
 PROTOKÓŁ nr XLIX/2010

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24 września 2010 rok
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie

Godzina rozpoczęcia 13.00
 , godz. Zakończenia  15.30

Na 15 radnych-  obecnych na sesji 11 radnych
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy- Witold Łacny

Zaproszeni goście:
1. Wójt Gminy – Bogdan Sośniak 
2. Skarbnik Gminy – Zbigniew Kowalik
3. Radny Powiatu Kłobuckiego – Henryk Kiepura
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. procedury uchwalenia budżetu na 2011r
b. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości
 stanowiącej własność gminy Opatów

6. Sprawy bieżące
7.  Wnioski i zapytania  
8.  Zakończenie XLIX 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 11 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 poinformował na temat 
stanu budżetu gminy.
− powiedział ze stacja uzdatniania wody i przepompownia w Zwierzyńcu 



Pierwszym sa w fazie rozruchu,
− była awaria na wodociągu, związana z budowa sieci internetowej w gminie, 
przy której uszkodzony rurociąg.
− Na temat odbytej wizyty Węgrów, Wójt podziękował wszystkim osobom 
zaangażowanym w przygotowanie tej wizyty.
− umowy na instalacje pieców z PONE będą podpisywane po 
15 października br.
− Trwa modernizacja oświetlenia ulicznego.

Radny Józef Chyra stwierdził, ze modernizacja oświetlenia ulicznego przebiega 
sprawnie. Efektownie zostały zamontowane lampy. Szczególna uwagę zwrócił na to 
w Złochowicach .

Sołtys wsi Waleńczów Stanisław Olszewski – Waleńczów również jest bardzo dobrze 
oświetlony.

W punkcie tym głos zabrał Radny Powiatu Kłobuckiego pan Henryk Kiepura. 
Powiedział m.in. O termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Złochowicach.  
Ma sie odbyć przetarg również na termomodernizację budynku Ośrodka w Opatowie. 
Poinformował o zakończeniu takiej inwestycji na budynku Szkoły Rolniczej w 
Waleńczowie. 
Mówił także o remontach dróg na terenie powiatu, szczególnie zwracając uwagę na 
drogi powiatowe na terenie naszej gminy. 

Ad-5. 
a. Uchwała w sprawie procedury uchwalenia budżetu na 2011r – Skarbnik Gminy 
przedstawił zmiany do ustawy budżetowej, które wpłynęły na konieczność podjęcia 
tej uchwały.
Uchwała podjętą została jednogłośnie. 
b. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości  stanowiącej własność gminy Opatów – Wójt Gminy wymienił 
4 miejscowości, w której zostaną sprzedane działki. Widzi konieczność i pilność 
sprzedaży tych działek. 
Uchwała podjęta jednogłośnie. 

Ad-6. Przewodniczący rady Gminy Witold łacny zapoznał z pismem  z Komendy 
Powiatowej z Kłobucka, z prośbą aby ująć w budżecie gminy na 2011r kwotę 20 tys. 
zł na pomoc dla Policji. 
Pismo zostało przekazane do rozpatrzenia na Komisję , która zajmie sie 
opracowywaniem projektu budżetu. 

Sołtys wsi Zwierzyniec Pierwszy Stanisław Grzyb w imieniu mieszkańców tej 
miejscowości zwrócił uwagę, aby zaplanować dla Zwierzyńca Pierwszego jakieś 
inwestycje w ramach środków ze sprzedaży Przedszkola w Zwierzyńcu.  

Sołtys wsi Iwanowice Małe Jan Ślusarczyk zwrócił uwagę na konieczność przecinki 



drzew przy lampach ulicznych, światło jest zastawiane przez gałęzie i liście.

Ad-7.

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

Protokołowała
Joanna Krotla 
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