
       PROTOKÓŁ nr LII/2010 
 

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 10 listopada 2010 rok 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie 

 

Godzina rozpoczęcia 12
00

 , godz. Zakończenia  14
.30 

Na 15 radnych-  obecnych na sesji 15 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. Pracownicy Urzędu Gminy 

5. Dyrektorzy szkól Podstawowych i Gimnazjum 

6. 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. zmian w budżecie gminy na 2010r 

 b. trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania 

6. Sprawy bieżące 

7. .Wnioski i zapytania 

8. Zakończenie LII zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów. 

 

Przebieg posiedzenia: 
 

Ad- 1  
Otwarcia posiedzenia dokonał  Przewodniczący  Rady Gminy Opatów – Witold 

Łacny, który na podstawie listy obecności stwierdził że aktualnie w sesji uczestniczy 

15 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 poinformował na temat 

przygotowań do zbliżających sie wyborów samorządowych. 

- opracowywany jest projekt budżetu gminy na 2011r 
 

Ad-5.  

 a.  Uchwała w sprawie zmian do budżetu – informacji udzielił Skarbnik Gminy 

Zbigniew Kowalik 

Uchwała podjęta została jednogłośnie.  

b.  Uchwała w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Wyjaśnień do tematu udzieliła Kierownik 

GOPS w Opatowie Pani Anna Hyra 

 Uchwała podjęta została jednogłośnie. 

 

Ad-6, 7. 

Radny Józef Chyra – zapytał czy jest spisana  umowa na przekazanie dla Zarządu 

Dróg Powiatowych kwoty 50 tys. Zł 

 

Wójt Gminy  wyjaśnił, ze zostało podpisane porozumienie w tej sprawie, gdzie 

zostały ujęte zadania , które mają zostać wykonane. Po realizacji inwestycji 

Starostwo przekaże nam fakturę. 

 

Radny Józef Chyra w imieniu radnych wsi Złochowice wnioskował, aby chodnik w 

Złochowicach został wykonany naprawdę solidnie. Lepiej zrobić krótszy  odcinek a 

dobrze. 

Podziękował także wszystkim za współprace w mijającej kadencji 2006-2010. 

 

radna Wiesława Bugaj na zakończenie poprosiła aby pamiętać i wspierać działalność 

społeczną. 

  

Ad-8. 

Wobec zrealizowanego porządku obrad , Przewodniczący Rady Gminy zamknął LII 

zwyczajną sesję  Rady Gminy Opatów 

 

Protokołowała 

Joanna Krotla  


