
PROTOKÓŁ nr XXXVI/2013 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia  20 marca 2013 roku 

w sali świetlicy środowiskowej w Opatowie 

Godzina  rozpoczęcia 14
00

, godz. zakończenia 16
30 

Na 15 radnych obecnych na sesji 15 radnych 

Zaproszeni  goście: 

1. Wójt Gminy - Bogdan Sośniak  

2. Sekretarz Gminy - Jerzy Szyja 

3. Radca Prawny - Wanda Balas 

4. Kierownik GOPS - Anna Hyra 

5. Skarbnik Gminy - Zbigniew Kowalik 

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. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a. rozpatrzenia skargi (sesja zamknięta)  

b. zmian do budżetu gminy na 2013r  

c. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy, środków stanowiących Fundusz 

Sołecki (na 2014r)  

7.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

8. Sprawy bieżące  

 

9. Zakończenie XXXVI 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.  

Ad-3. 

Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 

Ad-6a.(część zamknięta)  

Rozpatrzenie skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie. 

Kierownik GOPS Pani Anna Hyra udzieliła szczegółowych wyjaśnień do sprawy. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Pośpiech zapoznał z opinią Komisji, która 

stwierdziła, ze skarga jest bezzasadną. Przedstawił uzasadnienie do tej opinii. 

Uchwała w tej sprawie podjęta została jednogłośnie. 

W punkcie tym z racji, że była to część sesji zamknięta, Przewodniczący Rady Gminy 

Witold Łacny przeczytał pismo z dnia 14.03.2013r dot. prośby o ponowne rozpatrzenie 

skargi, do której uchwała podjęta została 20 marca br. 

Z uwagi, iż pismo to , jest tożsame ze skargą rozpatrywaną na sesji Rady Gminy 

01.03.2013r, nie wniosło żadnych dodatkowych wyjaśnień, Rada Gminy uznała, że 

zachodzą warunki do podtrzymania swego dotychczasowego stanowiska. W tej formie 

zostanie wysłana odpowiedź do osób zainteresowanych. 

Ad-4. 

Informacja Wójta  - na temat przebiegu robót kanalizacyjnych, zakończenie robót we 

wrześniu 2013r  

- mówił także o regulacjach w związku z „Ustawą śmieciową” – składaniu deklaracji, 

przygotowanie się do przetargu.  

Ad-6. 

b. zmiany w uchwale budżetowej na 2013rok przedstawił Skarbnik Gminy – 

Zbigniew Kowalik. Uchwała w sprawie zmian – podjęta została jednogłośnie. 

c. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy, środków 

stanowiących Fundusz Sołecki (na 2014r)  - wyjaśnień odnośnie rozdzielania takiego 



funduszu, udzielił Wójt Gminy, zwrócił uwagę aby postarać się nie rozdrabniać tego 

funduszu, gdyż jest to uciążliwe w realizacji i dla samej księgowości.   

. 

Radny Józef Chyra stwierdził, ze w chwili obecnej robi się duża inwestycje 

kanalizacyjna w Opatowie, następnie będzie w Iwanowicach Małych, uważa ze inne 

wsie powinny mieć możliwość rozdzielenia swoich funduszy jak chce. 

Radny Piotr Rojszczyk uważa, ze fundusz taki jest potrzebny i należy go wyodrębnić 

z budżetu gminy.  

  – uchwała w tej sprawie podjęta jednogłośnie 

Ad-8. 

Sołtys wsi Opatów  Henryk Edelman zapytał, kiedy zostanie naprawiona droga przez 

Opatów. 

Wójt Gminy wyjaśnił, ze po odbiorze  kanalizacji droga zostanie odtworzona czyli około 

miesiąca września br. 

Sekretarz Gminy Jerzy Szyja przypomniał o konieczności wypowiedzenia do końca 

miesiąca marca, umów z dotychczasowymi firmami odbierającymi śmieci.  

Wzory wypowiedzeń otrzymali sołtysi w celu informowania o tym mieszkańców swoich 

sołectw.  

Radny Leszek Biernacki zwrócił uwagę na niebezpieczny odcinek drogi w Opatowie, gdzie 

jest zakopany przewód wysokiego napięcia. 

Przewodniczący zapoznał również z pismem mieszkanki wsi Opatów dot. odpływu wody 

deszczowej z jej posesji. Sprawa została przekazana na posiedzenie Komisji Porządku 

Publicznego. 

Ad-9. Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Radu Gminy zamknął  

XXXVI zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

Protokołowała 

Joanna Krotla 


