
PROTOKÓŁ nr XXII/2008 
 

Z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 2 lipca 2008 roku 
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie 

 
Godzina rozpoczęcia 12oo

 , godz. zakończenia 1400 

Na 15 radnych-  obecnych na sesji 14 radnych 
Sesji przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Gminy- Stanisław Słaby 
 
Zaproszeni goście: 
 
1. Wójt Gminy               - Bogdan  Sośniak  
2. Sekretarz Gminy  - Jerzy Szyja 
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. zatwierdzenia aglomeracji ściekowych na terenie gminy Opatów 

6. Sprawy bieżące 
7. Wnioski i zapytania 
8. Zakończenie XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów. 

 
 
Przebieg posiedzenia: 
Ad- 1 Otwarcia posiedzenia dokonał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Opatów – 
Stanisław Słaby, 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 Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stanisława Słabego 
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. 



- susza, przez co pobór wody z wodociągu zwiększył się o ponad 300%,  
- w Urzędzie gminy rozpoczęła się kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej, która 
ma trwać 6 tygodni 
- konkurs na dyrektora Gimnazjum – do 4 lipca br. składane są oferty, konkurs 
odbędzie się 14 lipca 2008 roku. 
- nasza gmina wspólnie z innymi gminami wystąpi z pismem do Komisji 
Infrastruktury w Powiecie w sprawie naliczania opłat za umieszczanie urządzeń w 
pasie dróg powiatowych. 
- w Iwanowicach Małych zaczęła się budowa placu rekreacyjnego przy OSP w 
ramach realizacji programu aktywizacji obszarów wiejskich. 
- W ramach tego programu został również złożony wniosek na zagospodarowanie 
centrum miejscowości Waleńczów 
- odbywają się zebrania wiejskie w miejscowościach Iwanowice Duże, Opatów, 
Złochowice i Waleńćzów, tam gdzie ma przebiegać gazyfikacja tych wsi. 
 
Ad-5. Wójt Gminy na temat uchwały w sprawie zatwierdzenia aglomeracji 
ściekowych na terenie gminy Opatów. 
Wyjaśnił na czym polega utworzenie tej aglomeracji oraz o możliwości finansowania 
realizacji aglomeracji ściekowych. 
Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie. 
 
Ad-6. Stanisław Słaby zapytał co dalej z planem zagospodarowania przestrzennego? 
Wójt Gminy wyjaśnił, że do 26 czerwca br. był wyłożony w Urzędzie do wglądu, 
teraz przez 14 dni przyjmowane są wnioski i uwagi do tego planu, a następnie 
odbędzie się komisja w celu  zatwierdzenia. 
 
Sołtys wsi Opatów Henryk Edelman  zapytał jak będą przebiegać nitki gazociągu 
oraz kanalizacji, żeby w jak najmniejszym stopniu uszkodzić nawierzchnie dróg 
Wójt poinformował, że musi to przebiegać zgodnie z przepisami. 
 Radny Ryszard Kotas – co dale z termo modernizacja Szkoły Podstawowej w 
Złochowicach.? 
Wójt Gminy wyjaśnił, że najpierw musi zostać wykonana kotłownia a potem zaczną 
się roboty przy ocieplaniu budynku szkoły. Dokładnych informacji na ten temat 
udzieli na następnej sesji RG. 
 
Radny Józef Chyra zapyta czy będzie jeszcze debata na temat planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
 Wójt Gminy – tak, zostanie w tym celu powołana komisja. 
 
Sołtys wsi Iwanowice Małe Jan Ślusarczyk – zapytał co w sprawie skrzyżowania w 
Iwanowicach  Małych 
 
Wójt Gminy poinformował, że  sprawa została zgłoszona do Powiatu, ale w chwili 
obecnej Powiat realizuje swoje inwestycje na terenie Kłobucka i poza Kłobuckiem 
oprócz ścinki poboczy nic innego nie robi. 



 
Radny Dariusz Zając – Czy w Powiecie wykorzystuje się możliwości uzyskania 
środków z programu ORLIK 2012 na boiska sportowe? 
 Wójt Gminy odpowiedział, że z tego co się orientuje, to tylko gmina Krzepice była 
tym programem zainteresowana, ale okazało się że wkład gminy w realizacje tego 
projektu jest zbyt duży i jest to trudne do zrealizowania. 
 
  Wobec zrealizowanego porządku obrad , Przewodniczący Rady Gminy 
zamknął XXII zwyczajną sesję  Rady Gminy Opatów 
 
 Protokołowała 
 Joanna Krotla 
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