
  PROTOKÓŁ nr XLVII/2010

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 4 sierpnia 2010 rok
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie

Godzina rozpoczęcia 9oo
 , godz. Zakończenia 11.00

Na 15 radnych-  obecnych na sesji 13 radnych
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy- Witold Łacny

Zaproszeni goście:
1. Wójt Gminy – Bogdan Sośniak 
2. Sekretarz Gminy – Jerzy Szyja
3. Skarbnik Gminy – Zbigniew Kowalik
4. Radny Powiatowy – Henryk Kiepura
5. sołtysi wg listy obecności

Lista obecności radnych i sołtysów  w załączeniu do protokółu
0 terminie posiedzenia  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 bieżącym funkcjonowaniu gminy
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a . stanowiska dot. Obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Powrót do Ojczyzny”
b. Upoważnienia Wójta Gminy do podpisania umowy z Enion  SA Oddział w 
Częstochowie o świadczenie usług o podwyższonym standardzie oświetlenia miejsc 
publicznych i dróg na terenie Gminy Opatów na okres 6-ciu lat.

6.  Spotkanie z delegacja węgierską.
7.  Sprawy bieżące
8. Wnioski i zapytania
9. Zakończenie XLVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów.

 
Ad-  1  Otwarcia  posiedzenia  dokonał   Przewodniczący   Rady  Gminy  Opatów  – 
Witold  Łacny,  który  na  podstawie  listy  obecności  stwierdził  że  aktualnie  w sesji 
uczestniczy  13   radnych  ,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady  wynoszącego  15 
radnych, pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji

Ad- 2 Na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Witolda Łacnego porządek obrad 
został przyjęty jednogłośnie

Ad- 3 Protokół z poprzedniej sesji RG został przyjęty jednogłośnie.



Ad- 4  O bieżącym funkcjonowaniu  gminy – Wójt  Gminy wspomniał  o  wizycie 
delegacji  z  Węgier,  spotkanie  z  radnymi  odbędzie   się  pod  koniec  sesji.   Druga 
oficjalna wizyta będzie  we wrześniu, z okazji  której odbędzie  się festyn gminny 
dnia 12 września br.
− 5  sierpnia  ma  zostać  podpisana  umowa  z  Marszałkiem  Województwa 
Ślaskiego  dot.  Zasad  finansowania  budowy oczyszczalni  ścieków w Opatowie.   
W roku bieżącym zostanie przeprowadzony przetarg na te inwestycje.
- rozpoczęły się roboty przy remontach dróg powiatowych na terenie gminy Opatów.
- na terenie gminy trwa budowa internetu szerokopasmowego 

− Istnieje  duża  szansa  na  remont  drogi  krajowej  na  terenie  naszej  gminy  od 
Waleńczów-Brody w stronę Iwanowic Małych

Ad-5.
a. Uchwała w sprawie stanowiska dot. Obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej 
„Powrót do Ojczyzny” - Wyjaśnień do sprawy dokonał Sekretarz Gminy 
uchwała została podjęta jednogłośnie. 
b. Uchwała w sprawie Upoważnienia Wójta Gminy do podpisania umowy z Enion 
SA Oddział w Częstochowie o świadczenie usług o podwyższonym standardzie 
oświetlenia miejsc publicznych i dróg na terenie Gminy Opatów na okres 6-ciu lat. - 
celowość podjęcia takiej uchwały wyjaśnił Wójt Gminy, wiąże sie to z opłatami za 
energie elektryczna.

Sołtys wsi Opatów zapytał, czy przy okazji remontu oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy nie można by  dołożyć lamp na ul. Żwirowej i Nadrzecznej w Opatowie. 
Wójt wyjaśnił, że w niektórych miejscowościach  trzeba będzie  zredukować ilość 
lamp , być może w tedy będzie taka możliwość. Wg umowy całość inwestycji ma się 
zakończyć do dnia 15.10.br. 

Uchwała podjęta została jednogłośnie. 

Ad-6. Na sesje przybyła delegacja Węgrów z gminy  ZAGYVASZANTO , 
zaprzyjaźnionej z nasza Gmina. Mówili na temat swojej gminy, struktury 
organizacyjnej, zwyczajów, usytuowania. Wspomniano o współpracy szkól polskiej i 
węgierskiej.
Wójt Gminy Bogdan Sośniak   dokonał krótkiej prezentacji naszej Rady Gminy i 
sołtysów oraz  podziękował za odwiedziny.

Wobec zrealizowanego porządku obrad , Przewodniczący Rady Gminy zamknął 
XLVI zwyczajną sesję  Rady Gminy Opatów

Protokołowała
Joanna Krotla 


