
PROTOKÓŁ nr XLV/2010 
 

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 maja  2010 rok 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie 

 

Godzina rozpoczęcia 12
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. 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 2010 rok. 

b. Wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa na 

wyprzedzające  finansowanie zadań w ramach PROW 2007- 2013 .  

c. zmiany wynagrodzenia Wójta  

d. zmiany załącznika uchwały w sprawie podziału gminy Opatów na okręgi 

wyborcze 

e. współdziałania z gminą Częstochowa w zakresie zadań własnych gminy na 

rzecz dzieci niepełnosprawnych   

f. Rozpatrzenie skargi  na działalność Kierownika GOPS w Opatowie. 

6. Rozpatrzenie interwencji mieszkańców Wilkowiecka w sprawie: 

- modernizacji drogi ul. Cmentarna 

- budowa wodociągu ul. Mickiewicza             

7. Sprawy bieżące 

8. Wnioski i zapytania 

9. Zakończenie XLV zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów. 

 

 



Przebieg posiedzenia: 

 

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

Łacny, 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 pokazał obecnych zdjęcia 

z zalanych terenów na terenie gminy Opatów. Poinformował, ze na terenie naszej 

gminy nie było większych powodzi, ewakuacji. Największym problemem była 

kanalizacja, gdzie woda zalewała studzienki kanalizacyjne. 
 

 rozstrzygnięty został przetarg na zakup sceny i remont świetlicy przy remizie 

OSP w Iwanowicach Dużych. 

 Nasza gmina będzie udzielała pomocy gminom dotkniętym powodzią pomocy. 

I najlepiej  żeby była to pomoc materialna. Prawdopodobnie zostanie 

przeprowadzona zbiórka niezbędnych artykułów wśród ludności. 

 12-14 czerwca wizyta delegacji z Węgier. Z tej okazji przygotowywany jest 

festyn na 13.06.2010r Dofinansowanie do tej wizyty uzyskaliśmy ze środków 

unijnych.  

 Przygotowanie do wyborów na Prezydenta RP. Lokal wyborczy Opatowie ze 

względów na brak wymogów zostanie przeniesiony ze Szkoły  Podstawowej zostanie  

przeniesiony do Gimnazjum. 

 Na terenie gminy trwają prace geodezyjne przy modernizowaniu  

i aktualizowaniu ewidencji budynków na terenie gminy. 

 

Ad-5.  

a. Uchwała  w sprawie Zmian do budżetu gminy na 2010 rok. - po przedstawieniu 

przez Skarbnika Gminy , uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

 b. Uchwała w sprawie Wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa 

na wyprzedzające  finansowanie zadań w ramach PROW 2007- 2013 . została podjęta 

jednogłośnie.  

 

c. Uchwała w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta. Komisja Finansów rozpatrzyła 

sprawę na swoim posiedzeniu, gdzie zaproponowała zwiększenie wynagrodzenia  

o 7% 

Uchwała została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym. 

 

 



d.  Uchwała w sprawie  zmiany załącznika uchwały w sprawie  podziału gminy 

Opatów na okręgi wyborcze ze sprawą zapoznał Wójt Gminy informując, że jest to 

zmiana formalna.  

Uchwała w/w sprawie podjęta została  jednogłośnie.  

 

e. uchwała w sprawie współdziałania z gminą Częstochowa w zakresie zadań 

własnych gminy na rzecz dzieci niepełnosprawnych  - Kierownik GOPS Anna 

Chyra wyjaśniła zasadność uchwały informując, ze takie porozumienie jest  

konieczne  do tego aby dzieci z terenu naszej gminy mogły być rehabilitowane na 

terenie miasta Częstochowa. 

Uchwała w tej sprawie  podjęta została jednogłośnie.  

 

f. Uchwała w sprawie Rozpatrzenia skargi  na działalność Kierownika GOPS  

w Opatowie. 

Na czas rozpatrywania  sprawy sesja stała sie tajna. Wyjaśnień udzielała Kierownik 

GOPS. Z opinii Komisji Rewizyjnej  zapoznał Przewodniczący komisji Józef Chyra. 

Uchwała została podjęta. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu do protokołu. 

 

Ad-6.  

Rozpatrzenie interwencji mieszkańców Wilkowiecka w sprawie: 

 - modernizacji drogi ul. Cmentarna – czy sprawa zostanie załatwiona zależeć będzie 

od pozyskania funduszy unijnych. W roku bieżącym zostanie wykonana 

dokumentacja na remont drogi. 

- budowa wodociągu ul. Mickiewicza – sprawa zostanie wprowadzona do Programu 

w przyszłości.  

Przewodniczący RG – Rada Gminy widzi konieczność budowy wodociągu, a także 

modernizacji drogi w Wilkowiecku, ale na chwile obecną jest problem z 

pozyskaniem funduszy.      

Radny Mirosław Szewczuk poparł   realizacje w/w zadań. 

Radny Dariusz Zając – również uważa, ze sprawa wodociągu i  remont drogi jest 

ważna , ale istnieje problem z podziałem środków finansowych. Tym bardziej, że w 

Wilkowiecku jest miejscowością rozproszona. Jest duża liczba kilometrów dróg, a 

niewielka ilość posesji.  

 

Ad-7. 

 Wójt Gminy poinformował o zbiórce darów dla powodzian, która odbędzie  sie na 

terenie gminy Opatów w dniu 15 czerwca br. 

Prosił sołtysów o pomoc w zorganizowaniu. 

 Sołtys wsi Iwanowice Małe – Jan Ślusarczyk – prosił o ponaglenie sprawy połatania 

dróg powiatowych i gminnych. Przyśpieszyć naprawę. 

 

 

 

 



Wobec zrealizowanego porządku obrad , Przewodniczący Rady Gminy zamknął XLV 

zwyczajną sesję  Rady Gminy Opatów 

 

Protokołowała 

Joanna Krotla  

 


