
PROTOKÓŁ nr XLVI/2010

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 czerwca  2010 rok
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie

Godzina rozpoczęcia 13.00 
, godz. Zakończenia 15.30  

Na 15 radnych-  obecnych na sesji 13 radnych
Sesji przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Gminy- Stanisław Słaby

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. uchylenia uchwały dot. Zmian w uchwale budżetowej na 2010r
 b. Uchylenia uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na 
wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013
c. zmian w uchwale budżetowej na 2010r
d.   zmian w uchwale budżetowej na 2010r
 6.   Sprawy bieżące

7.  Wnioski i zapytania
8.  Zakończenie XLVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów.

Przebieg posiedzenia:

Ad-  1  Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Zastępca  Przewodniczącego   Rady  Gminy 
Opatów – Stanisław Słaby, który na podstawie listy obecności stwierdził że aktualnie 
w sesji uczestniczy 13  radnych , co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 
15 radnych, pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji

Ad-  2  Na  wniosek  Zastępcy  Przewodniczącego  Rady  Gminy  Stanisława  Słabego 
porządek obrad został przyjęty jednogłośnie

Ad- 3 Protokół z poprzedniej sesji RG został przyjęty jednogłośnie.

Ad- 4  O bieżącym funkcjonowaniu gminy – Wójt Gminy pokazał obecnym zdjęcia 



zbiornika wyrównawczego w Zwierzyńcu Pierwszym.
Poinformował że roboty powinny zostać ukończone w ciągu trzech tygodni. 
− remiza  OSP w Iwanowicach  Dużych  –  została  zakupiona  scena  w ramach 
dofinansowania , podpisano umowę na remont dachu na remizie.
− II etap kanalizacji w Złochowicach został zakończony, choć pozostało jeszcze 
do wykonania planu 30 przyłączy 
− prawdopodobnie  już  w  lipcu  rozstrzygnie  się  ostatecznie  sprawa  budowy 
oczyszczalni w Opatowie 
− wodociąg na Posadówkach -obecnie robione są przyłącza do posesji. 
− Przypomniał o II turze wyborów na Prezydenta RP, która ma się odbyć w dniu 
4.07.2010r
− festyn, na który dostaliśmy dofinansowanie w związku z wizyta Węgrów został 
przeniesiony z czerwca na wrzesień..

Ad-5. 
a. Uchwała w sprawie   uchylenia uchwały dot. Zmian w uchwale budżetowej na 
2010r
b. Uchwała w sprawie Uchylenia uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z 
budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013
c. uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010r
d. uchwała w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na 2010r

Z projektami tych uchwał zapoznał Skarbnik Gminy. Przewodniczący Komisji 
Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów przedstawił pozytywna opinie 
Komisji w sprawie w/w projektów.
Uchwały w sprawie -  uchylenia uchwały dot. Zmian w uchwale budżetowej na 2010r
- Uchylenia uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na 
wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013
-  zmian w uchwale budżetowej na 2010r – zostały podjęte jednogłośnie. 

Ad-7.
Wójt Gminy poinformował o konieczności przebudowy sali posiedzeń  na biura, 
ponieważ w Urzędzie w związku z przydziałem coraz większej liczy zadań jest 
bardzo mało miejsca.
Potrzeba pomieszczenia na serwerownie w związku z wprowadzeniem programu 
SEKAP oraz odpowiednie pomieszczenie na archiwum.

− będzie przeprowadzane na terenie powiatu odkomarzanie 20 ha terenu.
Sołtys wsi Waleńczów Stanisław Olszewski – zgłosił problem konieczności regulacji 
drogi na ul. Łąkowej w Waleńczowie. 



Sekretarz Gminy Jerzy szyja zaapelował do sołtysów aby zwrócili uwagę i 
porozmawiali z właścicielami na temat usunięcia ze swoich pól Barszczu 
Sosnowskiego , którym jest bardzo niebezpiecznym chwastem. 
Wobec zrealizowanego porządku obrad , Przewodniczący Rady Gminy zamknął 
XLVI zwyczajną sesję  Rady Gminy Opatów

Protokołowała
Joanna Krotla 


