
PROTOKÓŁ nr XXXIII/2012 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia  28 grudnia 2012 roku 

w sali świetlicy środowiskowej w Opatowie 

Godzina  rozpoczęcia 13
oo

, godz. zakończenia 17
00 

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. Sołtysi 

Lista obecności radnych 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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

          a. zmiany w budżecie na 2012 rok 

 b. budżetu gminy na 2013r 

 c. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 

 d. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

               na 2013r 

 e. gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok.    

 f.  planów pracy komisji na 2013r 

 g. diet radnych i sołtysów.  

  

7.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

8.  Sprawy bieżące 

      9.   Zakończenie XXXIII 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 został zatwierdzony jednogłośnie, po przyjęciu 

zgłoszonych  przez radnego Piotra Rojszczyka uwagach. 

Ad-4. 

Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami ,mówił nt. :  

- stanu budżetu w 2012 roku 

- poinformował  okręgach jednomandatowych, ustalonych przez Wojewódzkiego 

Komisarza Wyborczego w Częstochowie 

- podpisania umowy dot. dofinansowania budowy kanalizacji w Iwanowicach 

Małych i modernizacji przesyłu wody w Wilkowiecku 

- zakończenie transakcji przekazania samochodu pożarniczego dla OSP w 

Wilkowiecku 

- postęp w robotach  przy  inwestycji kanalizacyjnej w Opatowie 

- rozpoczął się III etap PONE, trwa weryfikacja ankiet i wniosków  

- spotkania w Powiecie nt.”ustawy śmieciowej” 

Ad-5. 

Sołtys Brzezinek Zbigniew Oziębała zapytał czy na pewno gmina przejmie 

obowiązek wywozu  śmieci od 1 lipca 2013r, chodzi o sprawę rozwiązywania umów 

z firmami wywożącymi śmieci, żeby nie stało się tak, że do końca umowy braknie 

np.2 tygodnie i firma nie odbierze śmieci. 

Ad-6. 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. zmiany w budżecie na 2012 rok – ze sprawa zapoznał Skarbnik Gminy Zbigniew 

Kowalik – uchwała podjęta została jednogłośnie.  

 b. budżetu gminy na 2013r -  Skarbnik Gminy zapoznał z pozytywna opinia 

RIO w Katowicach dot. projektu budżetu gminy Opatów na 2013r . Przewodniczący 



Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów przedstawił pozytywną 

opinię Komisji w tej sprawie, 

Uchwała podjęta została przy 2 głosach wstrzymujących.  

 c. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 – w tej sprawie 

również jest pozytywna opinia RIO, z która zapoznał Skarbnik Gminy. 

Uchwała podjęta została jednogłośnie.  

 d. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

               na 2013r – projekt programu radni otrzymali do zapoznania   przed sesja . 

Radny Piotr Rojszczyk  zapytała ile w roku bieżącym było osób z problemem 

alkoholowym i jaki jest wskaźnik tego problemu wśród młodzieży. 

Sekretarz Gminy Jerzy Szyja poinformował, ze takie dane zostaną radnym przedstawione 

w sprawozdaniu z wykonania programu profilaktyki za 2012r. 

Uchwała podjęta została jednogłośnie. 

 e. gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok – uchwała w tej 

sprawie przyjęta jednogłośnie. 

 f.  planów pracy komisji na 2013r – Przewodniczący Komisji przedstawili 

propozycje planów pracy swoich komisji. Uchwała w tej sprawie podjęta została 

jednogłośnie.  

 g. diet radnych i sołtysów – wnioski komisji dot. propozycji diet dla radnych i 

sołtysów przedstawił Przewodniczący Komisji Leszek Biernacki.  

Radny Władysław Grzeliński wnioskował aby radnym podnieść wysokość diety 

dopiero po absolutorium za 2012r, a decyzje odnośnie diet  dla sołtysów podjąć na 

dzisiejszej sesji.  – wniosek nie został przyjęty do realizacji, przy obecnych 14 

radnych za głosowało 6 radnych. 

W związku z powyższym radny Leszek Biernacki zaproponował aby sprawę diet 

definitywnie rozstrzygnąć na sesji dzisiejszej. 

Propozycje diet: dla Przewodniczącego Rady Gminy – 900 zł miesięcznie 

dla pozostałych radnych - 450 zł miesięcznie 

dla sołtysów  - 200 zł miesięcznie 

warunki potraceń za nieobecności pozostają bez zmian. 

Uchwała w sprawie zmian do uchwały dot. diet została podjęta przy 8 głosach za, 6 

głosach przeciw.  



Ad-7,8. 

W sprawach bieżących Przewodniczący Rady Gminy poinformował że do Rady 

Gminy wpłynęła skarga. Przekazano ja do rozpatrzenia na Komisje Porządku 

Publicznego Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

Wójt Gminy nt. „ustawy śmieciowej” poprosił aby dokończyć działania w tym 

zakresie. 

Radny Leszek Biernacki zapytał czy przyłącza kanalizacyjne będą robione  

wszystkim czy tylko osobom zdeklarowanym? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że te osoby które się zdeklarowały zostały  ujęte w planie 

kanalizacji. 

Trzeba będzie zrobić w Opatowie zebranie mieszkańców odnośnie ustalenia opłaty 

adiacenckiej.  

Ad-11. 

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął  

XXXIII zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

Protokołowała 

Joanna Krotla   


