośniak
w punkcie tym poinformował o:

− ile osób zrezygnowało z wniosków złożonych do programu niskiej emisji
do 30 listopada br. ma się zakończyć to przedsięwzięcie.
− Wnioskach składanych do funduszu,  musimy dostosować się  do  wymogów 

unijnych
− program  rozwoju  obszarów  wiejskich  –  zostały  złożone  dwa  wnioski  na 

wymianę okien w Szkole Podstawowej w Złochowicach i drugi na remonty 
dróg na terenie gminy

− spotkaniu  ze  Stowarzyszeniem  Przyjaciół  Wilkowiecka  w  sprawie  budowy 
pomnika Mikołaja z Wilkowiecka

− II etap  kanalizacji w Złochowicach – budowa przebiega sprawnie.

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.

Radny  Józef  Chyra  zapytał  czy  nie  można  by  zainstalować  przydomowych 
oczyszczalnie  ścieków  przy  Szkołach  Podstawowych  w  Waleńczowie  i  w 
Iwanowicach Dużych.

Robert Puchała Kierownik Zakładu Komunalnego wyjaśnił na jakiej podstawie były 
typowane  szkoły,  w  których  przewiduje  się  montowanie  oczyszczalni 
przyzagrodowych, co jest także warunkiem do złożenia wniosku na oczyszczalnie w 
Opatowie.

Radny Stanisław Słaby zapytał o perspektywy kanalizacji w Waleńczowie.



Radny Leszek Biernacki uważa, ze trzeba zrealizować te zamierzenia, skoro to ma 
nam pomóc przy rozpatrywaniu naszego wniosku.

Radny Ryszard Olczyk zapytał czy modernizacja ujęcia wody w Opatowie zostanie 
przeprowadzona do przyszłego roku. Powinna to byś sprawa priorytetowa.

Robert  Puchała  poinformował,  że  przedsięwzięcie  to  jest  priorytetem  i  zostanie 
wykonane. 

Sołtys wsi Waleńczów Stanisław Olszewski zapytał czy nie byłoby takiej możliwości 
aby dołączyć kanalizacje na Prażakach w Kłobucku do kanalizacji w Waleńczowie 
Wójt Gminy udzielił szczegółowych wyjaśnień na temat wymogów kanalizacyjnych.

Robert  Puchała  zapoznał  z  uchwała  w  sprawie   zatwierdzenia  planu  odnowy 
miejscowości  Iwanowice  Duże  na  lata  2009-2016  –  uchwała  podjęta  została 
jednogłośnie.

Uchwała  w  sprawie  zmiany  załącznika  do  uchwały  w  sprawie  przyjęcia 
Wieloletniego  planu  inwestycji  gminy  Opatów  na  lata  2008-2013  –  podjęta 
jednogłośnie 

Ad-6. Wójt Gminy poinformował na temat mających się odbyć zawodów strażackich 
– 12 lipca br. oraz dożynek gminnych – 16 sierpnia 2009r
 
Radny Zbigniew Bardziński – zapytał co z planem zagospodarowania przestrzennego 
gminy

Wójt Gminy wyjaśnił, że jest już sprawdzony.

Sołtys wsi Iwanowice Małe Ślusarczyk Jan – dzielnicowy powinien zwracać uwagę 
na powracających z dyskoteki.

Wójt  Gminy  powiedział,  że  na  którąś  z  kolejnych  sesji  RG zostanie  zaproszony 
przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

Radny Słaby Stanisław  wnioskował aby złożyć również wniosek dot. Odnowy wsi 
Waleńczów i coś zacząć już w tej sprawie

Radny  Józef  Chyra  powiedział  ,  że  taki  typ  oczyszczalni  jak   przy  Szkole 
Podstawowej w Złochowicach  jest  idealny. Oczyszczalnia już 14 lat  i  działa bez 
zarzutu i zapytał czyby takiej oczyszczalni nie zamontować przy każdej szkole na 
terenie gminy.



Sołtys wsi Opatów Edelman Henryk zwrócił uwagę na wygląd zewnętrzny budynku 
Urzędu Gminy, który jest w tragicznym  stanie. Powinno się przeprowadzić  remont 
elewacji oraz remont placu przy budynku.

− również remont elewacji na budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowie jest 
konieczny.

Radny Olczyk Ryszard przypomniał o sprawie sprzedaży budynku po Przedszkolu w 
Zwierzyńcu  Pierwszym.  Budynek  niszczeje,  trzeba  koniecznie  coś  w  tej  sprawie 
postanowić.

Radny Dariusz Zając – zaproponował aby zorganizować sesję Rady na tema sytuacji 
oświaty w gminie Opatów i podjąć konieczne decyzje 

Wójt Gminy wyjaśnił, że oczyszczalnie przy szkołach będą robione choć nie takie jak 
przy Szkole w Złochowicach

− remont  budynku  UG  zostanie  przeprowadzony,  już  jest  przygotowywana 
dokumentacja

− sprzedaż budynku w Zwierzyńcu Pierwszym jest aktualizowany kosztorys
− poparł propozycje radnego Zająca odnośnie sesji w sprawie oświaty

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

 Protokołowała
Joanna Krotla 

Przewodnicz cyą
Rady Gminy Opatów
Witold acnyŁ
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