
    PROTOKÓŁ nr LI/2010

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 5 listopada 2010 rok
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie

Godzina rozpoczęcia 1200
 , godz. Zakończenia  14.30

Na 15 radnych-  obecnych na sesji 15 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. Radny Powiatu Kłobuckiego – Henryk Kiepura
5. 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.  Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
na 2011r
c.  Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok.
d. przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie     

6. prawy bieżące
7. .Wnioski i zapytania
8.   Zakończenie LI 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 poinformował na temat 
przygotowań do zbliżających sie wyborów samorządowych.
− został przeprowadzony przegląd stanu zaawansowania robót przy budowie 
internetu, w Opatowie i Waleńczowie można juz składać wnioski o podłączenie do 
internetu.
− W ramach doświetlenia na terenie gminy zostanie zainstalowanych jeszcze 6 
lamp
− w budżecie gminy sa duże problemy z finansowaniem bieżących zadań., duże 
nakłady finansowe zostały poniesione na akcje zima 2009/2010 i na sprawy 
powodziowe, przez co budżet gminy jest teraz bardzo ograniczony.
Radny Józef Chyra zapytał co z doświetleniem wsi Złochowice

Wójt poinformował, ze to zostanie załatwione dopiero w drugim etapie.
Ad-6. 
 a  Uchwała w sprawie zmian do budżetu – informacji udzielił Skarbnik Gminy 
Zbigniew Kowalik
Uchwała podjęta została jednogłośnie. 
b, c. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2011 rok – ze sprawa zapoznał 
Sekretarz Gminy Jerzy Szyja. Poinformował, ze w programie mogą być dokonywane 
z miany w ciągu roku. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Radny Józef Chyra – zwrócił uwagę ze program profilaktyki został dobrze 
opracowany. Uważa że głównie profilaktyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałanie 
narkomanii powinna być skierowana na uczniów naszego gimnazjum.

Sekretarz wyjaśnił, że robimy co możemy w tym kierunku, realizujemy programy, 
działa MAZ, były szkolenia i spotkania dla rodziców i uczniów

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
2010 rok  również została przyjęta jednogłośnie 

d. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – ze sprawą zapoznała 
Kierownik GOPS w Opatowie Pani Anna Hyra.

Poinformowała m.in. o finansowaniu tego programu przez samorządy, ale nie będą to 
wysokie koszty. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego nie będą wynagradzani.
Uchwała w tej sprawie podjęta została jednogłośnie. 

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

Protokołowała
Joanna Krotla 
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