
PROTOKÓŁ nr XLIV/2010 
 

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 kwietnia 2010 rok 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie 

 

Godzina rozpoczęcia 13
oo

 , godz. Zakończenia 16.30
 
  

Na 15 radnych-  obecnych na sesji 15 radnych 

Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy- Witold Łacny 

 

Zaproszeni goście: 

1. Sekretarz Gminy – Jerzy Szyja 

2. Skarbnik Gminy – Zbigniew Kowalik 

3. Radny Powiatu – Henryk Kiepura 

4. Radca Prawny – Wanda Balas 

5. Kierownik GZGKiM – Robert Puchała 

6. 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. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych gminy  Opatów za 2009 rok 

6. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 

                 za 2009 rok 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a.  Zmian do budżetu gminy na 2009 rok. 

b. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu z przeznaczeniem na   

Ośrodki Zdrowia w Opatowie i w Złochowicach  

 c. W sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za      

rok 2009 i udzielenia absolutorium dla Wójta 

 - wniosek Komisji Rewizyjnej 

 - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Częstochowie 

d. W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej   

Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2009 

8. Sprawy bieżące 

9. Wnioski i zapytania 

10.  Zakończenie XLIV 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  

powiedział na temat: 
 

 remont stacji uzdatniania wody wraz z modernizają zbiornika  w Zwierzyńcu 

Pierwszym 

 ukończono układanie wodociągu w miejscowości Waleńczów  

ul. Posadówki. Przy okazji tej inwestycji zostanie zmodernizowana przepompownia 

wody w Waleńczowie – wymiana pomp głebinowych 

 Ogłoszone zostaty dwa prztetargi dotyczące modernizacji remizy OSP w 

Iwanowicach Dużych : na remont świetlicy w Centrum Kulturowe oraz zakup 

przenośnej sceny plenerowej wraz z zadaszeniem . Rozstrzygnięcie przetargów 

odbędzie sie 7 i 11 maja br. 

 planowane jest przełożenie wniosku dotyczącego budowy kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Opatów z Urzędu Marszałkowskiego do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Taka zamiana byłaby bardzo 

korzystna dla gminy opatów, ponieważ nasza gmina jest na 4 miejscu listy 

rezerwowej do dofinansowania w/w projektu. Czekamy na porozumienie sie tych 

dwóch instytucji w tej sprawie. 

 Ok. 60 tys.zł zostało wydane na akcje zima. 

 Istnieje konieczność zaplanowania remontów dróg na ten rok. Nalezy zwołać 

posiedzenie Komisji Porządku Publicznego Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Srodowiska w celu rozstrzygniecia jakie konkretne prace przeprowadzić na drogach 

 PONE – rozliczony został I etap. Dobiega końca weryfikacja zlozonych 

wniosków na etap II 

 interenet dla gminy Opatów 

 

Ad-5i 6 Sekreatrz Gminy  zapoznał obecnych ze sprawozdaniem z wykonania 

Gminnego programu profilaktyki i  Rozwiazywania Problemów Alkoholowych za 

2009 rok. 

 

Radny Józef Chyra zwrócił uwage, ze w programie brakuje mu informacji na temat 

kontaktów szkół ze słuzba zdrowia. 



 

Radni zostali zapoznani także ze sprawozdaniem z wykonania programu 

przeciwdziałania  narkomanii. 

 

Obydwa sprawozdania zostały zaopiniowane pozytywnie, bez innych dodatkowych 

uwag. 

Ad-7.a. Zmiany do budżetu gminy na 2010r przedstawił Skarbnik Gminy Zbigniew 

Kowalik. 

Uchwała w tej sprawie podjęta została jednogłośnie.  

 

b.  Uchwała w sprawie przekazania srodkó finansowych dla ZOZ na remonty 

Ośrodkó Zdrowia w Złochowicach i Opatowie – ze sprawa zapoznał Wójt Gminy. 

Uchwała podjeta została jednogłosnie . 

 

c. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Chyra  przedstawił  wniosek Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Opatów, za 

działalność finansową w 2009 roku, po przeanalizowania sprawozdania z  wykonania 

budżetu gminy za 2009 rok. 

 

Następnie  odczytał pozytywną opinię  RIO dot. zaopiniowania wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy  Opatów w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta 

Gminy Opatów za 2009 rok. 

 

Skarbnik Gminy  Zbigniew Kowalik zapoznał radnych z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach  dot. pozytywnej opinii o przedłożonym 

sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 rok  

 

Wójt Gminy Bogdan Sośniak pokrótce udzielił dodatkowych   wyjaśnień  do 

przedłożonego  sprawozdania 

Po wysłuchaniu, Rada Gminy Opatów przystąpiła do jawnego głosowania nad 

udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Opatów za działalność finansową w 

2009 roku. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 

2009 rok i udzielenia absolutorium  dla Wójta Gminy została podjęta jednogłośnie 

przez 15 radnych. 

 

d. Uchwała w sprawie W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  

Gminnej   Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2009r 

 zapoznał Skarbnik Gminy – uchwała podjęta została jednogłośnie. 

 

Ad-8.  W sprawach bieżacych Wój Gminy poinformował o zbliżających sie 

wyborach na Prezydenta RP. 

Powiedział równiez o odejściu na emeryture Komentanta Powiatowego Policji w 



Kłobucku. 

 

Przewodniczący skierował do Komisji finansów wniosek o rozpatrzenie sprawy 

wynagrodzenia dla Wójta Gminy oraz ryczałtów dla radnych i sołtysów.  

 

Radny Józef Chyra poprosił o wyjasnienie sprawy usuwania eternitu z dachów. I 

gdzie zwrócic sie aby dokonac legalnego zutylizowania go.  

 

 

Wobec zrealizowanego porządku obrad , Przewodniczący Rady Gminy zamknął 

XLIV zwyczajną sesję  Rady Gminy Opatów 

 

Protokołowała 

Joanna Krotla  


