
PROTOKÓŁ nr XII/2015 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia                                                      

20 sierpnia 2015 roku w świetlicy w Opatowie. 

 

Godzina  rozpoczęcia 13
00

  godz. zakończenia 13
30

 

Na 15 radnych obecnych na sesji 14 radnych 

Obecni na posiedzeniu : 

1. Skarbnik Gminy – Zbigniew Kowalik 

2.Sekretarz Gminy– Jerzy Szyja 

3. Radca Prawny – Wanda Balas 

4. Starosta Powiatu – Henryk Kiepura 

Lista obecności radnych w załączeniu do protokołu. 

O terminie posiedzenia radni zostali powiadomieni pisemnie i telefonicznie. 

Porządek  obrad 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r. 

4. Zakończenie obrad XII 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. 

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący poinformował o formalnym wniosku Wójta Gminy w sprawie 

zwołania sesji  Rady Gminy w trybie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o 

samorządzie gminnym 



 

Ad-3. 

Obecny na posiedzeniu Starosta  Henryk Kiepura poinformował, że firma kilka 

dni temu zgłosiła zakończenie zadania inwestycyjnego na drodze Złochowice-

Opatów, półtora miesiąca przed terminem. W związku z tym zaistniała 

konieczność płatności za ukończona inwestycje. Droga została odebrana w 

poniedziałek 17 sierpnia br., wszystkie zalecenia zostały zrealizowane, nie ma 

zastrzeżeń. 

Najbardziej jesteśmy związani terminami z Wojewoda, ponieważ moment 

odbioru drogi jest terminem zakończenia zadania, dlatego musimy teraz 

wystąpić o środki do Wojewody.  Jest dofinansowanie z trzech źródeł – 

Wojewoda, Gmina i Powiat, musimy te środki razem zgromadzić na koncie by 

móc jednorazowo zapłacić  inwestorowi za wykonane zadanie. Mamy 14 dni na 

wykorzystanie  dotacji otrzymanej od Wojewody.  

 

Pan Zalski Andrzej zapytał jaka kwotą zamknęło się całe zadanie. 

Starosta odpowiedział, że około 1 mln 300 tys. zł. 

Część środków była nie kwalifikowalna bo nam zależało na przebudowie 

chodników, pociągnięciu krawężników – to się nie kwalifikowało do dotacji od 

Wojewody.   

Radny Jacek Heluszka przypomniał Panu Staroście, że była mowa na sesji, ze 

przy okazji tej inwestycji zostanie poprawiona droga od mostu w Iwanowicach 

Dużych w stronę Opatowa i nie zostało to zrobione. 

Starosta pamiętał, ze było mówione o przekazaniu frezu z tej inwestycji na inne 

drogi na terenie gminy.  

 

Skarbnik  Gminy Zbigniew Kowalik przedstawił projekt uchwały. 

 



Uchwała Nr 42/XII/2015 w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na 2015r 

została podjęta jednogłośnie.  

Ad-4. 

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Radu Gminy zamknął  

XII   nadzwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

 

Protokołowała 

Joanna Krotla 

 

 

 


