
PROTOKÓŁ nr XI/2015 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 29 czerwca 2015 roku 

w sali remizy OSP w Iwanowicach Dużych  

Godzina  rozpoczęcia 13
oo

, godz. zakończenia 15
30 

Na 15 radnych obecnych na sesji 15 radnych 

Obecni na posiedzeniu:  

1. Wójt Gminy                 - Bogdan Sośniak  

2. Skarbnik Gminy  - Zbigniew Kowalik 

4. Radny Powiatu - Jerzy Kiepura 

5. Radny Powiatowy – Tomasz Jeziorski  

6. Radca Prawny – Wanda Balas  

7. Przedstawiciel Izb Rolniczych – Halina Szyjka 

8. Kierownik ZGKiM w Opatowie – Robert Puchała 

9.  Sołtysi  wg listy obecności załączonej do protokołu 

10. Radni wg listy obecności załączonej do protokołu 

  

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 

- spotkanie z Przedstawicielem firmy Deloitte 

5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów 

6. Sprawozdanie Wójta Gminy Opatów z wykonania budżetu gminy Opatów 

oraz sprawozdanie finansowe za 2014r 



7. Informacja o stanie mienia komunalnego  na dzień 31 grudnia 2014r. 

- opinia VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Opatów sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r wraz z 

informacją o stanie mienia komunalnego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań 

finansowych  za 2014r. 

- Wniosek Komisji Rewizyjnej przy Radzie Gminy Opatów w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2014r 

- opinia VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy. 

9.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego  Gminnej   Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2014 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. 

12. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę 

Opatów.  

13.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

14.  Sprawy bieżące 

15.  Zakończenie  XI  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 -5 

Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami 

- spotkanie z Panem Mirosławem  Gieras Przedstawicielem firmy Deloitte, która 

dla gminy wykonuje usługę związaną z odzyskiwaniem podatku VAT. 

Wyjaśnił, że podatek VAT jest podatkiem neutralnym w tym sensie, ze jeżeli 

podmiot gospodarczy cos kupuje ma prawo odzyskać podatek WAT zawarty w 

cenie towaru bądź usługi. Samorząd jest specyficznym podatnikiem , ma pewne 

cechy podmiotu gospodarczego, ale tym różni się od podmiotu gospodarczego, 

że większość działań które samorząd prowadzi, one nie służą osiągnięciu zysku, 

tylko służą poprawie życia lokalnej społeczności. 

Samorząd nie obciąża mieszkańców kosztami np. budowy drogi, oświetlenia 

drogi, odśnieżenia itp. to z perspektywy podatku VAT Samorząd jest traktowany 

jako podmiot (konsument), który musi ponieść ciężar podatku VAT. Kilka lat 

temu było takie stanowisko, ze samorząd nie może odzyskiwać podatku VAT. 

Teraz są możliwości takie, ze gmina może VAT odzyskiwać.  

Koncepcja działania firmy DELOITTE jest pomoc w odzyskiwaniu tego VATU, 

wynagrodzenie za to pobierane jest dopiero kiedy gmina osiągnie przyobiecany 

efekt finansowy. Firma pracuje na tzw. prowizji . 

Przedstawił możliwości i  sposoby odzyskiwania VATU przez samorządy. 

Radny Andrzej Zalski zapytał jakie to są wielkości kosztów jakie firma pobiera 

od gminy. 

- Pan Gieras odpowiedział, że na te chwilę jeżeli chodzi o wydatki bieżące 

odzyskaliśmy kwotę 3 tys. zł.. jeżeli chodzi o sprawy kanalizacyjne, odzyskano  

około 260 tys. zł. Wynagrodzenie z tego tytułu ustalone jest w wysokości 30 % 

od kwoty którą uda się odzyskać plus VAT , przy czym firma stara się aby z 



naszych faktur gmina mogła tez VAT odzyskać.  

Nie zawsze jest to możliwe . 

Pan Zalski – czy jeżeli gmina robi inwestycje i przekaże je do Zakładu 

Komunalnego to wtedy należy się zwrot? 

Pan Mirosław Gieras – zadań inwestorskich gmina nie przenosi, przenosi 

natomiast zadania związane z bieżąca eksploatacją wykonanego 

przedsięwzięcia. Przedstawiciel firmy Deloitte odpowiadał na zadawane pytania 

i wątpliwości.  

- Wójt Gminy udzielił informację o bieżącej działalności gminy: 

Zakończono rozliczenie wniosku na kanalizacje w Iwanowicach Małych. 

Odbyły się kontrole placów zabaw w Opatowie, Wilkowiecku i Iwanowicach 

Małych. Teraz zostaną złożone wnioski o płatność.  

Sfinalizowano zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego, urządzenia są przypisane 

do oczyszczalni w Opatowie. 

6 września br. odbędzie się ogólnopolskie referendum i w związku z tym czeka 

nas przygotowanie tego referendum. 

Przedstawiciel Izby Rolniczej Halina Szyjka – zapytała Pana Dariusza Zająca na 

temat gabinetów pomocy medycznej w szkołach. 

Pytała w Szkole Podstawowej w Opatowie dlaczego nie ma takiego gabinetu w 

tej szkole. Pani Dyrektor tej szkoły odpowiedziała, że bardzo chętnie widziałaby 

taki gabinet w tej szkole, ale w myśl przepisów i pisma które otrzymała od ZOZ 

w Kłobucku to takie gabinet nie może być wyposażony tylko w kozetkę i 

umywalkę, ale musi spełnić szereg wymagań , które na te chwile nie pozwalają 

na uruchomienie takiego gabinetu. A największym problemem w tej szkole jest 

brak miejsca , brak wolnego pomieszczenia. Na poprzedniej sesji było 

powiedziane, ze szkoły nie chciały takich gabinetów mimo ze takimi lokalami 

dysponowały. 

Pytanie do Wójta Gminy – Pani Szyjka poinformowała, że od 2008 roku płaci 

podatek od dróg publicznych, niesłusznie naliczony,który wynika z niedbalstwa 



geodezji. Była w tej sprawie w Urzędzie Gminy i pracownik gminy 

odpowiedział, ze gmina do tego nic nie ma, bo to jest sprawa geodezji. 

Na podstawie czego to wynika, że to jest sprawa geodezji? Jako podatnik 

podatku rolnego w tej gminie powinna zostać poinformowana o wszelkich 

zmianach. Gmina nalicza mi podatek niesłusznie i każe osobiście te sprawę 

wyjaśnić w geodezji. Czy istnieje jakaś szansa żeby pozbyć się tego podatku. 

Radny Andrzej Z|alski – złożył oświadczenie i skargę na działalność Wójta 

Gminy Opatów. 

Zawiadomił Rade Gminy, że zostało złamane prawo przez Wójta Gminy 

Bogdana Sośniaka. Polega to na tym, że w dniu 30.09.2014r Sołtys Zwierzyńca 

Pierwszego  złożył na ręce Wójta Gminy wniosek o wykonanie w ramach 

funduszy sołeckiego, modernizacji i rozbudowy Szkoły Podstawowej w 

Zwierzyńcu Pierwszym, łącznie z finansowaniem dokumentacji projektowej. 

Sołectwo Zwierzyniec Pierwszy przeznaczyło na ten cel 16 tys. zł. a sołectwo 

Zwierzyniec Drugi 3 tys. zł. 

O przeznaczeniu funduszu decyduje zebranie wiejskie. Minął okres, w którym 

Wójt mógł nanieść zmiany do wniosku czy zakwestionować wniosek. Wobec 

czego Wójt Gminy był zobowiązany do realizacji wniosków tych dwóch 

sołectw. W związku z  tym Stowarzyszenie „Nasza szkoła” postanowiło 

rozpocząć realizacje tego zadania, wykonana została mapa do celów 

projektowych modernizacji szkoły, Nadmienił, ze to Rada Gminy i Wójt 

stanowili o tym by wykonać ten projekt, żeby było widać co chcemy robić w tej 

szkole.  

Przy wytyczaniu działki byli obecni przedstawiciele Urzędu Gminy. 

Pan Wójt po przedstawieniu mu faktury VAT odmówił zapłaty za te fakturę 

wyjaśniając , ze nie dostarczono jej w terminie i ze nie zrobił tej usługi geodeta 

wyznaczony przez gminę. Wójt stwierdził, ze za te usługę powinno zapłacić 

Stowarzyszenie ze swoich środków. Pan Zalski stwierdził, ze Wójt Gminy nie 

podjął się wykonania prawomocnej uchwały sołectwa Zwierzyniec Pierwszy i 



Zwierzyniec Drugi i powinien przekazać do dyspozycji  Stowarzyszeniu 

przeznaczone środki, czego nie zrobił.  

Do tej pory było praktykowane tak, że Stowarzyszenie rozliczało się z Gmina na 

podstawie przedstawianych faktur, faktury były płacone. 

Przedstawił również fakturę wystawiona przez geodetę, na 1800 zł + VAT , 

zaznaczył, że jest to bardzo niska cena, geodeta potraktował sprawę ulgowo.  

Oświadczenie i skarga złożona została piśmie na ręce Przewodniczącego Rady 

Gminy Opatów. 

Pan Andrzej Zalski – uważa, że niedopuszczalne jest takie działanie, żeby Wójt 

nie realizował uchwal Samorządów, jest to naganne, karygodne. W tej chwili 

jest to pierwszy etap do którego się odwołuje, tzn. do Rady Gminy, żeby 

spowodowała żeby Wójt w ten sposób nie działał. 

Tłumaczenie się, ze faktura jest niezłożona w terminie jest absurdalne, przecież 

to można wszystko zrobić. 

Wójt Gminy odpowiedział Pani Halinie Szyjka – z tą ewidencja gruntów to nie 

jest wymysł gminy, my wymierzamy wszystkie podatki na podstawie danych, 

które przychodzą ze Starostwa z Wydziału Geodezji w Kłobucku. 

Wiemy, ze są takie sytuacje, ale to trzeba załatwiać indywidualnie. Powiedział, 

że pomoże w załatwieniu tej sprawy jeżeli Pani Szyjka zgłosi się do niego. 

Radny Dariusz Zając – gabinety pomocy medycznej – wyjaśnił, na poprzedniej 

sesji przekazywał tylko informacje, które uzyskał na posiedzeniu Rady 

Społecznej ZOZ. Zamierzeniem było, żeby w każdej szkole utworzyć taki 

gabinet, żeby zakontraktować usługi pielęgniarskie. Wymogiem było tylko 

pisemne wyrażenie zainteresowania przez Dyrektorów Szkół, a takich nie było. 

Jeżeli chodzi o wymogi, to mówił Dyrektorowi ZOZ, że być może tak się stało, 

że szkoły nie spełniają wymogów, Dyrektor ZOZ odpowiedział, że Dyrektorzy 

nie zwrócili się odrębnym pismem z zapytaniem co by było potrzebne na już by 

taki gabinet utworzyć. 

 Tłumaczenie Dyrektora wyglądało w ten sposób, żeby zamówić kontrakty, a w 



między czasie Szkoły by uzupełniły potrzeby.  

Przewodniczący RG Witold Łacny poprosił o wypowiedź dyrektorów, bo teraz 

się okazało, że inne wymogi były przedstawione dyrektorom a coś innego było 

powiedziane na Radzie Społecznej ZOZ.  

 

Pani Barbara Paliwoda – Dyrektor Szkoły  Podstawowej w Opatowie – nie 

zgodziła się ze stwierdzeniem, że Dyrektorzy nic nie zrobili w sprawie jeżeli 

chodzi o gabinety. 

Szkoły otrzymały pismo od ZOZ, w którym jest wyraźnie napisane , ze jeżeli 

nie ma odpowiednich warunków to dzieci mogą korzystać z gabinetu, który jest 

w Ośrodku Zdrowia i dzieci ze Szkoły w Opatowie korzystają z gabinetu w 

Ośrodku w Opatowie. 

Urządzenie takiego gabinetu w szkole to ogromne koszty. 

Poza tym w piśmie od Dyrektora ZOZ jest napisane, że wymogi pomieszczenia 

na  gabinet musza być spełnione  do 30 maja br, natomiast deklaracje trzeba 

było złożyć do 30 kwietnia br. 

Szkoły w Opatowie na to w tej chwili na to nie stać.  

Radny Dariusz Zając – szkoda, ze nie znał tej sprawy z tej strony zanim 

uczestniczył  na posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ w Kłobucku. 

Poprosił, aby wszelkie informacje, sprawy trafiały do niego, wtedy będzie mógł 

zgłaszać je na posiedzeniach ZOZ. 

 

Wójt Gminy odniósł się do złożonej przez Radnego Zalskiego skargi. 

Wyjaśnił, że fundusz sołecki jest składnikiem budżetu  gminy, z niego zostały 

wydzielone środki na realizacje zadań lokalnych. Zawsze jednak usługę 

zamawia gmina, bo to gmina ponosi koszty a Wójt odpowiada za realizację 

zadania. Realizacja funduszów wiejskich odbywa się do końca roku. We 

wniosku sołectwa Zwierzyniec Pierwszy zostało ogólnikowo zapisane „ na 

rozbudowę szkoły” czyli mógłby rozumieć to tak, ze gmina dostała zgodę od 



sołectwa na rozbudowę szkoły w Zwierzyńcu Pierwszym. 

Usługi geodezyjne podlegają prawu zamówień publicznych, my w ciągu roku 

jesteśmy zobowiązani w danej kategorii wydatków prowadzić ewidencję ile 

danego rodzaju zamówienia zostało zlecone bo może się okazać że 2 tys. to jest 

mało, ale 10 razy 2 tys. to już się robi próg regulaminowy zamówień 

publicznych i to Wójt odpowiada za złamanie ustawy o zamówieniach 

publicznych. 

Wójt przedstawił również fakturę, którą otrzymał od Pana Zalskiego i wyjaśnił: 

Faktura była wystawiona 10 czerwca br, do Urzędu trafiła 24 czerwca br. termin 

płatności 14 dni czyli nie możliwe do zapłacenia w terminie. 

Skąd mamy mieć pewność, ze geodeta nie obciąży nas odsetkami. 

Za usługę, której urząd nie zamawiał, ani nie było z nim uzgodnione.  

Faktura za wznowienie znaków i map do celów projektowych, Urząd jak 

zamawia mapy do celów projektowych zamawia w wersji elektronicznej, takiej 

wersji nie otrzymaliśmy, czyli za parę chwil trzeba będzie płacić za mapę 

cyfrowa.  

17 maja br. było zawiadomienie od tego geodety, ze działając na podstawie 

zlecenia Stowarzyszenia „Nasza szkoła”  odbędzie się wznowienie znaków 

granicznych, był na tym nasz przedstawiciel gminy, ale rozumieliśmy że za ta 

usługę zapłaci Stowarzyszenie. 

Nie dostaliśmy mapy podziału od geodety bo Urząd nie składał zamówienia. 

10 czerwca br. wystawiona faktura, czyli usługa zamówiona dużo wcześniej, 

Teoretycznie gdyby Urząd te fakturę zapłacił znaczy że uruchamia proces 

inwestycyjny na gruncie użytkownika, któremu przekazała dokumentację, a 

gdzie jest na to zgoda Rady Gminy? 

Bo przecież inwestycja jest Gminy, bo zebranie wiejskie przekazało pewną 

część budżetu do dyspozycji gminy, mieć jakie są podstawy by tę fakturę 

zapłacić? Z drugiej strony może to prowokacja, bo potem ukaże się artykuł w 

gazecie  cyt.:„nieudolny Wójt co się podsunie to płaci”, potem Pan Zalski 



przyniesie następną fakturę np. na dokumentację. 

Wójt Gminy powiedział, że próbował wyjaśnić te sprawę, to został za to 

obsypany niecenzuralnymi epitetami. 

Zgadza się z tym, że w tej chwili jest to drobna usługa, ale ona uruchamia 

proces inwestycyjny na działce, do  której Gmina w zasadzie nie ma prawa bo 

jest ona przekazana w użytkowanie wieczyste. 

12 czerwca br. była sesja Rady Gminy Opatów, od dwóch dni radny Zalski miał 

tę fakturę, nikogo o tym nie poinformował, a dyskusja na tej sesji na temat 

wyrażenia zgody na użytkowanie gruntem na cele budowlane nie była 

potrzebna. 

Nigdy przy realizacji funduszu sołeckiego nie było problemów, z nikim. Skoro 

Wójt Gminy odpowiada za realizacje budżetu chyba może decydować co można 

zapłacić. Są takie procedury, ze ustalą się z Gminą na co można wydawać 

pieniądze.  

Radny Andrzej Zalski – wyjaśnił, ze cokolwiek by Wójt nie mówił, to uchwała 

sołecka jest uchwałą i nic Wójt nie zrobił w tej sprawie by ja zrealizować.  

To myśmy jako Stowarzyszenie zrobili za Wójta robotę.  

Odwołał się w tej sprawie do Rady Gminy i nich Rada się w tej sprawie 

wypowie.  

Wójt Gminy – nie trzeba się nigdzie odwoływać bo prawo w tej sprawie jest 

jasne. Nie można zapłacić za cos czego nie zleciła Gmina.  

Pani Dyrektor  GZO zapytała Pana Skarbnika Gminy czy prawidłowe jest 

przekazanie przez Rady Sołeckie jakichkolwiek środków Stowarzyszeniu, wg 

niej Stowarzyszenie powinno dostawać tylko dotację na bieżącą działalność 

szkoły i taka dostaje, a jeżeli dostaje tez dodatkowo fundusze to w tym 

momencie jest to jakby dodatkowe dofinansowanie z budżetu gminy . 

Skarbnik Gminy – to nie jest  tak, że sołectwa komukolwiek przekazują środki. 

Sołectwa podejmują uchwały o wskazaniu przeznaczenia środków. I tak w tym 

przypadku te dwa sołectwa wskazały, że przekazują środki z funduszu na 



zadanie rozbudowy szkoły w Zwierzyńcu Pierwszym.  

Nie ma takiej możliwości, że gmina przekaże te środki do dyspozycji 

Stowarzyszenia. To się nie mieści w zasadach finansowania wydatków 

sołeckich.  

Wydatki z tego tytułu ponosi Wójt i tylko on odpowiada za te fundusze i on się 

później  z tych środków rozlicza, bo część środków podlega refundowaniu. 

( 40% zwraca Wojewoda po rozliczeniu zadania). 

Radny Leszek Biernacki zapytał czy przed wystawieniem tej faktury były jakieś 

rozmowy przedstawicieli Stowarzyszenia ze Skarbnikiem bądź Wójtem na ten 

temat, ze będzie takie zadanie realizowane i że będzie taka faktura. 

Radny Andrzej Zalski- zwrócił uwagę, ze Stowarzyszenie „Nasza szkoła” ma 

szkołę  przekazana na podstawie umowy użyczenia , to jest taka umowa, ze już 

gorszej być nie może.  

W dalszym ciągu gmina jest właścicielem, w dalszym ciągu na gminie ciąży 

obowiązek finansowania, remontowania itd. Nie widzi żadnego 

niebezpieczeństwa, ani braku podstaw aby sołectwo Zwierzyniec Pierwszy 

przeznaczyło swoje środki na tę szkołę.  

Przecież to się robi w każdej miejscowości i nikomu to nie przeszkadza.  

Stowarzyszenie nie jest właścicielem ani gruntów ani budynków. Nawet nie jest 

zarządca, cała odpowiedzialność spoczywa na gminie. 

Do tej pory było tak praktykowane i nie było problemów. Był z tych środków 

np. dach remontowany i faktura była zapłacona. 

Przecież nich Wójt zerwie umowę i Stowarzyszenie obiekt odda. Nie ma z tym 

problemu. Skoro faktura jest niezasadnie wystawiona to odesłać ja do osoby, 

która ja wystawiła.  

Wójt Gminy zwrócił uwagę, że usługa ta obejmowała regulacje działek i mapę 

projektową. Za zlecenie miało zapłacić Stowarzyszenie.  

Jeżeli chodzi o umowę użyczenia, to radny mija się z prawda, umowa użyczenia 

nie nakłada obowiązku na gminę utrzymania obiektu.  Tam jest napisane za co 



odpowiada użytkownik.  

Odpowiedź dla Pana Biernackiego – nie było żadnych wcześniejszych ustaleń w 

tej sprawie.  

Ad-6. 

Sprawozdanie Wójta Gminy Opatów z wykonania budżetu gminy Opatów oraz 

sprawozdanie finansowe za 2014r  

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

opisowym sprawozdaniu, które radni otrzymali przed sesją. Szczegółowo 

sprawozdanie zostało omówione na Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Finansów oraz na Komisji Rewizyjnej. 

Ad-7. 

Wójt Gminy zapoznał również z Informacją o stanie mienia komunalnego za 

2014r. 

Skarbnik Gminy Zbigniew Kowalik odczytał opinię VI Składu Orzekającego 

RIO w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Opatów sprawozdania  

z wykonania budżetu za 2014r wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 

Ad-8. 

Uchwała Nr 38 /XI/2015 w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań 

finansowych  za 2014r została zatwierdzona przy trzech głosach 

wstrzymujących.. 

Ad-9. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Chyra  przedstawił  wniosek Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Opatów, za 

działalność finansową w 2014 roku, po przeanalizowania sprawozdania z  

wykonania budżetu gminy za 2014 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 2014 



rok. 

 

Po wysłuchaniu, Rada Gminy Opatów przystąpiła do jawnego głosowania nad 

udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Opatów za działalność finansową  

w 2014 roku. 

 

Uchwała Nr 39/XI/2015 w sprawie  absolutorium  dla Wójta Gminy za 2014 

rok, została podjęta przez 15 radnych – Za udzieleniem absolutorium  

opowiedziało się 11 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Wójt podziękował wszystkim za wspólną  pracę. 

 

Ad-10. 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  

Gminnej   Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2014 

 – Sprawozdawanie radni otrzymali na piśmie. Dodatkowych wyjaśnień udzielił 

Skarbnik Gminy Zbigniew Kowalik. 

  

Uchwała Nr 40/XI/2015 w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego  Gminnej   Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2014 

podjęta została jednogłośnie. 

Ad-11.  

Wyjaśnienia do projektu budżetu radni otrzymali na piśmie. – w załączeniu do 

protokołu 

Uchwała Nr 41/XI/2015 w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 

podjęta została jednogłośnie.  

Ad-12.  

Uchwała Nr 42/XI/2015 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 



Kłobuckiemu przez Gminę Opatów podjęta została jednogłośnie.  

Ad- 15 

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął  

XI zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

 

Protokołowała 

Joanna Krotla  

 

 

 

 

 


