
PROTOKÓŁ nr XXV/2012 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 25 czerwca 2012 roku 

w sali remizy OSP w Iwanowicach Dużych  

Godzina  rozpoczęcia 12
oo

, godz. zakończenia 15
30 

Na 15 radnych obecnych na sesji 14 radnych 

Zaproszeni  goście: 

1. Wójt Gminy                - Bogdan Sośniak 

2. Sekretarz Gminy         - Jerzy Szyja 

3. Skarbnik Gminy          - Zbigniew Kowalik 

4. Radca Prawny    - Wanda Balas 

5. Radny Powiatowy    - Jerzy Kiepura 

6. 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 bieżącej działalności miedzy sesjami 

5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów 

6. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych gminy  Opatów za 2011 rok 

7. Sprawozdanie Wójta Gminy Opatów z wykonania budżetu gminy Opatów oraz 

sprawozdanie finansowe za 2011r 

8. Informacja o stanie mienia komunalnego  na dzień 31 grudnia 2011r. 

- opinia VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Opatów sprawozdania z wykonania budżetu za 2011r wraz z 

informacją o stanie mienia komunalnego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań 

finansowych  za 2011r. 

10. Wniosek Komisji Rewizyjnej przy Radzie Gminy Opatów w sprawie 

      udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2011r 

- opinia VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie zaopiniowania 

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opatów 



11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego  Gminnej   Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2011 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na 2012rok. 

14.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

15.  Sprawy bieżące 

16.  Zakończenie XXV 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 został przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 

Ad-4. 

Informacja Wójta o bieżącym funkcjonowaniu gminy: 

- roboty przy budowie kanalizacji przebiegają zgodnie z harmonogramem 

- nadal trwa remont drogi krajowej w Walenczowie i Opatowie 

- bieżące utrzymanie dróg gminnych wg ustaleń przyjętych na Komisji Porządku 

Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

- pismo dot. regulacji stanu prawnego działek pod rzekami Opatówka i Rębielanka  

- odbył się powiatowy przegląd orkiestr dętych  

- pod koniec miesiąca czerwca zacznie się w Urzędzie Gminy kontrola RIO  

- przygotowania do dożynek powiatowo-gminnych, które odbędą się w Iwanowicach 

Dużych 19.08.2012r 

Ad-5. 

Radny Ryszard Olczyk zapytał czy OSP tez maja prawo wyboru dostawcy energii 

elektrycznej 

Wójt Gminy wyjaśnił, ze należy podpisać stosowna umowę z wybranym dostawcą. 



Radny Powiatowy Jerzy Kiepura udzielił informacji na temat bieżącej pracy  Rady 

Powiatu. Mówił m.in. na temat bieżącego utrzymania dróg powiatowych a także o 

nowo powstałym Gabinecie Fizjoterapii w Krzepicach  

Radny Dariusz zając zapytał czy są już konkretne plany dot. przeznaczenia budynku 

po Zespole Szkól Rolniczych w Waleńczowie.  

Radny Powiatowy wyjaśnił, ze do 31 sierpnia br. Budynek funkcjonuje jako szkoła, 

dalszych planów w tej sprawie nie ma.  

Radny Piotr Rojszczyk – na ul. Wesołej w Złochowicach na drodze powiatowej 

utworzyła się niecka, należałoby cos z tym zrobić. 

- uszkodzona jest nawierzchnia drogi na wysokości Oczyszczalni ścieków w 

Złochowicach, sprawa była już zgłaszana, czy Powiat w tej sprawie cos poczynił? 

Radny Powiatowy Jerzy Kiepura wyjaśnił, ze Zarząd Dróg zapewnił, iż wszystkie 

szkody powstałe po zimie zostaną naprawione. Osobiście zobowiązał się do zajęcia ta 

sprawą. 

Sprawa uszkodzonej drogi została przekazana do Melioracji, a skoro do tej pory nic 

nie zrobiono, Radny Powiatowy ponownie zainteresuje się ta sprawa. 

Radny Eugeniusz Polis przypomniał o odwodnieniu drogi na ul. Krzepickiej w 

Iwanowicach Dużych, które było zapłacone a do tej pory nie wykonane.  

Radny Mieczysław Floriański – droga powiatowa z Wilkowiecka w kierunku 

Rębielic Królewskich – dużo starych drzew zagrażających bezpieczeństwu. 

Radny Józef Chyra zwrócił uwagę, ze nasza gmina nie ma kontaktu ani wpływu na 

firmę kopiącą na terenie Internet, może powiat mógłby w tej sprawie cos wyjaśnić.  

Radny Powiatu Jerzy Kiepura zaproponował aby na sesję RG zaprosić dyrektora 

Dróg Powiatowych. Inne sprawy postara się przekazać do załatwienia.  

Ad-6. 

Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych gminy  Opatów za 2011 rok 

- radni otrzymali w formie pisemnej. Sprawozdanie zostało zaopiniowane 

pozytywnie bez uwag. 

 



Ad-7. 

Sprawozdanie Wójta Gminy Opatów z wykonania budżetu gminy Opatów oraz 

sprawozdanie finansowe za 2011r  

Wójt Gminy Bogdan Sośniak w skrócie  przedstawił to co zostało w obszernym 

opisowym sprawozdaniu, które radni otrzymali przed sesją. 

Ad-8. 

Wójt Gminy zapoznał również z Informacją o stanie mienia komunalnego za 2011r. 

Skarbnik Gminy Zbigniew Kowalik odczytał opinię VI Składu Orzekającego RIO  

w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Opatów sprawozdania  

z wykonania budżetu za 2011r wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 

Ad-9. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych  za 2011r 

została zatwierdzona jednogłośnie. 

Ad-10 i 11. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Pośpiech  przedstawił  wniosek Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Opatów,  

za działalność finansową w 2011 roku, po przeanalizowania sprawozdania  

z  wykonania budżetu gminy za 2011 rok. 

 

Następnie  odczytał pozytywną opinię VI Składu Orzekającego  RIO w Katowicach 

dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  Opatów w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Opatów za 2011 rok. 

Po wysłuchaniu, Rada Gminy Opatów przystąpiła do jawnego głosowania  

nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Opatów za działalność finansową  

w 2011 roku. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Uchwała w sprawie  absolutorium  dla Wójta Gminy za 2010 rok, została podjęta 

jednogłośnie przez 14 radnych. 

Ad-12. 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  Gminnej   



Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2011 – Sprawozdawanie radni otrzymali  

na piśmie. Dodatkowych wyjaśnień udzielił Skarbnik Gminy Zbigniew Kowalik. 

Uchwała podjęta została jednogłośnie. 

Ad-15.  

Uchwała w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na 2012rok. –podjęta  

Ad-15 i 16. 

Wójt Gminy poinformował odnośnie przygotowania do przejęcia budynku po Szkole 

Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym przez Stowarzyszenie ”Nasza Szkoła” . W 

chwili obecnej przed zamknięciem tej szkoły trwa spis inwentaryzacyjny mienia 

szkoły. 

Przewodniczący RG Witold Łacny zapoznał z pismem Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych dot. zakłóceń w pracy elektroenergetycznej linii najwyższych 

napięć. 

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął  

XXV zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

Protokołowała 

Joanna Krotla  


