
PROTOKÓŁ nr XX/2008 
 

Z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 maja 2008r roku 
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie 

 
Godzina rozpoczęcia 13oo

 , godz. zakończenia 1600 

Na 15 radnych-  obecnych na sesji 14 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. Kierownik Zakładu  Komunalnego – Robert Puchała 
5. 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. zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok 
c. zmiany do uchwały dot. zatwierdzenia wieloletniego planu inwestycyjnego 

gminy Opatów na lata 2008-2013 
d.   zmiany uchwały dot. zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych. 
e.   zmiany do uchwały dot.ustalenia  diet dla radnych, oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych  
e. Ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 

 
5. Informacja Wójta Gminy o bieżącym funkcjonowaniu gminy 
6. Sprawy bieżące 
7. Wnioski i zapytania 
8. Zakończenie XX 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 14 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: 
- kwot rozdysponowanych w roku ubiegłym na wszystkie sołectwa Gminy, 
poszczególne sołectwa rozdysponowano: 
1) Iwanowice Duże-19.445 zł. 
2) Iwanowice Małe-7,543 zł. 
3) Naboków-3,018zł, rezerwy-1,000 zł 
4) Opatów-11,589 zł., rezerwy-3,011zł.(ze wskazaniem wykorzystania na 
festyn dożynkowy) 
5) Waleńczów-11,252 zł., rezerwy-1,223 zł. 
6) Wilkowiecko-13,873 zł., rezerwy-373 zł. 
7) Złochowice-10,651 zł., rezerwy-4,151 zł. 
8) Zwierzyniec Pierwszy-9,080 zł. 
9) Zwierzyniec Drugi-2,321 zł. 
10) Brzeżinki-1,042 zł. (kwota ta nie została rozdysponowana,co za tym idzie 
jest rezerwą) 
  
Sołtys Wilkowiecka zabrał głos w sprawie przekazania przez każde sołectwo 
kwoty na spółkę wodną w wysokości 500 zł.  Stwierdził  o braku przekazania 
takiej kwoty przez niektóre sołectwa. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż będzie to regulowane z rezerw, jakie 
pozostały z sołectw. 
Uchwałę w sprawie zmian do budżetu gminy radni przyjęli jednogłośnie. 
 Ad-4b Zmiany do uchwały budżetowej przedstawił Skarbnik 
Gminy.Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 Ad-4c Wieloletni plan inwestycyjny przedstawił Robert Puchała 
Kierownik Zakładu Komunalnego.  Podał on szczegóły, co do kwot, jakie 
zostaną pozyskane na ich przebudowę dróg. 
Radny Olczyk zapytał czy jeśli są przewidziane remonty dróg w Zwierzyńcu 
Drugim, to czy można jednocześnie złożyć wniosek  o uzyskanie środków na 
remont drogi na Zwierzyńcu Pierwszym. Stwierdził, iż w późniejszym terminie 



strategia pozyskiwania środków na ten cel może ulec zmianie i remont tej drogi 
może się odłożyć  znacznie w czasie. 
Kierownik Zakładu Komunalnego Puchała stwierdził, że remont tej drogi został 
zaplanowany i nie ma powodu do obaw. Wnioski takie zostają składane po dwa 
za jednym razem.  
Wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. 
 Przewodniczący RG zaproponował zbiórkę pieniędzy wśród 
zgromadzonych na cel charytatywny dla Sylwii Marchewki uczennicy gminnego 
gimnazjum.  
 Ad-4d Witold Łacny zaproponował nowa stawkę dla sołtysów w 
wysokości 120 zł. W razie nieobecności sołtysa na sesji RG zostanie potrącana 
kwota  60 zł.  
Radny Chyra Józef, przedstawił sytuacje gminy Wręczyca, która to jest bogatsza 
od naszej, a nie posiadają diet i nie są proszeni na sesje. 
Głosowanie:13 za, 1 przeciw. 
 Ad-4e Przewodniczący Rady Gminy przedstawił propozycję zmiany 
stawki diety dla radnych z 300 do 350 zł.  
Wszyscy radni głosowali jednomyślnie za. 
 Ad-4f Witold Łacny przedstawił propozycję wynagrodzenia  dla Wójta 
Gminy . Propozycja była rozpatrywana na Komisji Rolnictwa, Rozwoju 
Gospodarczego i Finansów i została przyjęta do realizacji. 
Wszyscy radni głosowali za przyjęciem uchwały. 
 Ad-5 Wójt Gminy poinformował, że z końcem maja planowana jest 
modernizacja przepompowni w Opatowie, ok. 80 tyś zł.; zbiornik retencyjny 
oraz pompowanie II stopnia. 
 II etap kanalizacji Złochowic, którego początek przypada na 31 maja. 
Pieniądze z Funduszu Ochrony Środowiska wpłynęły, lecz nie ma jeszcze 
kontroli I etapu kanalizacji.  
Poinformował o sprawie w związku z uszkodzeniem pomp przy wodociagu w 
Złochowicach. Sprawcy tegoż procederu zostali ujęci i sprawa trafiła na drogę 
sądową. 
 W czerwcu zostanie rozstrzygnięta sprawa  termo-modernizacji szkoły  
w Złochowicach; w wakacje przewidziane jest wykonanie części prac przy 
budynku szkoły. 

Wójt wspomniał również o konieczności kontroli remiz strażackich oraz 
szkoły podstawowej w Opatowie, pod względem bezpieczeństwa. Konieczność 
remontów w tych placówkach jest nieunikniona. 
         W sprawie planu zagospodarowania  przestrzennego – plan zostanie 
wyłożony w Urzędzie Gminu do wglądu przez 21 dni roboczych od 29 maja  
            
 Ad-6 Wójt Gminy poinformował, że: 
-  w dniu 1 czerwca odbędzie się festyn charytatywny, którego celem jest 
wspomożenie rehabilitacji uczennicy gimnazjum Sylwii Marchewki.  



- dzień 7-8 czerwca w Złochowicach odbędzie się festyn propagujący zdrowie 
(biegi). 
-  21 czerwca br. nadanie imienia Szkole Podstawowej w Waleńczowie, które to 
poprzedzać będzie sesja i podjęcie uchwały. 
-  w dniu 17 sierpnia w szkole podstawowej w Opatowie odbędzie się festyn 
dożynkowy; wójt poprosił o szczególne przygotowanie tej imprezy. 
 
 Wójt Gminy powiedział na temat  opłat za umieszczenie urządzeń w pasie 
drogowym, pismo w tej sprawie zostało już wysłane do Starosty Kłobuckiego. 
 Wójt wyraził zadowolenie ze zbiórki niepotrzebnego sprzętu AGD, jakie 
miało miejsce w naszej gminie. 
 Powiadomił również o zakrojonej na szeroką skalę akcji KRUSU „O 
wypadkach w rolnictwie” w szczególności, jeśli chodzi o dzieci i młodzież.   
W tym zakresie będą przeprowadzane stosowne szkolenia nauczycieli. 
 Analiza cen wody na terenach ościennych gmin. Wójt poinformował, iż 
nie mamy stałych stawek abonamentowych za wodę. Stwierdził, iż za tak 
niewielki dochód ciężko gminie jest utrzymać Zakład Komunalny. Zapowiedział 
zmianę w cenie wody. 
Ad-7 Radny Olczyk zapytał o przygotowywanie projektów w związku z budową 
kanalizacji w Zwierzyńcu Pierwszym i Drugim. Wójt odpowiedział, że w 
czerwcu będzie ogłoszony przetarg na firmę, która się ta inwestycją będzie 
zajmować. 
 Ryszard Olczyk zapytał również czy gmina poczyniła jakieś stosowne 
kroki w związku z utylizacją azbestu. 
 Wójt w odpowiedzi poinformował, że jak dotychczas nic się nie zmieniło. 
A więc każdy utylizuję na własną rękę, zgodnie z normami. 
 Sołtys Jan Ślusarczyk wspomniał o złej jakości wody.  
 Kierownik Zakładu Komunalnego zapewnił, że nie ma obaw jeśli chodzi 
o stan techniczny sieci. Stwierdził natomiast, że ludność gminna nie do końca 
uczciwie korzysta z przepompowni. Dlatego na różnych odcinkach nitki 
wodociągowej jest „dzikie” pobieranie wody, a to może być wynikiem 
zanieczyszczeń wody. 
  Wobec zrealizowanego porządku obrad , Przewodniczący Rady Gminy 
zamknął XX zwyczajną sesję  Rady Gminy Opatów 
 
 Protokołowała 
 Joanna Krotla 
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