
PROTOKÓŁ nr XXIII/2016 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia                                                      

20 lipca 2016 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.Wójt Gminy – Bogdan Sośniak  

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. Przedstawienie  porządku  obrad.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016r. 

4.  Zakończenie obrad  XXIII  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. 

Wójt Gminy wyjaśnił, ze sesja została zwołana w celu przebudowa odcinka 

drogi gminnej ulicy Piaskowej w Opatowie oraz  

 

 

Radny Zając Dariusz zwrócił uwagę na to, aby i w miejscowości Waleńczów 

doprowadzić do utworzenia placu zabaw.  

Radny Stanisław Grzyb widzi podobną inicjatywę w Zwierzyńcu Pierwszym tj. 

organizację placu zabaw w Zwierzyńcu Pierwszym.  

Wójt Gminy Bogdan  Sośniak widzi możliwości do działania w tym kierunku.  

Radny Józef Chyra – zaproponowała aby dokończyć remont budynku remizy 

OSP w Zwierzyńcu Pierwszym, że OSP mogła wreszcie zorganizować swój 

Jubileusz.  

OSP w Złochowicach również planuje zorganizować obchody 100-lecie Straży i 

wtedy będzie potrzebowała pomocy finansowej z gminy. 

Wójt Gminy odpowiedział, ze odnośnie termomodernizacji budynku remizy w 

Zwierzyńcu Pierwszym  może będzie można skorzystać z dofinansowania  

funduszu Ochrony Środowiska. 



Skarbnik  Gminy Zbigniew Kowalik przedstawił projekt uchwały. 

 

Uchwała Nr 97/XXIII/2015 w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na 

2016r  została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad-4. 

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Radu Gminy zamknął  

XXIII   nadzwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

 

Protokołowała 

Joanna Krotla 

 

 

 

 


