
PROTOKÓŁ nr II/2010 

 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 6 grudnia 2010 roku 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie 

 

Godzina  rozpoczęcia 13
oo

, godz. zakończenia 15
00 

Na 15 radnych obecnych na sesji 13 radnych 

Zaproszeni  goście: 

1. Wójt Gminy                - Bogdan Sośniak 

2. Sekretarz Gminy         - Jerzy Szyja 

3. Skarbnik Gminy          - Zbigniew Kowalik 

4. Sołtysi 

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. Złożenie ślubowania wobec Rady Gminy przez Wójta wybranego w wyborach   

w dniu 21 listopada 2010r 

5. Sprawozdanie Wójta o stanie gminy  w poprzedniej kadencji. 

6.  Podjęcie uchwały w sprawie: 

  - upoważnienia Wiceprzewodniczącego do określenia dla Przewodniczącego 

      Rady Gminy, podróży służbowych  

 -  zmiany uchwały dot. ustalenia stawek podatku od nieruchomości  

       i opłaty targowej 

7.   Sprawy bieżące 

8. Wnioski i zapytania 

9. Zakończenie II 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 przyjety jednogłośnie.  

Ad-3. 

Radny Dariusz Zając wnioskował aby nie przyjmować protokołu z poprzedniej sesji, 

ponieważ nie zostały w nim ujęte wszystkie zgłoszone sprawy. 

Poprosił o uzupełnienie protokołu z sesji z dnia 30.11.2010r o sprawę dot. „media 

poinformowały społeczeństwo gminy, ze na terenie istnieje nowoczesna sieć 

wodociągowa, która obejmuje wszystkie domostwa, mieszkańcy Waleńczowa są tym 

przekazem zbulwersowani, bo na terenie wsi Waleńczów jest jeszcze wiele 

gospodarstw nie podłączonych do wodociągu.” 

W tym momencie Wójt Gminy ustosunkował się do sprawy, wyjaśniając, że prasa 

umieszcza dane niezgodne ze stanem faktycznym. Jako gmina musimy poprosić  o 

autoryzację artykułów dot. naszej gminy. 

Zastrzeżenia do protokołu, zgłosili również radny Leszek Biernacki, radny Piotr 

Rojszczyk oraz radny Tomasz Macherzyński. 

Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną ujęte w protokole z sesji rady Gminy Opatów z 

dnia 30.11.2010r, przedstawione Radzie do zatwierdzenia na sesji następnej. 

Ad-4. 

 Pan  Bogdan Sośniak – Wójt Gminy Opatów wybrany w  wyborach dnia 21 

listopada 2010r złożył wobec radnych Rady Gminy Opatów – ślubowanie 

(„Obejmując urząd wójta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,  

a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego 

 i pomyślności  mieszkańców gminy”) ….” 

 



Ad-5.  

Następnie Wójt Gminy Bogdan Sośniak złożył przed Rada Gminy sprawozdanie dot. 

stanu gminy w minionej kadencji.  

Przedstawił w sposób obrazowy dokonania samorządu gminy Opatów, za okres    

2006-2010 . Zapoznał z najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi oraz 

osiągnięciami gminy. 

Mówił na temat przeprowadzonych modernizacji szkół, remontów dróg, odbudowy 

chodników. 

A najważniejszym zamierzeniem było uruchomienie Programu Ograniczenia Niskiej 

Emisji. W I etapie 2009 - 2010 r. zrealizowano 110 inwestycji w tym zamontowano 

96 szt. kotłów i 65 szt. kolektorów słonecznych. 

II etap przewiduje 141 inwestycji w tym 125 szt. kotłów, i 41 szt.  kolektorów 

słonecznych.  

Dużym osiągnięciem dla gminy było podpisanie porozumienia o współpracy polsko-

wegierskiej, z gmina ZAGYVASZANTO. 

 

Ad-6. 

-Przewodniczący RG Witold Łacny zapoznał z projektem uchwały dot. upoważnienia 

Wiceprzewodniczącego do określenia dla Przewodniczącego  Rady Gminy, podróży 

służbowych . 

Uchwała podjęta została jednogłośnie.  

- Z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia stawek podatku od 

nieruchomości  i opłaty targowej zapoznał Wójt Gminy, informując, ze zmian została 

zasugerowana przez Nadzór Wojewody. 

Uchwała w tej sprawie podjęta została jednogłośnie.  

 

Ad-7,8. 

Sołtys wsi Iwanowice Małe- Jan Ślusarczyk – zgłosił problem oświetlenia ulicznego. 

Światło zapala się za wcześnie i za późno wyłącza. Trzeba by to wyregulować. 

 



Wójt Gminy wyjaśnił, że  zostało wysłane pismo ENIONU w sprawie ujednolicenia 

na terenie gminy Opatów, czasu włączania i wyłączania sie lamp ulicznych.  

 

Wójt Gminy poprosił Przewodniczących poszczególnych komisji stałych o zwołanie 

posiedzeń swoich komisji oraz o opracowanie planów pracy na 2011r. 

Sołtys wsi Złochowice Ryszard Kotas zwrócił uwagę, aby nie przepadły środki z rad 

sołeckich, tylko zostały zagospodarowane zgodnie z ich przeznaczaniem. 

Wójt Gminy zapewnił, ze zostanie to zrobione zgodnie z prawem.  

Radny Piotr Rojszczyk poprosił aby wysłać okólniki o obowiązku odśnieżania 

chodników. 

Sekretarz Gminy Jerzy Szyja wyjaśnił, ze takie okólniki już zostały rozesłane po 

terenie gminy. 

Ad-9. 

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął   

II zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

 

Protokołowała 

Joanna Krotla  


