
  PROTOKÓŁ nr XLVIII/2010

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 19 sierpnia 2010 rok
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie

Godzina rozpoczęcia 10.00, godz. Zakończenia 12.00
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 . zmian w budżecie gminy na 2010r
b. zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie II etapu PONE
c. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu 
Kłobuckiego dotyczącego wsparcia finansowego remontów dróg powiatowych 
na terenie gminy Opatów
d. udzielenia pomocy finansowej dla gminy dotkniętej powodzią
e. zmian w statucie gminy

6.  Sprawy bieżące
7. Wnioski i zapytania  
8. Zakończenie XLVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów.

Ad-  1  Otwarcia  posiedzenia  dokonał   Przewodniczący   Rady  Gminy  Opatów  – 
Witold  Łacny,  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  powiedział  na  temat 
kontroli złożonych wniosków o zwrot kosztów powodziowych .
− uruchomiony został II etap PONE, trwa weryfikacja asortymentu
− złożony  zostanie   nowy wniosek na oczyszczalnie  ścieków w Opatowie  ze 
względu na określenie nowych wymogów dot. Finansowania zadania.
− Poinformował,  ze  sprzedany  został  budynek  po  byłym  przedszkolu  w 
Zwierzyńcu  Pierwszym.  Przygotowywane  sa  wykazy  mienia  komunalnego 
przeznaczonego do sprzedania. 
− Na temat mających się odbyć w Złochowicach dniu 22 sierpnia br. dożynek 
gminnych

Ad- 5. Zmiany do budżetu gminy przedstawił Skarbnik Gminy Zbigniew Kowalik. 
Uchwała w tej sprawie podjęta została jednogłośnie. 

b. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie II etapu PONE – 
przyjęta przez Rade Gminy  jednogłośnie.

c. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem 
Powiatu Kłobuckiego dotyczącego wsparcia finansowego remontów dróg 
powiatowych na terenie gminy Opatów. Ze sprawa zapoznał Wójt Gminy oraz 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
przekazał wniosek Komisji aby udzielić takiego wsparcia w wysokości 50 tys. 
zł.
Uchwała podjęta jednogłośnie. 

d. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy dotkniętej 
powodzią.
Pomoc w wysokości 5 tys. Zł zostanie przekazana  dla Gminy Bieruń.
Uchwała w tej sprawie podjętą zostanie jednogłośnie. 

e.  Uchwała w sprawie zmian w statucie gminy nie została podjęta. Rada Gminy 
Opatów jednogłośnie zdecydowała aby  nie wprowadzać  żadnych zmian w statucie 
gminy Opatów. 

Ad-6. Sekretarz Gminy Jerzy Szyja przypomniał sołtysom ze do dnia 30 września 
należy odbyć zebrania wiejskie w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego 
− sołtysi otrzymali pisma dot. Poparcia dla repatriantów, które należy złożyć w 
UM w Kłobucku do dnia 2 września br.



Radny Józef Chyra wnioskował aby do budżetu gminy na 2011 rok wpisać remont 
Szkoły Podstawowej w Złochowicach.

Wobec zrealizowanego porządku obrad , Przewodniczący Rady Gminy zamknął 
XLVIII zwyczajną sesję  Rady Gminy Opatów

Protokołowała
Joanna Krotla


