
PROTOKÓŁ nr XL/2009 
 

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 10 grudnia 2009 rok 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie 

 

Godzina rozpoczęcia 12
oo

 , godz. zakończenia 16
00 

  

Na 15 radnych-  obecnych na sesji 14 radnych 

Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy- Witold Łacny 

 

Zaproszeni goście: 

 

1. Wójt Gminy– Bogdan Sośniak 

2. Sekretarz Gminy – Jerzy Szyja 

3. Skarbnik Gminy – Zbigniew Kowalik 

4. Radca Prawny – Wanda Balas 

5. sołtysi wg listy obecności 
 

Lista obecności radnych i sołtysów  w załączeniu do protokółu 

O 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.  Zmiany w budżecie gminy na 2009r 

b. zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

c. program współpracy gminy z organizacjami poza rządowymi 

d. nawiązania współpracy między gmina Opatów a gmina  

 ZAGYVASZANTO (WĘGRY) 

e. Zmiany załącznika  do uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Opatowie 

6. Sprawy bieżące 

7. Wnioski i zapytania 

8. Zakończenie XL zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów. 



Przebieg posiedzenia: 

 

Ad- 1 Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Gminy Opatów – Witold, 

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: 

 podpisane zostały wszystkie umowy PONE, teraz trzeba dopilnowac aby 

wszyscy którzy podpisali umowy dotrzymali jej warunków.  

Można dokonywać kontrolowania tych osób 

 zmiany do WPI dot. zadań kanalizacyjnych w Złochowicach 

 pismo od dyrektora ZOZ w Kłobucku odnośnie dofinansowania ośrodków 

zdrowia na terenie gminy Opatów 

 odbytej uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu 

gminy 

 w dniu 12 grudnia br. jest wyjazd na Węgry odnośnie podpisania porozumienia 

między nasza gminą a tamtejsza gmina  ZAGYVASZANTO 

 

W punkcie tym Robert Puchała Kierownika Zakładu Komunalnego zapoznał 

obecnych z propozycjami stawek za wode i ścieki na 2010 rok 

 

radna Wiesława Bugaj zapytała jak często Sanepid przeprowadza badania kontrolne 

wody 

Puchała – na bieżąco, kiedy przyjadą, my nie jesteśmy o tym powiadamiani, do nas 

przychodzą tylko wyniki 

 

radna Wiesława Bugaj poprosiła aby kiedyś zapoznać Rade Gminy z takimi 

wynikami 

 

radny Dariusz Zając - proponowana stawka za wodę 2,20 zł ma sie bilansować z 

bieżącymi wydatkami a stawka 3 zł za ścieki ma zostac dofinansowana z budżetu 

gminy 1 zł. 

Uważa, że te stawki powinny bilansować się z bieżącymi potrzebami związanymi z 

kanalizacja i wodociągiem 

 



Wójt Gminy – wyjasnił, że  gospodarka ściekowa – póki nie skanalizuje się całej 

gminy – będzie ułomna i będzie kosztowna 

 

sołtys wsi Iwanowice Małe Jan Ślusarczyk zapytał czy osoby posiadające własne 

przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą się podłączać do ogólnej kanalizacji? 

 

Wójt Gminy wyjaśnił, że oczyszczalnie przydomowe na razie nie są zjawiskiem 

powszechnym i to będzie zależeć od ilości tych oczyszczalni. Poza tym nie ma 

obowiązku podłączania się do ogólnej kanalizacji, jest natomiast obowiązek 

okazywania się dokumentami za wywóz ścieków bądź dokumentacja na swoja 

oczyszczalnie . 

 

Radny Józef Chyra zaproponował aby założyć dodatkowe zabezpieczenia na  te 

studzienki, na których dochodzi do wandalizmu. 

 zaproponował również odnośnie PONE, aby nie czekac na kontrole BOŚ tylko 

przeprowadzać kontrole we własnym zakresie 

 

radny Mirosław Szewczuk stwierdził, że jest przeciwny dopłacaniu 1 zł do scieków 

przez gmine. 

 

Przewodniczący RG wyjasnił, że też mu się to nie podoba, ale że tak trzeba. To 

dopiero początek kanalizacji gminy. 

 

Skarbnik Gminy wyjaśnił, że prawie każda gmina dopłaca do ścieków na swoim 

terenie. 

 

Wójt wyjaśnił, że to nie jest dopłata do pojedynczych użytkowników kanalizacji 

tylko do całości . 

 

Stanowisko Rady Gminy w sprawie stawki za ścieki i wode: 

 

ścieki 3,21 zł brutto – przy 11 głosach za i 3 głosach przeciw 

woda – 2,35 zł brutto przy 1 głosie wstrzymującym 

 

dopłata do ścieków z budżetu gminy  kwota 28.700 zł przy 11 głosach za i 3 przeciw 

 

Ad-5. Uchwała w sprawie  : 

a. Zmiany w budżecie gminy na 2009r – przedstawił Skarbnik Gminy – uchwała 

podjęta jednogłośnie. 

b. zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego – uchwała podjęta jednogłośnie 

c. program współpracy gminy z organizacjami poza rządowymi – uchwała podjęta 

jednogłośnie 

d. nawiązania współpracy między gmina Opatów a gmina  

 ZAGYVASZANTO (WĘGRY) – uchwała podjęta jednogłośnie 



e.  Zmiany załącznika  do uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Opatowie – uchwała podjęta jednogłośnie 

 

Ad-6. Przewodniczący RG zapoznał z pismem dot. skargi sąsiedzkiej – pismo 

przekazać do Wójta Gminy 

 pisma KGW – dofinansowanie do stołow wigilijnych i przeglądu kolęd. 

Można sfinansować dojazd na te uroczystość. 

  Opinia dot. godz. otwarcia aptek na terenie powiatu – opinia Rady pozytywna. 

 

Ad-7.  Radny Dariusz Zając zapytał o następny etap PONE. 

 

Wójt Gminy wyjaśnił, że po rozliczeniu I etapu będzie określany zakres na 2010 rok. 

Wtedy tez zacznie się Tworzyć listę uczestników programu. 

 

Radny Józef Chyra zwrócił uwagę na dofinansowanie do ośrodków zdrowia. 

Należałoby to uwzględnić w budżecie bo ZOZ tez daje pokaźna kwote. 

 

Sołtys wsi Waleńczów Stanisław Olszewski zapytał czy jest takla możliwość żeby 

zasypać  nieużytkowany staw  przy kościele w Waleńczowie. 

 

Wójt odp. Że zdecydować o tym uchwałą Rady sołeckiej o złożyć to do Urzędu  na 

piśmie. 

 

Sekretarz Gminy poinformował, ze sołtysi otrzymali okólniki dot. umieszczania nr na 

budynkach posesji 

 

Wobec zrealizowanego porządku obrad , Przewodniczący Rady Gminy zamknął XL 

zwyczajną sesję  Rady Gminy Opatów 

 

 Protokołowała 

Joanna Krotla 


