
PROTOKÓŁ nr XLIX/2014 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia  30 stycznia 2014r roku 

w sali świetlicy środowiskowej w Opatowie 

Godzina  rozpoczęcia 13.00, 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. Radca Prawny- Wanda Balas 

4. Skarbnik Gminy-Zbigniew Kowalik 

5. Kierownik GOPS – Anna Hyra 

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 bieżącej działalności miedzy sesjami  

5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów  

6. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a. zmian w budżecie na 2014 rok  

b. ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w 

zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.  

c. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w 

formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad 

zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów żywnościowych.  

d. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 

2014-2018  

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  



8. Sprawy bieżące  

 

9. Zakończenie XLIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów. 

Przebieg posiedzenia: 

Ad-1.  

Otwarcia  sesji dokonał Wiceprzewodniczący Rady Gminy –Mirosław Szewczuk , 

powitał wszystkich zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził 

prawomocność sesji. 

Ad-2.  

Na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady, porządek obrad został przyjęty.  

Ad-3. 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy  został zatwierdzony jednogłośnie. 

Ad-4.i 5. 

Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami: 

- poinformował nt. terminu i przebiegu przetargu na budowę kanalizacji w 

Iwanowicach Małych (nitka kanalizacyjna i przyłącza do posesji) 

- ostateczny termin podpisania aktów u Notariusza w sprawie  drogi na  ul. Leśnej  

 w Złochowicach ustalono na ostatni tydzień lutego br. 

- odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” ze 

Zwierzyńca Pierwszego, odnośnie udzielanej dotacji dla Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym. 

- przypomniał o składaniu wniosków na zwrot za paliwo dla rolników do końca 

lutego br.  

- poinformował, że od II kwartału będą wprowadzone stałe godziny otwarcia punktu 

selektywnego odbioru śmieci wielkogabarytowych.  

Radna Marzena Augustyniak – ciągłe problemy z  wodociągiem  na ul. Nowej w 

Zwierzyńcu Pierwszym, najgorzej będzie jak przyjdzie lato. 

Radny Leszek Biernacki zapytał co dalej z kanalizacja na końcu ul. Kościuszki w 

Opatowie. 

Wójt Gminy odpowiedział, ze jest szansa na dofinansowanie tej inwestycji. 

Sołtys wsi Wilkowiecko Jerzy Grzeliński – trzeba skontrolować sprawność 

hydrantów na terenie wsi Wilkowiecko. 



Kierownik GZ GKIM- Robert Puchała wyjaśnił, że na początku wiosny, na ile 

pozwolą środki finansowe, będą sprawdzane  na terenie całej gminy i hydranty i 

zasuwy. 

Poprosił o pomoc sołtysów i radnych i wskazanie gdzie takie uszkodzenia mogą być.  

Sołtys Brzezinek Zbigniew Oziębała – zasugerował aby uprościć wywóz śmieci i 

robić to w jednej a nie trzech turach 

Wójt Gminy wyjaśnił, że będzie to brane pod uwagę przy następnym przetargu. 

Radny Piotr Rojszczyk zwrócił uwagę, że do końca stycznia miał zostać w 

Złochowicach, usunięty słup. 

Powiedział także, ze potrzebny byłby znak ograniczający tonaż, ponieważ 

Złochowice są rozjeżdżane prze ciężkie tiry. 

Sołtys wsi Waleńczów Stanisław Olszewski – potrzeba ustawienia znaków drogowe 

na ul. Szkolnej i ul. Zakrzewskiej w Waleńczowie. 

Radny Władysław Grzeliński – zapytał co dalej z praca więźniów.  

Wójt Gminy odpowiedział, ze prace te na razie zostały zawieszone. 

Sołtys wsi Iwanowice Małe Jan Ślusarczyk zapytał jakie koszty poniosła gmina na 

utrzymanie więźniów. 

Ad-6. 

Podjęcie uchwał w sprawie  

e. zmian w budżecie na 2014 rok  - z projektem uchwały zapoznał Wójt Gminy 

Bogdan Sośniak  – uchwała została podjęta jednogłośnie  

f. ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w 

zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. – z projektem uchwały radni zostali 

zapoznani na posiedzeniach komisji. 

Opinia Komisji w sprawie pozytywna. – uchwała została podjęta jednogłośnie 

g. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia 

w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz 

określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. z projektem 

uchwały radni zostali zapoznani na posiedzeniach komisji. 

Opinia Komisji w sprawie pozytywna. – uchwała została podjęta jednogłośnie 



h.  wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na 

lata 2014-2018 - z projektem uchwały radni zostali zapoznani na posiedzeniach 

komisji. 

Opinia Komisji w sprawie pozytywna. – uchwała została podjęta jednogłośnie 

Ad-7 i 8. 

Przewodniczący Zarządu Gminnego Spółki Wodnej Pan Mirosław Szewczuk 

przestawił sprawozdanie z działalności  Spółki. Przedłożył również Radzie Gminy 

pismo dot. dotacji dla Spółki Wodnej. 

Wójt Gminy wyjaśnił sposób i możliwości dotowania Spółki Wodnej z budżetu 

Gminy.  

 

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

zamknął  XLIX zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

 

Protokołowała 

Joanna Krotla


