
PROTOKÓŁ nr XLI/2009 
 

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 grudnia 2009 rok 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie 

 

Godzina rozpoczęcia 12
oo

 , godz. zakończenia 16
00 

  

Na 15 radnych-  obecnych na sesji 15 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 

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.  Zmiany w budżecie gminy na 2009r 
          b. Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

              Alkoholowych  na 2010 rok 

          c. Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok 

          d. planów pracy komisji na 2010 rok 

     6.  Informacja na temat przebiegu lokalnej debaty  

          pt.”Sprawdź czy twoje picie    jest bezpieczne” 

7.  Sprawy bieżące 

8.  Wnioski i zapytania 

9.  Zakończenie XLI 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 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: 

 realizacji uchwały dot. podpisania porozumienia z gmina ZAGYVASZANTO 

na Węgrzech 

 odbiorze technicznym II etapu kanalizacji, w pierwszych miesiącach nowego 

roku odbędą się przeglądy eksploatowanej kanalizacji 

 ok. 15.01. powinna się rozstrzygnąć sprawa modernizacji ujęcia wody w 

Opatowie i budowy zbiornika w Zwierzyńcu Pierwszym 

 będą  wypłacone ryczałty dla strażaków OSP biorących udział w akcjach i 

szkoleniach 

Ad-5. Uchwała w sprawie  : 

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

podjęta jednogłośnie. 

 

b. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  na 2010 rok – ze sprawą zapoznał Sekretarz Gminy Jerzy 

Szyja. Poinformował, że w programie moga być dokonywane zmiany w ciągu roku. 

Uchwała podjęta została jednogłośnie. 

 

Radny Józef Chyra – zwrócił uwagę na bardzo niepokojące dane z ankiety uczniów z 

gimnazjum dot. picia alkoholu. Uważa że głównie profilaktyka przeciwalkoholowa 

powinna być skierowana na uczniów naszego gimnazjum. 

 

Sekretarz wyjaśnił, że robimy co możemy w tym kierunku, realizujemy programy, 

działa MAZ, były szkolenia i spotkania dla rodziców i uczniów, debata. 

c. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2010 rok  również została przyjęta jednogłośnie 

Sekretarz poinformował, ze coraz bardziej niepokoi powszechny dostęp do 

dopalaczy. 

 

 



 

 

d. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na 2010 rok. 

Przewodniczący poszczególnych Komisji zapoznali z propozycjami planów pracy 

komisji na 2010 rok. 

Uchwała w tej sprawie podjęta została jednogłośnie. 

 

AD-6. Sekretarz Gminy udzielił informacji dot. lokalnej debaty na temat kampanii 

„Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”. Gmina Opatów włączając się w te 

kampanię w dniu 18 grudnia 2009r w świetlicy Gimnazjum w Opatowie  

zorganizowała debatę, której celem było dostarczenie wiedzy na temat tego, jak 

alkohol działa na organizm człowieka i jego szkody zdrowotne, społeczne i 

psychologiczne powoduje ryzykowne jego spożycie. 

W trakcie debaty przekazane zostały konkretne wskazówki, jak sprawdzić własny 

wzór picia oraz zachęcono mieszkańców gminy do oceny swojego modelu picia 

alkoholu. 

 Uczestnikom debaty wyjaśniono Kiedy picie staje się problemem? Co to jest 

porcja standardowa alkoholu? Jak nie przekraczać limitów picia o niskim ryzyku i 

jakie są to limity? Czy  alkohol na każdego działa tak samo? W trakcie debaty 

omówiono  także zmiany społeczno-ekonomiczne, które wpływają na wzrost 

spożycia alkoholu w Polsce. Przedstawiono też ile alkoholu wypijają Polacy i kto pije 

najwięcej. 

Wykład pt. „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne wygłosiła p. Elżbieta Korzec 

edukator przygotowany przez PARPA na potrzeby kampanii. 

W debacie wzięli udział Wójt Gminy Bogdan Sosniak, Sekretarz Gminy Jerzy Szyja, 

przedstawiciele szkół, rady gminy, służby zdrowia, policji, kół gospodyń wiejskich 

oraz sołtys z Iwanowic Małych. 

Organizatorem debaty był Urząd Gminy oraz Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Opatowie. 

Efektem debaty było wyposażenie uczestników w niezbędna wiedzę aby stali się oni 

ambasadorami kampanii w swoim miejscu pracy lub środowisku w którym działają. 

 

Wobec zrealizowanego porządku obrad , Przewodniczący Rady Gminy zamknął XLI 

zwyczajną sesję  Rady Gminy Opatów 

 

 Protokołowała 

Joanna Krotla 


