
PROTOKÓŁ nr VI/2015 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 17 lutego 2015r 

w świetlicy środowiskowej w Opatowie 

 Godzina  rozpoczęcia 14.00, godz. zakończenia 16.00 

Na 15 radnych obecnych na sesji 13  radnych  

Obecni na posiedzeniu:  

1. Starosta Powiatu  - Henryk Kiepura 

2. Wójt Gminy                 - Bogdan Sośniak  

3. Sekretarz Gminy          - Jerzy Szyja  

4. Skarbnik Gminy  - Zbigniew Kowalik 

5. Radca Prawny              - Wanda Balas 

6.  Radny Powiatowy - Tomasz Jeziorski 

7.  Sołtysi  wg listy obecności załączonej do protokołu 

8. Radni wg listy obecności załączonej 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 2015rok 

           b. zarządzenia wyborów do organów sołectw w gminie Opatów 

 c. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę 

Opatów 

  d.  wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej 

      7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

8. Sprawy bieżące. 

9.  Zakończenie VI  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.   

Do porządku obrad zgłoszone zostały propozycje dot. podjęcia uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Opatów do współpracy w ramach 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa 

Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Częstochowa a pozostałymi 

powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa 

Śląskiego 

Wójt Gminy uzasadnił potrzebę podjęcia takiej uchwały na tej sesji. Wyjaśnił, że  

porozumienie będzie regulowało w szczególności kwestie współpracy gmin przy 

programowaniu, wdrażaniu, koordynacji, finansowaniu, ewaluacji oraz rozliczaniu 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa 

Śląskiego i u nas wiąże się to z Inwestycją w Iwanowicach Dużych (kanalizacja) z 

podziałem środków finansowych , którymi będzie dysponowało woj. Śląskie. 

Radny Andrzej Zalski zgłosił wniosek aby w porządku dodać punkt dotyczący 

ryczałtów dla radnych, a konkretnie odstąpienie od tych ryczałtów. Wniosek w tej 

sprawie złożył w grudniu 2014 roku i do  chwili obecnej nie było tej sprawy ujętej w 

porządku obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze sprawa omawiana była na Komisji 

Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Jeżeli chodzi o opinie Rady w tym 

temacie , sprawę ryczałtów radnych można omówić w sprawach bieżących tego 

porządku obrad ponieważ nie ma na ten temat przygotowanego projektu uchwały. 



  

Porządek obrad:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów  z poprzednich  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 2015rok 

           b. zarządzenia wyborów do organów sołectw w gminie Opatów 

 c. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę 

Opatów 

  d.  wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej 

e. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Opatów do współpracy w ramach   

             Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego   

            Województwa  Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem   

            Częstochowa a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład  

           Subregionu Północnego Województwa  Śląskiego 

       7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

       8. Sprawy bieżące. 

- stanowisko Rady  w sprawie wniosku radnego dot. odstąpienia od odstąpienia 

przez radnych od pobierania świadczeń w postaci diety lub innej formy zapłaty.              

      9. Zakończenie VI  zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów. 

 
został przyjęty do realizacji jednogłośnie.  

Ad-3.  

Protokoły z sesji Rady Gminy z  dnia 30 grudnia 2014 r. i 05.02.2015 r. zostały 

przyjęte jednogłośnie.  

Radny Józef Chyra poprosił o wyjaśnienie zapisu w protokole odnośnie remontu 

odcinka drogi powiatowej . W protokole zostało zapisane , ze radny powiatowy 

Tomasz Jeziorski powiedział, ze remont będzie obejmował odcinek od skrzyżowania 



w Opatowie do Ośrodka Zdrowia w Złochowicach , a wcześniej Pan Kiepura Henryk 

Starosta informował, że do remizy OSP w Złochowicach. 

Obecny na sesji radny powiatowy Tomasz Jeziorski potwierdził, ze była to błędnie 

podana informacja , prawidłowo powinno być, że remont zakończy się przy remizie 

OSP w Złochowicach.  

Ad-4. i Ad -5  

Informacja Wójta Gminy o bieżących zadaniach realizowanych przez gminę.  

- mówił na temat zakresu projektów unijnych, które zostały zrealizowane, m.in. zakup 

instrumentów dla OSP Złochowice ze w ramach dofinasowania Obszarów Wiejskich  

przez Grupę Zielony Wierzchołek Śląska. 

- trwają prace w ramach  integracji pokoleń, przy remoncie remizy w Opatowie oraz 

remizy w Zwierzyńcu  Pierwszym . Termin zakończenia jest zaplanowany na  

10 marca br.  

- przekazano plac budowy dla zadania „kanalizacja w Opatowie” przy ul. Kościuszki , 

na następny etap kanalizacji plus budowa wodociągu w Wilkowiecku ul. Mickiewicza 

– zakończenie inwestycji przewidziano na początek maja 2015r 

- wybory sołtysów- terminy wyborów są skorelowane z okresem w jakim upływa 

kadencja, ustalony został harmonogram zebrań w porozumieniu z dotychczasowymi 

sołtysami, w terminie od 16 marca do 27 marca 2015 roku 

- na temat ekologii, jest nieprzerwanie poruszany w mediach, w związku z czym 

gmina będzie zobligowana do przeprowadzenia kontroli pieców c.o., które były 

montowane w domach w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji, takie 

kontrole mają sprawdzić czy piece są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie 

z podpisaną umową, czy nie używane są dodatkowe paleniska, które wykluczają  

warunki PONE. 

- potrzeba utwardzenia i odwodnienia placu   z przodu  budynku  Urzędu Gminy, 

poprosił o wstępną aprobatę Rade Gminy na dokończenie budowy parkingu przed 

Urzędem oraz odprowadzenie wód deszczowych. Teren przed urzędem jest nachylony, 

woda zalewa ściany , trzeba ponosić koszty związane  z odgrzybianiem i osuszaniem 

budynku. W piwnicach budynku znajduje się archiwum i taka sytuacja nie może mieć 



miejsca. Dokumenty w tym archiwum muszą leżeć przez wiele lat. Wcześniej nie 

robiono nic przed urzędem przez wzgląd na budowę kanalizacji, budowę światłowodu.  

Sekretarz Gminy Jerzy Szyja uzupełnił informacje, ze również przy Ośrodku Zdrowia 

w Opatowie trzeba dokończyć budowę parkingu, ale to zostanie zrobione przy 

współfinansowaniu ze Starostwa. 

- wspomniał o zbliżających się wyborach prezydenckich, poinformował o możliwości 

zgłaszania do pracy w OKW tylko przez pełnomocników Komitetów Wyborczych.  

Starosta Powiatowy Henryk Kiepura podziękował za zaproszenie i przedstawił 

informację na temat bieżącego funkcjonowania Powiatu. 

- regionalne inwestycje terytorialne, ok 62 mln zł na cały powiat kłobucki z podziałem 

na gminy, w tym na wskazany przez Wójta cel – kanalizacja w Iwanowicach Dużych – 

ponad 4 mln 300 tys. zł. 

Starostwo ponad 6 mln zł kieruje na szkoły, 3 mln zł na poprawę warunków, 3 mln na 

poprawę szkolnictwa zawodowego – budowa nowoczesnej pracowni w Zespole Nr 1 

w Kłobucku, w Zespole Szkół nr 3 budowa boisk. W szkołach ciągle jest niż, dlatego 

naszym zadanie jest uzyskanie jak największego naboru do szkół średnich. Poziom w 

naszych szkołach średnich jest bardzo dobry, wyższy nawet niż w szkołach 

częstochowskich, o czym świadczą wyniki matur.  

26 lutego br. odbiór zmodernizowanej i wyremontowanej Komendy Powiatowej w 

Kłobucku. 

Na tym otwarciu planowaliśmy przekazać policji trzy radiowozy, ale procedury 

przetargowe się przeciągnęły i samochody zostaną przekazane w okolicach maja-

czerwca. 

- temat często poruszany na sesjach- zjazdy z drogi krajowej na drogi w Iwanowicach 

Małych – zwróciliśmy się z pismem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad  o przebudowę dalszego odcinka DK-43. Jest już taka zgoda na piśmie, ze 

przebudowa tej drogi planowana jest na rok 2018. 

 Starostwo po raz pierwszy zorganizowało spotkanie w ramach współpracy z 

przedsiębiorcami  przy wsparciu Urzędu  Pracy. 

Na terenie gminy Opatów 28 marca br. odbędzie się Powiatowa prezentacja tradycji 

wielkanocnych. Co roku odbywa się to na terenie innej gminy. 

Ośrodek Zdrowia w Opatowie – uważa, ze w tym roku da się dokończyć budowę 

parkingu przy nim, również przy Ośrodku Zdrowia w Złochowicach – tam droga 



będzie przebudowywana, ale   po zakończeniu robót parking zostanie 

zagospodarowany. 

Planowana jest w Kłobucku budowa Izby Przyjęć przy szpitalu, spełniająca wymogi i 

parametry NFOZ. 

Otwarcie oddziału geriatrii przy Szpitalu w Krzepicach. Chcieliśmy ubiegać się o 

kontrakt ale NFOZ nie ogłaszał konkursów tylko przedłużył dotychczasowe kontrakty 

do połowy 2016 roku. Wtedy taki wniosek będziemy składać.  

Planowane  jest poszerzenie usług kardiologicznych w Szpitalu w Krzepicach. 

Nie zlikwidowano żadnego gabinetu rehabilitacji. 

Starostwo planuje dofinansowanie sprzętu dla OSP na terenie Powiatu, w tym roku 

taki sprzęt trafi do którejś z jednostek na terenie gminy Opatów. 

Piotr Ślusarczyk sołtys Zwierzyńca Drugiego zapytał dlaczego w naszym powiecie jest 

taki długi okres oczekiwania na wizytę u okulisty. 

W tej chwili można się zapisać dopiero na 2016 rok. Jest tylko jeden okulista. Czy nie 

można zwiększać zatrudnienia okulistów. Nie wszystkich stać na wizyty prywatne. 

Następny problem -  dlaczego lekarz rodzinny nie może wydać skierowania na badanie 

krwi w razie choroby zakaźnej np. Boreliozy, a żeby się dostać do Poradni chorób 

zakaźnych trzeba czekać miesiącami. 

Radny Andrzej Zalski – są takie przypadki, ze na sprzęcie dzierżawionym od ZOZ 

lekarze „ uprawiają prywatę”. Do okulisty na wizytę z NFOZ nie można się już 

zapisać natomiast prywatnie okulista przyjmuje natychmiast. W tym samym gabinecie. 

Kto wydzierżawia sprzęt i gabinety lekarzom, którzy na tym prowadzą prywatna 

praktykę? 

Starosta  Powiatu – Jeżeli chodzi o kontrakty na terenie  powiatu kłobuckiego ,  uważa 

ze jest niesprawiedliwy podział kontraktów na terenie województwa śląskiego i 

dlatego mamy tylu specjalistów a nie więcej. 

Natomiast gabinety specjalistyczne na terenie powiatu są gabinetami prywatnymi, z 

prywatnym sprzętem, a ZOZ tylko dzierżawi pomieszczania pod te gabinety i bierze 

za to pieniądze. Gabinety te maja podpisane umowy z NFOZ, ale te kontrakty nie 

wystarczają na wszystkie usługi bezpłatne, ale mogą w tych gabinetach świadczyć 

usługi prywatne. 

Odnośnie chorób zakaźnych nie jest na te chwilę szczegółowo w tej sprawie 

zorientowany. Ma teraz powstać Mapa Świadczeń Zdrowotnych, tzn,  Wojewoda 



ustala na jaki obszar jaki zakres usług medycznych ma trafić, ze wzglądu na potrzeby i 

liczbę ludności.  Może to będzie bardziej sprawiedliwe. 

  

Andrzej Piśniak sołtys Zwierzyńca Pierwszego zapytał o drogę powiatową  w 

Zwierzyńcu Pierwszym w stronę Konieczek, która  miała być robiona w 2014r i czy 

będzie robiona? 

Starosta wyjaśnił, że w 2012 i 2013 roku były dosyć obfite opady deszczu, zgłoszone 

zostało wtedy 16 dróg, które zostały w wyniku tych opadów uszkodzone, Komisja od 

Wojewody oceniła w terenie, ze rzeczywiście te szkody dotyczą  9 dróg. 

Na naszej gminie uznano, ze są to trzy  drogi: Złochowice-Opatów, Wilkowiecko – 

Malina i Zwierzyniec Pierwszy w stronę Zwierzyńca Drugiego. 

Zrobiono już dwie z tych dróg na terenie powiatu, zgłoszono do realizacji trzy  

kolejne. Na miejscu pierwszym jest droga Złochowice-Opatów. Niebawem ma być  

promesa  na te drogę. 

Czy będą następne to zależy od tego czy Wojewoda dostanie z Ministerstwa 

Administracji środki na te drogi. Na rok 2016 znów wytypujemy trzy drogi. To jest 

przy współfinansowaniu gminy wiec może gmina zwrócić się z deklaracją na tę drogę. 

Radny Piotr Rojszczyk – zwrócił uwagę na kwestię bezpieczeństwa na drodze 

Złochowice – Waleńczów , już ten problem poruszał. Trzeba wziąć pod uwagę 

oznaczenie tej drogi, słupki przydrożne oraz wyznaczenie osi jezdni czy też linii na 

nabrzeżach drogi. Bardzo źle się porusza po tej drodze.  

Starosta – wymalować linie będzie trudno ze względów finansowych, natomiast słupki 

odblaskowe zostały już postawione, a uszkodzone będą uzupełniane.  

Radny Mirosław Grzyb – czy jest jakiś przepis który obliguje powiat do oznakowania 

poziomego tej drogi, ze tak czy inaczej musi ona być oznaczona? 

Starosta – Nie ma takich przepisów , można to robić a nie musimy. 

Sołtys Opatowa Henryk Edelman odnośnie budżetu powiatu kłobuckiego, chciałby się 

dowiedzieć na co dokładnie te pieniądze są przeznaczane np. ochrona zdrowia, 

ochrona przeciwpożarowa, opieka wychowawcza – co to jest? 

Pan Kiepura Henryk – co do ochrony zdrowia to musi to sprawdzić, żeby nie 

wprowadzić w błąd, natomiast ochrona przeciwpożarowa to na pewno jest tam 

utrzymanie Państwowej Straży  Pożarnej, opieka wychowawcza – to są środki  na 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, warsztaty zajęciowe, piecza zastępcza.   



Radny Andrzej Zalski -  zwrócił uwagę na brak bezpieczeństwa na skrzyżowaniu obok 

Szkoły w Zwierzyńcu Pierwszym, tam nie ma ani jednego znaku, żadnego 

oznakowania. 

Jest to droga powiatowa i należałoby tam to zrobić, tym bardziej ze jest tam szkoła. 

Pan Zalski wrócił jeszcze do sprawy kontraktów podpisywanych przez lekarzy, trudno 

to zrozumieć, ze lekarz przyjmuje prywatnie  w godzinach wyznaczonych przez 

NFOZ. 

Pan Kiepura  Henryk zaznaczył, ze te pytania powinny być kierowane do NFOZ. 

Przypomniał, ze chodziło mu o gabinety specjalistyczne, jeżeli takie sytuacje  praktyki 

prywatnej w godzinach przyjmowania zdarzają się w Ośrodkach Zdrowia  to wtedy 

trzeba to zgłosić.  

Radny Jan Ślusarczyk -  była zrobiona ścinka poboczy na drodze Iwanowice Małe- 

Zwierzyniec Pierwszy, ale teraz droga jest zalewana, pobocza są bagnem i trzeba te 

rowy teraz udrożnić. 

Sołtys wsi Iwanowice Duże Anna Wrześniak – zapytała co dalej z tą woda na ul. 

Krzepickiej w Iwanowicach Dużych.  

Odpowiedzi udzielił radny powiatowy Tomasz Jeziorski - Poinformował, m.in., że 

istnieje możliwość uwłaszczenia działki przylegającej do tej drogi przez obecnego 

użytkownika. Starostwo zobowiązało się pomóc w tej sprawie , przy zakładaniu 

sprawy sądowej. Ale osoba ta musi się zgłosić osobiście, nikt bez jej zgody i wiedzy 

tego zrobić nie może.  Jest to Pan Wąsiński. 

Radny Andrzej Zalski – proponuje aby wykupić od Pana Pyraka ten potrzebny 

kawałek gruntu za te 30 tys. zł, bo jeżeli pan Wąsiński nie  wyrazi zgody na 

uwłaszczenie sprawa nie będzie nigdy załatwiona.  

Radny Stanisław Grzyb zapytał Starostę czy możemy rozumieć, że te 9 dróg , które 

maja być realizowane w ramach środków popowodziowych są pewne, czy może jakaś 

droga jeszcze wypaść z realizacji. 

Starosta przypomniał, ze pewna jest droga Opatów- Złochowice, bo promesę 

otrzymujemy już. Natomiast może się okazać ze przychodzi następna klęska i wtedy 

dojdą inne drogi do remontu. Do tej pory realizowane są nadal wnioski z 2010 roku, 

wiec drogi zaplanowane nie przepadają. W pierwszej kolejności będą realizowane 

drogi do których gminy będą partycypować w kosztach.  

Radny Andrzej Zalski zapytał co będzie jeżeli gminy nie dołącza się do 

współfinansowania remontów tych dróg 



Pan Henryk Kiepura odpowiedział, ze wtedy będziemy się nad tym zastanawiać 

Ad -6  

Projekty  uchwał w sprawie: 

a. zmian w uchwale budżetowej  na 2015rok- z projektem zapoznał Skarbnik 

Gminy – Zbigniew Kowalik 

Poinformował jakich przesunięć w budżecie dotyczą zmiany (projekt uchwały 

radni otrzymali przed sesją) –uchwała nr 19/V/2015w sprawie zmian w 

uchwale budżetowej na 2015rok podjęta została jednogłośnie.  

 

b. zarządzenia wyborów do organów sołectw w gminie Opatów – wyjaśnień do 

projektu udzielił Sekretarz Gminy , Wójt Gminy przygotowuje   harmonogram 

zebrań w porozumieniu z dotychczasowymi sołtysami, terminy będą podane do 

publicznej wiadomości.  

– uchwała nr 20/VI/2015 została podjęta jednogłośnie. 

 

c. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Opatów – 

Uchwała dotyczy udzielenia z budżetu Gminy Opatów na rok 2015 pomocy 

finansowej Powiatowi Kłobuckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów obsługi systemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed 

zdarzeniami o charakterze kryzysowym zwanego systemem sms 

– opinia Komisji Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony  

Środowiska w tej sprawie pozytywna - uchwała nr 21/VI/2015 została 

podjęta jednogłośnie. 

 

d. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej- Wójt Gminy 

wyjaśnił, że jest to zgoda  na odpłatne nabycie na własność Gminy Opatów 

nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Opatów, obręb Waleńczów 

działki o numerze ewidencyjnym 145/3 o powierzchni 0,0350 ha, stanowiącej 

własność osoby fizycznej. 

Nieruchomość ta  zostanie przeznaczona dla potrzeb zwiększenia parametrów 

drogi gminnej nr 664 046 S w Waleńczowie. 

 



– opinia Komisji Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony  

Środowiska pozytywna - uchwała nr 22/VI/2015 została podjęta 

jednogłośnie. 

 

e. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Opatów do współpracy w ramach   

    Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego   

    Województwa  Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem   

    Częstochowa a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład  

    Subregionu Północnego Województwa  Śląskiego 

- wyjaśnień  do projektu dokonał Wójt Gminy informując, ze  zgoda dotyczy  

przystąpienia do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 

Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i zawarcia porozumienia 

pomiędzy Gminą Opatów a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi 

w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. 

Porozumienie będzie regulowało w szczególności kwestie współpracy gmin 

przy programowaniu, wdrażaniu, koordynacji, finansowaniu, ewaluacji oraz 

rozliczaniu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego. 

Starosta Powiatu pan Henryk Kiepura uzupełnił wyjaśnienia , informując o 

poprawkach do proponowanego porozumienia.  

 

- uchwała nr 23/VI/2015 została podjęta jednogłośnie. 

Ad-7.   

Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych były udzielane na bieżąco.  

Ad -8 

Sprawy bieżące. 

- stanowisko Rady  w sprawie wniosku radnego dot. odstąpienia od odstąpienia 

przez radnych od pobierania świadczeń w postaci diety lub innej formy zapłaty.    

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju   Gospodarczego i  Finansów 

Pan Stanisław Grzyb odczytał stanowisko Komisji w sprawie wniosku pana Zalskiego. 

Wniosek został rozpatrzony negatywnie, przy jednym głosie przeciw. 



Przy okazji Komisja wnioskowała aby do uchwały dot. ryczałtów dla radnych wnieść 

zapis , ze jeżeli radni na sesji jest nieobecny na skutek innych prac związanych z 

wykonywaniem mandatu radnego – nie stosować potrąceń z racji nieobecności 

Wszelkie i inne nieobecności w tym również zwolnienia chorobowe, wymagają 

potrąceń z ryczałtu radnego. 

Komisja proponuje aby wysokości stawek ryczałtów radnych i sołtysów pozostały   

bez zmian. 

Radny Andrzej Zalski zauważył, że nie jest sprecyzowane ile będzie potrącane za 

nieobecność na sesji i kto to będzie odbierał. 

Przewodniczący RG Witold Łacny wyjaśnił, że jest to zapisane w obowiązującej 

uchwale Rady Gminy Opatów z dnia 28 grudnia 2012 roku Nr 119/XXXIII/2012  

Rada Gminy przyjęła  stanowisko Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i 

Finansów przy 11 głosach za, 2 głosach przeciw.    

 Ad-9.   

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął    

VI  zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

 

Protokołowała  

Joanna Krotla 

 


