
PROTOKÓŁ nr XXXVI/2009

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 sierpnia 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. Wójt Gminy -  Bogdan Sośniak
3. 2. Sekretarz Gminy - Jerzy Szyja
4. 3. Radca Prawny - Wanda Balas
5. 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  do  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na  realizacje 
programu „PONE”
c. zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
d.  przystąpienia  do  realizacji  projektu  „  Budowa  Infrastruktury  dla 
Subregionu  Północnego  E-region  Częstochowski”  oraz  podpisania 
umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia.
e. Zmian w Statucie Gminy
f. zmian statutu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w 
Opatowie
g. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
stanowiącej własność  gminy 
h.  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu   nieruchomości 
stanowiącej własność  gminy 
i. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

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

− podsumował gminne dożynki, które odbyły się w Zwierzyńcu Pierwszym, 
podziękował  organizatorom,  wystawcom,  osobom  które  przygotowały 
wieńce.

− uroczystościach z okazji  1 września – rozpoczęcia II wojny światowej, 
mających  odbyć  się  w  Mokrej,  przemarszu  kawalerii  przez  gminę 
Opatów, Inscenizacji w Mokrej,

− za kilka dni zapadnie ostateczna decyzja Banku Ochrony Środowiska o 
dofinansowaniach PONE na trenie naszej gminy.

− realizowane  są  przetargi  na  remonty  dróg:  ul.  Szkolna  w  Zwierzyńcu 
Pierwszym, teraz rozpoczynają się prace  na ul. Leśnej w Złochowicach i 
ul. Mickiewicza w Waleńczowie 

− w związku z funduszem soleckim i nową ustawą konieczność  odbycia 
zebrań wiejskich w miesiącu wrześniu

− dostosowywane są pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Opatowie do 
otwarcia   Oddziału  Przedszkolnego  w  Opatowie,   na  dzień  dzisiejszy 
zapisanych jest 15 dzieci

− odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół  w sprawie przygotowania do 
rozpoczęcia roku szkolnego.

− dofinansowanie do remontu drogi  Kałmuki-Konieczki.  Spotkanie w tej 
sprawie  z Wójtem Gminy Panki.

Sołtys wsi Waleńczów jest przeciwny współfinansowaniu tego przedsięwzięcia..
Przewodniczący RG uważa, ze mamy swoje drogi do remontu, ale nie dobrze by 
było zupełnie odciąć się od współpracy z gminami ościennymi.

Radny  Grzeliński  Władysław –  zauważył,  że  nasza  gmina  często  korzysta  z 
pomocy Maskpolu, przy sponsorowaniu rożnych festynów i imprez na terenie 
naszej gminy. Wielu mieszkańców naszej gminy tam pracuje.
Uważa że należy choć minimalnie ale współfinansować inwestycje.
Radny Ryszard Olczyk zaproponował aby przed podjęciem konkretnej uchwały 
porozmawiać z Prezesem  Maskpolu. Ogólnie sprawa dofinansowania do kwoty 



30  tys.  zł  została  przegłosowana  przy  1  głosie  przeciw.  Uchwała  zostanie 
podjęta na następnej sesji.

− Zostały  zrobione  nakładki  emulsyjne  i  grysowe  na  ul.  Dolnej  w 
Wilkowiecku (Brzezinki)

− możliwość podpisania porozumienia na współpracę z gmina partnerska na 
Węgrzech.
Radni pozytywnie opowiedzieli się za przedstawiona propozycja.

− Rozpoczęto roboty na drodze Zwierzyniec Pierwszy-Kuków

Ad-5. 
a.  Uchwała w sprawie   Zmian do budżetu gminy na 2009 rok. - przedstawił 
Skarbnik  Gminy  Zbigniew  Kowalik.  Podjęta  została  jednogłośnie.  
 b. Uchwała w sprawie zmiany do uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na 
realizacje programu „PONE” - wyjaśnień udzielił  Skarbnik Gminy – podjeta 
jednogłośnie. 
c.  Uchwała  w  sprawie  zmiany  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  – 
przedstawił Sekretarz Gminy Jerzy Szyja – podjęta jednogłośnie.  
d.  Uchwała  w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji  projektu  „  Budowa 
Infrastruktury  dla  Subregionu  Północnego  E-region  Częstochowski”  oraz 
podpisania umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia.- ze sprawa zapoznał 
Sekretarz  Gminy.  Poinformował  że  dot.  to  wszystkich  gmin  byłego  woj. 
częstochowskiego. Uchwała podjęta jednogłośnie. 
e. Uchwała w sprawie Zmian w Statucie Gminy – zmiany prawne i formalne 
przedstawił Sekretarz Gminy – uchwała podjęta jednogłośnie. 
f.  Uchwała w sprawie zmian statutu dla  Zakładu Gospodarki  Komunalnej   i 
Mieszkaniowej  w  Opatowie  –  zmiany  formalne  przedstawił  Wójt  Gminy. 
Uchwała podjęta jednogłośnie. 
g. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej własność  gminy 
h.  Uchwała  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu 
nieruchomości stanowiącej własność  gminy 
i. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
– z tymi trzema sprawami zapoznał Kauf Stanisław  Inspektor UG.
Wyjaśnił  czego  dot.  przetargi  czyli  działki  w  Opatowie  oraz  budynku  po 
Przedszkolu w Zwierzyńcu Pierwszym.
 Uchwały podjęte jednogłośnie.

Ad-6.   Radny  Kotas  Ryszard   wnioskował  aby  zwrócić  się  do  Powiatu  w 
sprawie remontu drogi po kanalizacji w Złochowiach.
Radny Leszek Biernacki wniosek mieszkańców ul. Kościuszki w Opatowie , na 
końcu ul. postawić znak ograniczający tonaż.
Radny  Józef  Chyra  zapytał  jaka  jest  szansa  na  termomodernizacje  budynku 
Szkoły Podstawowej w Złochowicach..
Wójt  Gminy  wyjaśnił,  że  przy  szkole  zostały  już  zrobione  pewne  



prace: wymiana instalacji, remont kotłowni. Być może jeszcze inne roboty które 
są planowane przyczynia się do polepszenia warunków w szkole.

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

 Protokołowała
Joanna Krotla 
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