
PROTOKÓŁ nr XXXVII/2009

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 września 2009 roku
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie

Godzina rozpoczęcia 12oo
 , godz. zakończenia 1600  

Na 15 radnych-  obecnych na sesji 14 radnych
Sesji przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Gminy- Stanisław Słaby

Zaproszeni goście:

1. Skarbnik Gminy     - Zbigniew Kowalik
2. Wójt Gminy - Bogdan Sośniak
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. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Opatów
c. zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym 
do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Opatów
d.  porozumienia  w sprawie  dofinansowania  remontu  drogi  Nr  693019S 
relacji Kałmuki-Konieczki
e. porozumienia z Parafia św. Mikołaja w Wilkowiecku na remont kościoła 
wpisanego do rejestru zabytków.
f.  zmiany  uchwały  nr  122/XXVII/2005  w  spr.  regulaminu  udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy 
Opatów

6. Sprawozdanie  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w 
Opatowie z wykonanych remontów

7. Sprawy bieżące
8. Wnioski i zapytania
9. Zakończenie XXXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów.



Przebieg posiedzenia:

Ad- 1 Otwarcia posiedzenia dokonał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Opatów – 
Stanisław Słaby, który na podstawie listy obecności stwierdził że aktualnie w sesji 
uczestniczy  14   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:

− wniosek  na  budowę  kanalizacji  i  oczyszczalni  ścieków w  Opatowie  został 
oceniony pozytywnie, ale jest na 4 miejscu na liście rezerwowej do realizacji.

− Wniosek  na  wiejskie  centrum kultury  –  zostanie  wprowadzona  zmiana  do 
rozporządzenia  czyli zwiększa się środki na te cele przez co bedziemy jako 
gmina mieć większe szanse na jego realizacje...

− zaawansowane prace na montaż solarów i pieców c.o. z PONE
− zakończono  remont  drogi  w  Wilkowiecku  ul.  Polna,  trwa  remont  drogi  

w Waleńczowie ul. Leśna  , 
− dofinansowanie remontu drogi Konieczki- Kałmuki na wniosek gminy Panki – 

po podjęciu stosownej uchwały
− odbyły się  Powiatowe zawody strażackie w Krzepicach, gdzie brały udział 

jednostki z naszej gminy
− naliczana jest opłata adiacencka za II etap kanalizacji w Złochowicach
− 16.10.br odbędzie się jubileusz 100-lecia  Szkoły Podstawowej w Opatowie

radny Józef Chyra poprosił aby przy okazji remontu drogi Konieczki-Kałmuki 
gmina Opatów  mogła zdziałać coś dla siebie czyli zrobić od strony MASKPOL 
krawężniki z przygotowaniem pod chodnik

Ad-5. 
a. Uchwała w sprawie  Zmian do budżetu gminy na 2009 rok. - przedstawił Skarbnik 
Gminy  Zbigniew Kowalik.  Podjęta  została  przy  jednym głosie  wstrzymującym..  
 b. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy 
Opatów – wyjaśnień udzielił Inspektor UG Jacek Popęda – podjęta jednogłośnie. 
c.  Uchwała  w  sprawie  zasad  i  trybu  udzielania  dotacji  osobom  fizycznym 
zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy 
Opatów-  ze  sprawa  zapoznał  Robert  Puchała  Kierownik  Zakładu  Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej  – podjęta jednogłośnie.  



d. Uchwała w sprawie porozumienia w sprawie dofinansowania remontu drogi Nr 
693019S  relacji  Kałmuki-Konieczki.  Sprawa  została  przedstawiona  na  Komisji 
Porządku  Publicznego,  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  środowiska  gdzie 
jednogłośnie zaproponowano kwotę 30 tys. zł. Uchwała podjęta jednogłośnie. 
e.  Uchwała  w  sprawie  porozumienia  z  Parafia  św.  Mikołaja  w  Wilkowiecku  na 
remont kościoła wpisanego do rejestru zabytków. Szczegółowych wyjaśnień dokonał 
Sekretarz  Gminy  oraz  radny  Mirosław  Szewczuk   bezpośrednio  zainteresowany 
sprawa– uchwała podjęta jednogłośnie. 
f.  Uchwała  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  122/XXVII/2005  w  spr.  regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy 
Opatów.  Zmiany  formalne  do  uchwały  przedstawił  Sekretarz  Gminy.  Uchwała 
podjęta jednogłośnie. 

Ad-6. 
Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Opatowie z wykonanych remontów przedstawił Kierownik Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i mieszkaniowej Robert Puchała.
Sprawozdanie w załączeniu do protokołu.

Ad-7. 
Wójt Gminy przypomniał o składaniu wniosków dot. funduszu sołeckiego do dnia 
30 września.
Sekretarz Gminy poinformował o przygotowanym Projekcie urządzania lasów na 
terenie gminy Opatów.
− powiedział o  umieszczaniu na internetowej stronie Urzędu Gminy informacji 
na temat sołectw.
− Zapoznał  z  wynikami  kontroli  archiwum  -nasze  archiwum  nie  odpowiada 
wymogom,  konieczny  jest  remont  budynku  i  przygotowanie  odpowiedniego 
pomieszczenia na archiwum, bo możemy ponieść  kare za niewykonanie zaleceń 
pokontrolnych.

Radny  Józef  Chyra   odnośnie  II  etapu  kanalizacji  w  Złochowicach  –  firma 
wykonująca dosyć solidna, ale żeby zdążyć w terminie zakończyc ten etap i żeby nie 
było problemów z podłączeniami.

Wójt Gminy – termin zakończenia tego etapu do miesiąca lutego 2010 roku.
Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  ,  Przewodniczący  Rady  Gminy  zamknął 
XXXVII zwyczajną sesję  Rady Gminy Opatów

 Protokołowała
Joanna Krotla 
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