
PROTOKÓŁ nr XXXVIII/2009 

 

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28.10. 2009 rok 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie 

 

Godzina rozpoczęcia 12
oo

 , godz. zakończenia 16
00 

  

Na 15 radnych-  obecnych na sesji 15 radnych 

Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy- Witold Łacny 

 

Zaproszeni goście: 

 

1. Wójt Gminy– Bogdan Sośniak 

2. 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) wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz samoistnego posiadacza w 

trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego za odpowiednim wynagrodzeniem, w 

drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

gminy Opatów 

b) zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych 

przez gminę Opatów 

c) określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków  i  sposobu ich przyznawania 

d) ustalenia opłaty miesięcznej wnoszonej przez rodziców za niektóre 

świadczenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w 

Opatowie 

e) zgody na lotnicze wykorzystanie terenu. 

f) pozostawienia skargi bez rozpoznania  

 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 

w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów 

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych 

oświadczeń   majątkowych. 

8. Sprawy bieżące 

9. Wnioski i zapytania 

10. Zakończenie XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów 



Przebieg posiedzenia: 

 

Ad- 1 Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Gminy Opatów – Witold, 

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 Przewodniczącego Rady Gminy Witolda Łacnego porządek obrad 

został przyjęty jednogłośnie 

 

Ad- 3 Protokół z poprzedniej sesji RG został przyjęty jednogłośnie 

 

Ad- 4  O bieżącym funkcjonowaniu gminy – Wójt Gminy Bogdan Sośniak 

w punkcie tym poinformował o: 

 wniosek kanalizacyjny do RPO – musimy jeszcze 2-3 miesiące poczekać na 

wynik czy zostaliśmy zakwalifikowani. 

 Trwa procedura uzupełnienia formalności do wniosku na modernizacje ujęcia 

wody w Opatowie oraz budowę zbiornika w Zwierzyńcu Pierwszym. 

 Program Ograniczenia Niskiej Emisji – na dzień dzisiejszy  odebrano 60 

inwestycji 

 II etap budowy kanalizacji w Złochowicach – sieć przygotowana do odbioru 

do 15 grudnia br., zostało do wykonania na ul. Zielonej 400 metrów sieci. 

 Opłata adiacencka dopiero po wykonaniu badań technicznych 

 Inwestycje drogowe w trakcje realizacji, terminy odbioru zgodnie z umowami. 

 9 listopada br. odbędzie się Forum sołtysów w Katowicach, urząd zorganizuje 

wyjazd 

 23 listopada br. badania mammograficzne w Opatowie przy remizie OSP. 

 na temat skargi anonimowej, na którą nie ma możliwości udzielenia 

odpowiedzi , skarga dot. organizacji pracy poszczególnych szkól na terenie 

gminy Opatów, Wójt dokonał pewnych wyjaśnień z dyrektorami tych szkół i  

stwierdził że nigdzie nie naruszono zasad w działalności szkół 

 wyznaczenia w Iwanowicach Dużych terenów pod lądowisko, na wypadek 

działań kryzysowych w celu zapewnienia  bezpieczeństwa gminy 

 

sołtys wsi Waleńczów Stanisław Olszewski zapytał jakie korzyści finansowe z tego 

tytułu będą miały Iwanowice Duże, w ogóle uważa że to zły pomysł by lądowisko 

powstało w Iwanowicach Dużych. 

 

Wójt Gminy wyjaśnił, jakie warunki musiał spełnić teren pod lądowisko i że tylko 

ten teren spełnił te wymogi, z tego tytułu nie ma żadnych korzyści finansowych 

  

Ad-5. Uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz samoistnego 

posiadacza w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego za odpowiednim wynagrodzeniem, 

w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy 



Opatów – przedstawił Stanisław Kauf Inspektor UG, uchwała podjęta została 

jednogłośnie. 

 

 Na temat uchwał w sprawie   

- zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez 

gminę Opatów. 

- określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli oraz warunków  i  sposobu ich przyznawania. 

- ustalenia opłaty miesięcznej wnoszonej przez rodziców za niektóre świadczenia 

oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej   w Opatowie 

 

Wypowiedział się Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych 

przedstawiając pozytywna opinię Komisji w tych tematach. 

 

Uchwała w sprawie  zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach 

prowadzonych przez gminę Opatów. Podjęta została jednogłośnie 

 

Uchwała w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków  i  sposobu ich przyznawania.- podjęta 

jednogłośnie 

 

Uchwała w sprawie ustalenia opłaty miesięcznej wnoszonej przez rodziców za 

niektóre  świadczenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  

w Opatowie -przyjęta jednogłośnie 

 

Uchwała w sprawie zgody na lotnicze wykorzystanie terenu.- po wyjaśnieniach 

Wójta Gminy przyjęta jednogłośnie 

  

Uchwała w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania po udzieleniu wyjaśnień 

przez Wójta Gminy podjęta jednogłośnie. 

 

Ad-6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny  

w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów – radni i sołtysi otrzymali informacje do 

zapoznania przed sesja. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury , Zdrowia i Spraw Socjalnych przedstawił 

pozytywna opinię Komisji w tej sprawie. 

 

Radny Leszek Biernacki zgłosił uwage do zapisu dot. ekspertyzy szkół nie 

wspomniano o przeprowadzeniu ekspertyzy dachu na Szkole Podstawowej  

w Opatowie. 

 

Informacja w załączeniu do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Dariusz Zając wspomniał o konieczności 



dokładnego rozpoznania tematu Oświaty na terenie gminy i pilności zajęcia się ta 

sprawa ze względu na duże koszty ponoszone na utrzymanie Oświaty. oraz 

rozpatrzenia  możliwości zmniejszenia tych kosztów 

 

Ad-7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych 

oświadczeń   majątkowych. 

Przewodniczący wyjaśnił, że nie wniesiono żadnych uwag do złożonych oświadczeń 

majątkowych przez radnych. Nie stwierdzono również  żadnych braków w 

oświadczeniach kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

   

Ad-8. Sprawy rożne. 

 

Radny Józef Chyra zgłosił potrzebę uzupełnienia znaku w Waleńczowie z kierunkiem 

na Złochowice 

 zapytał także jak wygląda sprawa z kodem pocztowym w Złochowicach, 

należałoby określić jednoznacznie , bo wiele  jest z tym problemów 

Wójt wyjaśnił, że nie kod jest siedziba poczty tylko wyznacznikiem rejonizacji (na 

sesje zostanie zaproszona Naczelnik Poczty w celu dokładnego wyjaśnienia sprawy). 

 

Radny Dariusz Zając wnioskował aby jak najszybciej wypracować konkretne kryteria 

dot. oświaty, patrząc przez pryzmat finansów, ilości dzieci i społeczeństwa. 

 

Wójt Gminy – termin zakończenia tego etapu do miesiąca lutego 2010 roku. 

Wobec zrealizowanego porządku obrad , Przewodniczący Rady Gminy zamknął 

XXXVIII zwyczajną sesję  Rady Gminy Opatów 

 

 Protokołowała 

Joanna Krotla 


