
PROTOKÓŁ nr XXI/2008 
 

Z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 17 czerwca 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. Radca Prawny  - Wanda Balas 
3. 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. Informacja Wójta Gminy o bieżącym funkcjonowaniu gminy 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. zmian w budżecie gminy na 2008r 
b. nadania imienia dla Szkoły Podstawowej w Waleńczowie 
c. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej w drodze 

bezprzetargowej 
d. zmiany regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy 

Opatów 
6. Sprawy bieżące 
7. Wnioski i zapytania 
8. Zakończenie XXI 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-4  Wójt gminy bieżące informacje dot. Funkcjonowania gminy Opatów. 

- sprawa kanalizacji i dróg do remontu zatrzymała się na Urzędzie 
Marszałkowskim, który to ocenia ze strony formalnej wnioski. Gmina nie 
dostała jeszcze odpowiedzi w w/w sprawie.  

- II etap kanalizacji Złochowic następuję aktualizacja kosztorysów i planów, 
następnie jest przesyłana do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i wchodzi w realizację. Zakończenie sprawy z wnioskami o 
opłatę adiacencką(kwestia rat). 

- Ogłoszony mini konkurs na oferty kanalizacji dla Zwierzyńca Drugiego. 
- Został ogłoszony konkurs na dyrektora gimnazjum w Opatowie, którego 

finał przypada na pierwszą połowę lipca. Został ogłoszony w prasie 
regionalnej, do 4 lipca będą zbierane oferty od zainteresowanych osób. 

- 21 czerwca 2008r odbędzie się festyn, którego celem jest nadanie imienia 
Szkole Podstawowej w Waleńczowie. Patronem szkoły pozostaje Redaktor. 
Jan Ciszewski. Ludność i społeczeństwo szkolne zaakceptowała patrona 
szkoły. Jest to szkolna impreza, gmina występuje w charakterze 
reprezentacyjnym. 

- W dniu 1 czerwca odbył się w Opatowie festyn charytatywny, którego 
dochód został przekazany rodzicom Sylwii Marchewki. Całkowity dochód 
przekroczył 18,5 tyś zł. Z samych cegiełek uzbierano kwotę ponad 9 tyś zł. 
Wójt wyraził szczere podziękowania wszystkim, którzy dołożyli wszelkich 
starań do tego przedsięwzięcia.   

Ad-5a Zmiana w budżecie gminy na 2008 rok, dotyczyła opłat adiacenckich 
wynikających z terminu decyzji jednorazowych lub rozłożonych na 2 lata i więcej. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

b) Uchwała w sprawie nadania imienia szkole podstawowej w Waleńczowie 
została przyjęta jednogłośnie. 

c) Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej . Nieruchomość o 
numerze 562/7 i powierzchni 158 metrów kwadratowych zostanie sprzedana 
państwu Psuj bezprzetargowo. Wszystkie sprawy z tym związane wyjaśniał 
wójt. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

d) Uchwała dotycząca porządku i czystości na terenie gminy została podjęta 
jednogłośnie. 
Wójt oznajmił o możliwości wywozu śmieci raz na dwa miesiące, która 
dotyczyć ma osób starszych i samotnie mieszkających. W wyniku zapytań 
radnych co do zmiany uchwały wójt oznajmił, iż musi być ona zmieniona z 
myślą o tych mieszkańcach, którzy nie produkują tyle odpadów. Zostanie to 
wyregulowane odrębnymi umowami z poszczególnymi osobami. 

Ad-6 Zostało wystosowane pismo do powiatu w sprawie opłat za umieszczanie 
urządzeń w pasie drogowym. Odpowiedź powiatu na w/w pismo została odczytana 
przez wójta na sesji. W odpowiedzi na tę ciągle nurtujący gminę problem starostwo 



powiatowe nie dość sumiennie podeszło do problemu. Wójt zapewnił, że będzie 
ponawiał prośbę o zmianę stawek opłat za  
 Przewodniczący zaproponował aby zliczyć całkowitą ilość kilometrów i na ilu 
drogach powiatowych mamy umieszczone swoje urządzenia w pasie drogowym i 
solidnymi argumentami jeszcze raz przedstawić ten problem. 
 Radny Józef Chyra zaproponował natomiast aby nie wysyłać podobnego pisma 
do Starostwa ale bezpośrednio do Rady Powiatu. Zaproponował również aby Wójt i 
Przewodniczący RG Opatów wzięli udział na sesji Rady Powiatu, na której będzie 
omawiany ten temat i aby osobiście zajęli się owym problemem. Radny 
zasygnalizował również problem związany z bardzo wczesnym wyjazdem autobusu 
gimnazjalnego ze Złochowic. Autobus kursuje we wczesnych godzinach rannych 
zaczynając swój kurs od Złochowic. Poprosił aby rozpatrzyć możliwość zmiany 
godziny kursu i niejako trasy. Tak, aby dzieci mieszkające w Złochowicach bliżej 
Konieczek również mogły tym autobusem dojeżdżać do szkoły podstawowej. W 
przeciwnym razie istnieje możliwość, że ze względu na bliskość Szkoły Podstawowej 
w Konieczkach zaczną tam uczęszczać.  
 Sołtys Opatowa wspomniał posiłkując się danymi z prasy o trwającej suszy w 
Polsce. Wskazał na opieszałość ODR w naszym rejonie i zakwestionował ich wkład 
w tę sprawę.  
  
  Wobec zrealizowanego porządku obrad , Przewodniczący Rady Gminy 
zamknął XXI zwyczajną sesję  Rady Gminy Opatów 
 
 Protokołowała 
 Joanna Krotla 
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