
PROTOKÓŁ nr XXVI/2012 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia  6 lipca 2012 roku 

w sali świetlicy środowiskowej w Opatowie 

Godzina  rozpoczęcia 12
00

, godz. zakończenia 14
00 

Na 15 radnych obecnych na sesji 14 radnych 

Zaproszeni  goście: 

1. Wójt Gminy - Bogdan Sośniak  

2. Podinspektor UG - Aneta Kistela 

3. 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. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a. zaciągnięcia pożyczki b. realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 

dla Gminy Opatów na lata 2009-2012” z przedłużeniem na 2013 rok  

5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów 

6. Sprawy bieżące 

     7. Zakończenie XXVI 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.  

Ad-3. 

Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie, ze zgłoszona przez 

Radnego Piotra Rojszczyka, zmianą dot. zgłaszanego przez niego wniosku. 



Ad -4. 

a. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki– Wójt Gminy Bogdan Sośniak  

zapoznał z projektem uchwały oraz przedstawił  wysokość kwoty, która zostanie 

dofinansowana do kotłów i do solarów oraz zapoznał z kwotą zaciąganej  pożyczki -  

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za” 

 

b. Uchwała w sprawie realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy 

Opatów na lata 2009-2012” z przedłużeniem na 2013 rok  - wyjaśnień udzielił Wójt 

Gminy Bogdan Sośnik. Uchwała podjęta jednogłośnie.  

Radny Józef Chyra zapytał w jakiej kolejności będą realizowane wnioski. 

Pani Aneta Kistela poinformowała, ze wnioski będą realizowane według kolejności 

składania wniosku, po ich weryfikacji.  

Ad-5 i 6. 

Radny Józef Chyra poprosił o remont hydrantów na ul. Leśnej w Złochowicach. Są 

uszkodzone i OSP jest zmuszona czerpać wodę ze stawu. 

Radny Eugeniusz Polis – przy Cmentarzu w Iwanowicach Małych również jest 

uszkodzony hydrant, należałoby go odbudować.  

Sołtys wsi Opatów Henryk Edelman – w Opatowie, przy zakręcie na Iwanowice 

Duże uszkodzona jest w drodze kratka ściekowa. 

Sołtys wsi Waleńczów Stanisław Olszewski – pojemniki na śmieci przy ul. 

Mickiewicza w Waleńczowie, nadal ludzie wyrzucają śmieci obok pojemników, przez 

co robi się wysypisko śmieci. Powiedział, że „Waleńczów żąda aby te pojemniki 

usunąć”  

Radny Piotr Rojszczyk – w Złochowicach na ul. Wesołej   ok. posesji z nr 52 po 

remontach pozostawiony został  materiał (asfalt zmielony). Kiedy to zostanie 

usunięte? 

Wójt Gminy – zauważył, ze na terenie  całej gminy ludzie źle wyrzucają śmieci, w 

miejsca nie zgodne z ich przeznaczeniem. Zasugerował aby na początek nie 



likwidować tych pojemników w Waleńczowie, tylko przenieść je w inne miejsce.     

Sołtys wsi Iwanowice Małe Jan Ślusarczyk przypomniał, ze na sesje RG miał zostać 

zaproszony przedstawiciel Dróg Powiatowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ad-7. Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Radu Gminy 

zamknął  XXVI  zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

Protokołowała 

Joanna Krotla 


