
PROTOKÓŁ nr XIX/2008 
 

Z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25 kwietnia 2008r roku 
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie 

 
Godzina rozpoczęcia 13oo

 , godz. zakończenia 1600 

Na 15 radnych-  obecnych na sesji 15 radnych 
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy- Witold Łacny 
 
Zaproszeni goście: 
 
1. Wójt Gminy               - Bogdan  Sośniak  
2. Skarbnik Gminy         - Zbigniew Kowalik 
3. Sekretarz Gminy - Jerzy Szyja 
4. Radca Prawny  - Wanda Balas 
5. Dyrektor GBP w Opatowie - Daniela Okoń 
6. Radny Powiatu Kłobuckiego – Henryk Kiepura 
7. Przedstawiciel Izby Rolniczej – Tomasz Jeziorski 
8. 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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 
a. zmian w budżecie gminy na 2008r 
b. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Opatowie za rok 2007 
c. rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2007 

i udzielenia absolutorium dla Wójta  
d. wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia ze starostwem na 

przekazanie środków finansowych na Ośrodki Zdrowia w Opatowie i 
Złochowicach 

e. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu 
nieruchomości, nieruchomości gruntowej 

f. ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii  zaszeregowania oraz 
uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Opatowie 

g. Zmiany do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych 

 



5. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2007 rok 

6. Informacja Wójta Gminy o bieżącym funkcjonowaniu gminy 
7. Sprawy bieżące 
8. Wnioski i zapytania 
9. Zakończenie XIX 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 Przewodniczący Rady Gminy Witolda Łacnego porządek 
obrad został przyjęty jednogłośnie 
 
Ad- 3. Protokół z poprzedniej sesji RG został przyjęty jednogłośnie, bez 
dokonywania zmian. 
 
Ad-4a Zmiany do budżetu Gminy przedstawił Skarbnik Gminy Zbigniew 
Kowalik, dotyczyły one przesunięcie kosztów na doposażenie Gminnych 
Ośrodków Zdrowia w Opatowie i Złochowicach. Koszt dofinansowania wynosi 
14 tys. zł na środki niemedyczne. Wójt wyjaśniał szczegóły tej inwestycji.  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2008r. została podjęta jednogłośnie. 
 
b. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej za 
2007 r. zostało przyjęte jednogłośnie. O bieżących sprawach biblioteki 
poinformowała Dyrektor biblioteki Pani Daniela Okoń. Opowiadała o zakupie 
nowych książek oraz o dochodach za ksero w wysokości 133,92 zł. Radny 
Zbigniew Bardziński zapytał o liczbę zapisanych osób. - która wynosi 2000 
osób. 
 
c. Wójt przedstawił informację na temat działalności budżetowej gminy za rok 
2007, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chyra Józef , zapoznał 
zgromadzonych  z protokołem w/w Komisji. Skarbnik Gminy Zbigniew 
Kowalik przeczytał pozytywną opinię RIO w Katowicach dotyczącą wniosku 
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta oraz równie pozytywną 
opinię w sprawie sprawozdania budżetu za 2007 rok. Uchwała w sprawie 
absolutorium dla wójta została przyjęta jednogłośnie. 
 
d. Przewodniczący Rady Gminy Witold Łacny przeczytał uchwałę w sprawie 
środków finansowych na Ośrodek Zdrowia w Opatowie i Złochowicach. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 



e. W sprawie uchwały o nieodpłatne nabycie  do gminnego zasobu 
nieruchomości, nieruchomości gruntowej (celem budowy przepompowni) Wójt 
wyjaśnił wszelkie niejasności z nią związane. Uchwała została podjęta 
jednogłośnie. 
 
f. W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania 
oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej głos zabrała A. Hyra. Przedstawiła propozycje wartości 
jednego punktudla pracowników GOPS. Z opinią Komisji Oświaty w owej 
sprawie zapoznał zgromadzonych Dariusz Zając. Uchwała została podjęta 
jednogłośnie.  
 
Obecnych na sesji radnych: 14. Jeden radny wyszedł z sali obrad.  
 
g.. Ze zmianami do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych zapoznał uczestników sesji wójt. Przedstawił  zmiany 
w składzie osobowym GK RPA oraz w gminnym programie profilaktyki na 
2008 rok . Uchwała w sprawie Zmiany do gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych podjęta jednogłośnie.  

Za długoletnią pracę, Pełnomocnikowi Wójta Gminy ds. Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przewodniczącemu 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Panu 
Stanisławowi Krysiakowi podziękowania złożył Wójt Bogdan Sośniak oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Witold Łacny. 

 
Ad-5 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 
2007 rok przedstawił Sekretarz Gminy Jerzy Szyja jako Przewodniczący 
Gminnej Komisji RPA. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad-6 Henryk Kiepura radny powiatu kłobuckiego zapoznał uczestników sesji ze 
sprawami ZOZ-u w Kłobucku. Poinformował także o dofinansowaniu do 
remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Opatów, z wyszczególnieniem 
ich: 

- Zwierzyniec-Kuków; 
- Wilkowiecko-Popów-kierunek Danków 
- Gimnazjum w Opatowie-Wilkowiecko 

Powiedział również  o dofinansowaniu w kwocie 5 tys. zł. do Spółek Wodnych  
W odpowiedzi na pytanie zadane przez Tomasza Jeziorskiego poinformował 
zgromadzonych o planach utworzenia kierunków rolniczych sygnowanych 
dyplomami w Waleńczowie (IV letnie technikum rolnicze) i Kłobucku(II letnie 
uzupełniające). 
 



Sołtys Jan Ślusarczyk zapytał co w sprawie skrzyżowania w miejscowości 
Iwanowice Małe z drogą krajową 43, której stan techniczny jest zły. 
 
Radny powiatowy powiedział, że jest to związane z długoletnią polityka 
zarządzania dróg. Nadmienił, iż problem ten zostanie zgłoszony do powiatu. 
 
Sołtys Jan Ślusarczyk poruszył również problem związany ze stanem ulicy 
Zwierzynieckiej. Problem dotyczył ścinki poboczy. Wspomniał również o 
oświetleniu skrzyżowania w  Iwanowicach Małych z drogą krajową 
 
Radny Kiepura oświadczył, iż w roku bieżącym na ten cel została przeznaczona 
kwota w wysokości 70 tys. zł.  
 
Sołtys Piotr Ślusarczyk zapytał o wycinkę krzewów od strony Panek na długości 
500 metrów, które są przeszkodą dla widoczności na zakręcie drogi. Poruszył 
również sprawę oświetlenia na skrzyżowaniu dróg na Panki – Złochowice. 
 
Radny powiatowy Henryk Kiepura do problemu tej wagi zadeklarował 
przychylność i zrozumienie. 
 
Zastępca przewodniczącego Zbigniew Bardziński zapytał, która droga w 
Wilkowiecku podlega remontowi. 
 
Henryk Kiepura odparł, iż jest to odcinek drogi o długości ok. 650 metrów, 
lokalizująca się od posesji pana Nicera do Cmentarza. 
 
Wójt poruszył nurtujący problem urządzeń w pasie drogowym i wysokie koszty 
z nimi związane. Koszty jednostkowe są niewielkie, zamykające się w kwocie 
2zł za 1m2 umieszczenia urządzenia w pasie drogowym., natomiast w skali roku 
jest to niebagatelny cios dla budżetu wynoszący (za rok 2007) 28 tys. zł. Zapytał 
czy Rada Powiatowa może coś poczynić w tejże sprawie. 
 
Radny Henryk Kiepura zapowiedział poruszenie tego tematu na sesji Rady 
Powiatu poniedziałkowej. 
 
Pan Józef Chyra poinformował o fatalnym stanie drogi na Zwierzyńcu II i 
zapytał o jej remont, kiedy nastąpi. Poruszył również sprawę pomocy dla 
Ośrodków Zdrowia. 
Pan Kiepura uchylił się od odpowiedzi na to pytanie. 
 
Dariusz Zając zapytał o rejonizację szpitali i o przynależność potencjalnych 
pacjentów do w/w szpitali. 
 



Pan Kiepura odparł, iż karetki mają w obowiązku zawieźć pacjenta tam, gdzie 
jest ostry dyżur bądź tam, gdzie szpital ma wolne miejsce. Oznajmił, że obydwa 
szpitale posiadają na stanie karetki, a w planach jest zakup karetek dla Popowa i 
Panek. 
 
 
Tomasz Jeziorski opowiadał o Izbie rolniczej i o jej pracy nad szkodami 
wyrządzonymi przez dzikie zwierzęta. Powiadomił zgromadzonych, iż owa Izba 
wystawia tylko opinie na ten temat. Mówił również o dużych szkodach 
wyrządzonych przez dziki i poprosił o zdecydowaną reakcję na ten odwiecznie 
nurtujący rolników problem. 
Ad –6 Wójt zapoznał radnych i sołtysów z bieżącym funkcjonowaniem Gminy, 
które zamyka się w następujących zdaniach: 

- w sprawie kanalizacji gmina złożyła odpowiednie pismo, czekamy na 
rozwój sytuacji, który nastąpić ma w miesiącach sierpień -wrzesień. 

- II etap kanalizacji w Złochowicach, pierwsze raty zostały spłacone; 
- Zostały przygotowane dokumenty dotyczące przyłączenia Zwierzyńca do 

kanalizacji (Maskpol); 
- nastąpi przebudowa przepompowni w Opatowie; 
- w sprawie rzeki „Dziuni” wyjaśnione zostały wszelkich niejasności i 

pracę zostały wznowione; 
- monitoring systemu dróg wodnych na długości Wilkowiecko – 

Zwierzyniec; 
- termomodernizacja szkół w Waleńczowie i Złochowicach daje realne 

efekty dotacji, które wynoszą 38 % wartości przedsięwzięcia; 
 
 
Sołtys Opatowa pan Edelman przedstawił problem tablic ogłoszeniowych, 
wskazując na nieustający problem zawieszania na nich prywatnych ogłoszeń. 
Zgłosił konieczność rozdzielenia czasowego oświetlenia wsi, która zależnie od 
ulicy jest inna. Zwrócił uwagę na zanieczyszczenie wody z sieci i problemy z 
tym związane. Zgłosił również konieczność zainstalowania tablic informujących 
o nazwach miejscowości na skrzyżowaniu Opatów – Wilkowiecko – Danków.  
 
Przewodniczący w odpowiedzi na powyższe postulaty ustanowił co następuje: 

- tablice informacyjne zostaną zwiększone do ilości dwóch w każdym 
miejscu, w którym już się znajdują; 

- zapowiedział o planach związanych z oznakowaniem całej Gminy 
Opatów, których pierwowzorem ma być wieś Iwanowice Małe. 

 
 



Ze względu na owocną pracę Wójta Gminy Opatów i co się nierozerwalnie z 
tym wiąże przyjęciem przez RIO absolutorium dla wójta, Witold Łacny 
zapowiedział regulację wynagrodzenia dla wójta. 
Wójt przypomniał również o konieczności zawiadamiania przez sołtysów wsi o 
odpadach zwierząt dzikich. Wyjaśnił związane z tym procesem niezbędne 
czynności. 
 
Wobec zrealizowanego porządku obrad , Przewodniczący Rady Gminy zamknął 
XIX zwyczajną sesję  Rady Gminy Opatów 
 
 Protokołowała 
 Joanna Krotla 
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