
PROTOKÓŁ nr XLII/2010

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 14 stycznia 2010 rok
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie

Godzina rozpoczęcia 13oo
 , godz. zakończenia 1600  

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. 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.  zatwierdzenia budżetu gminy na 2010 rok
6. Sprawy bieżące
7. Wnioski i zapytania
8. Zakończenie XLII 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: 

− zawirowaniach w pogodzie, szkodach wyrządzonych przez mróz i śnieg oraz 
uciążliwościach związanych z brakiem energii i wody.

W tym czasie nie pracowały dwie szkoły. Szkoła Podstawowa w Opatowie i 
gimnazjum w Opatowie. Zajęcia zostaną odrobione w soboty.

Powiedział co w tym zakresie zostało zrobione  oraz że odbyło się spotkanie z 
Wojewoda na ten temat.

Usunięto śnieg z dachów szkół, urzędu oraz budynków komunalnych 
− Jest konieczność zakupu agregatu prądotwórczego dla potrzeb utrzymania 

przepompowni ścieków. 

Ad-5. Uchwała w sprawie  :
Budżetu gminy na 2010 rok. Skarbnik Gminy Zbigniew Kowalik wyjaśnił, że projekt 
budżetu został skorygowany wg nowej ustawy budżetowej, zmieniona została kwota 
wydatków.
Zapoznał z opinią RIO w Katowicach. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju 
Gospodarczego i Finansów przedstawił pozytywna opinie komisji na temat 
planowanego budżetu na 2010 rok.

Wójt Gminy wyjaśnił sprawę kanalizacji gminy, ponoszonych na nią kosztów i 
pożyczki na ten cel .

Radny Józef Chyra – uważa że dofinansowanie do ośrodków zdrowia 14 tys. zł z 
budżetu to niewielka kwota

−środki na doposażenie OSP też uważa za niskie

−  remont dachu na SP w Opatowie jest większą koniecznością niż boisko
Przewodniczący RG wyjaśnił ze i tak w ciągu roku na bieżąco dokonywane są 
zmiany w budżecie.

Wójt  Gminy  wyjaśnił.  Że  zostanie  złożony  wniosek  do  Ministerstwa  Edukacji  o 
dofinansowanie na dach do SP w Opatowie. 

− jest nowa ustawa o finansach publicznych, w której jest wiele nowych zmian.
Radny  Dariusz  Zając  zaproponował  aby wypracować odpowiednie  stanowisko na 
temat  sytuacji  kryzysowej  dot.  zawirowań  w  pogodzie,  aby  wszystko  sprawnie 
funkcjonowało przy jak najmniejszych kosztach...

Uchwała  w  sprawie  przyjęcia  budżetu  gminy  na  2010  rok  została  podjęta 



jednogłośnie. 

AD-6. 
Pismo ze Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia opinii 
na temat likwidacji szpitala. Opinia Rady Gminy Opatów pozytywna.
Pismo Koalicji Polskiej w sprawie produkcji roślin zmodyfikowanych.
Pismo przekazać do Inspektora UG Stanisława Kauf, który rozezna temat pod kątem 
czy nasza gmina będzie mieć wpływ na jakieś decyzje w tym temacie i czy warto 
ryzykować taka produkcje. Potem sprawę przekazać na Komisję Rolnictwa.

Ad-7. Stanisław Olszewski sołtys wsi Walenczów – uważa że pieniądze z budżetu 
gminy  na OSP należałoby podzielić wg zasług strażaków

radny Ryszard Olczyk poinformował  że dla strażaków ze Zwierzyńca Pierwszego 
zostaną zakupione mundury.

Henryk Edelman sołtys wsi Opatów - czy byłaby możliwa  pomoc finansowa gminy 
przy  ewentualnym  utworzeniu  chłodni  na  przechowanie  zwłok  przy  kościele  w 
Opatowie.

− na cmentarzu brakuje pomieszczenia gospodarczego i  toalet

− przy UG jest  bardzo mały  parking,  czy  istniałaby  możliwość  powiększenia 
terenu na parking?

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że u nas nie ma cmentarza komunalnego tylko parafialny i 
to parafia decyduje o ewentualnych remontach.
Radny  Józef  Chyra  zaproponował  aby  przed  ostatecznym  oddaniem  Programu 
Niskiej Emisji przeprowadzić kontrole wewnętrzną, żeby potem nie było zastrzeżeń 
od góry.
Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zamknął XLII 
zwyczajną sesję  Rady Gminy Opatów

 Protokołowała
Joanna Krotla 
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