
PROTOKÓŁ nr IV/2010

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 30 grudnia 2010 roku

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie

Godzina  rozpoczęcia 12oo, godz. zakończenia 1400

Na 15 radnych obecnych na sesji 14 radnych

Zaproszeni  goście:

1. Radny Powiatowy        - Henryk Kiepura

2. Radna Powiatowa       - Danuta Strugińska

3. Wójt Gminy              - Bogdan Sośniak

4. Sekretarz Gminy         - Jerzy Szyja

5. Skarbnik Gminy         - Zbigniew Kowalik

6. Radca Prawny   - Wanda Balas

7. Sołtysi

Lista obecności radnych i sołtysów w załączeniu do protokołu.

O terminie posiedzenia radni 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 bieżących zadaniach realizowanych przez gminę.

5. Podjęcie uchwały w sprawie:

− zmian w budżecie gminy na 2010r

− planów pracy komisji na 2011r

− wynagrodzenia dla Wójta Gminy Opatów

− desygnowania  przedstawiciela do Rady Społecznej ZOZ w Kłobucku

6. Sprawy bieżące

7. Wnioski i zapytania

8. Zakończenie IV zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów.

Przebieg posiedzenia:

Ad-1. 

Otwarcia  sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Witold Łacny, powitał wszystkich 

zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność sesji.



Ad-2. 

Na wniosek Przewodniczącego Rady, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad-3.

Protokół z poprzedniej  sesji Rady Gminy z  dnia 22 grudnia 2010 r. został przyjęty 

jednogłośnie, bez uwag.

Ad-4.

Informacja Wójta Gminy o bieżących zadaniach realizowanych przez gminę:

  - budżet gminy za 2010 rok zostanie zamknięty z „lekkim” plusem na koncie

  - rozpoczął się II etap PONE, na dziś odebranych jest 14 inwestycji, na odbiór czeka

    jeszcze 20

 - żeby zminimalizować koszty odśnieżania w przyszłości, należy bardziej zracjonalizować 

   odśnieżanie

 - jeżeli chodzi o obecność na sesji RG przedstawiciela Telekomunikacji, jest koniec roku i

   bardzo trudno było kogoś zaprosić, ale Kierownik inwestycji związanej z podłączaniem

   internetu na terenie Opatów, zobowiązał się przyjechać ok. 10 stycznia 2011 r. i spotkać 

   z  radnymi  w tej sprawie. Można już składać wnioski o przydział łącza internetowego.

Przewodniczący Rady Gminy Witold Łacny nawiązał do sprawy podpisywania takich umów. 

W Iwanowicach Dużych kilka osób już złożyło wnioski o przydział łącza.

Radny Tomasz Macherzyński zapytał czy osoby którzy wcześniej podpisały umowę z Netią, 

również mogą podpisać umowę na ten internet.

Wójt poinformował, ze prawdopodobnie tak. Do tej pory umowy z Netią były na podobnych 

zasadach jak z Telekomunikacją.   

Radny Piotr Rojszczyk zwrócił uwagę na prowizoryczne ustawienie rozdzielni w 

Złochowicach. Jej ustawienie stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. Ma nadzieję, że 

istotnie jest to prowizorka i ze w krótkiej przyszłości się to zmieni. 

Wójt Gminy – do samego końca nie wiemy co zamierza  wykonywać firma zatrudniona do 

budowy internetu.

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował aby spisać  wszystkie  swoje uwagi i przekazać 

tej firmie. Choć obawia się także, ze prowizorki są najtrwalsze.

Ad.5

 - Zmiany w budżecie gminy na 2010 r. przedstawił Skarbnik Gminy Zbigniew Kowalik.

Uchwała podjęta została jednogłośnie. 

 - Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili  plany pracy  na 2011r .Uchwała w 



tej sprawie podjęta została jednogłośnie.

 - Wynagrodzenie dla Wójta Gminy Opatów, zgodnie z opinią Komisji, zostało decyzją 

Rady Gminy utrzymane na dotychczasowym poziomie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 - Sprawa desygnowania  przedstawiciela do Rady Społecznej ZOZ w Kłobucku – radni 

zgłosili dwie kandydatury: Pana  Ryszarda Olczyka

 Pana Dariusza Zająca 

Radny Piotr Rojszczyk poprosił, aby zgłoszeni kandydaci krótko naświetlili swój pomysł 

pracy w Radzie Społecznej ZOZ w Kłobucku.

Pan Ryszard Olczyk postanowił zwrócić uwagę na dalsze prowadzenie remontów w 

Ośrodkach Zdrowia na terenie gminy Opatów.

Natomiast pan Dariusz Zając widzi największy problem w braku lekarzy-specjalistów na 

terenie naszej gminy. Mógłby zająć się ta sprawą.

W wyniku głosowania, 8 głosami za, do Rady Społecznej ZOZ w Kłobucku został 

desygnowany pan Ryszard Olczyk.

 Ad.6 i 7.

Radny Józef Chyra zapytał czy byłaby możliwość zwiększenia częstotliwości zbierania 

opłat za wodę. Za dłuższy okres  opłaty są dość duże, a nie wszystkich stać by jednorazowo 

taka kwotę zapłacić. 

Wójt Gminy odpowiedział, ze zostanie rozpatrzona taka możliwość.

Radny Powiatowy Henryk Kiepura na zakończenie wypowiedział się odnośnie pracy Rady 

Powiatu w nowej kadencji. O jej planach i założeniach. A w związku ze zbliżającym się 

końcem roku 2010 złożył wszystkim obecnych życzenia noworoczne. 

Ad-8.

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął  IV 

zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów.

Protokołowała

Joanna Krotla 
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