
PROTOKÓŁ nr XLIII/2010 
 

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24 marca 2010 rok 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie 

 

Godzina rozpoczęcia 13
oo

 , godz. Zakończenia 16.30
 
  

Na 15 radnych-  obecnych na sesji 15 radnych 

Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy- Witold Łacny 

 

Zaproszeni goście: 

1. Sekretarz Gminy – Jerzy Szyja 

2. Skarbnik Gminy – Zbigniew Kowalik 

3. Radny Powiatu – Henryk Kiepura 

4. Radca Prawny – Wanda Balas 

5. Kierownik GZGKiM – Robert Puchała 

6. 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 do budżetu gminy na 2010 rok 

b. likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

c. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki  

d. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej 

własność gminy Opatów 

e. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu działki nr ewidencyjny 

316/1 położonej w Złochowicach przy ul. Długiej o pow. 0.0023 ha 

f. określenia wymagań jakie powinny spełniać przedsiębiorstwa ubiegające się o 

uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych z terenu gminny Opatów.  

6. Ustanowienie wyróżnienia „Przyjaciel Samorządu” za wybitne osiągnięcia na 

rzecz rozwoju gminy Opatów. 

7. Sprawy bieżące 

8. Wnioski i zapytania 



9. Zakończenie XLIII 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 – Kierownik Gminnego Zakładu 

Komunalnego Robert Puchała powiedział na temat: 

 Rozpoczęto budowę wodociągu na ul. Posadówki w Waleńczowie , 

przewidywalny termin zakończenia za ok. dwa miesiące. 

 Na temat PONE – zaprezentowane zostały zdjęcia starych i nowych pieców  

wymienianych w ramach programu ograniczenia niskiej emisji  - do końca 

maja zostanie zakończony I etap i rozpocznie sie II etap realizacji PONE 

Sekretarz  Gminy poinformował, że gmina Opatów jest jedna z pierwszych gmin, w 

której realizowany jest Program Ograniczenia Niskiej Emisji 

 przetarg na centrum kultury w Iwanowicach  Dużych 

 katastrofalny  stan dróg po zimie 

   odbywa sie spotkanie Wójta Gminy z Marszałkiem Województwa  w sprawie 

dotacji na kanalizacje i oczyszczalnie ścieków w Opatowie 

 istnieje duża konieczność zakupu agregatów prądotwórczych , w szczególności 

na przepompownie ścieków  

 „ENION” dokonuje wymiany instalacji elektrycznej na terenie naszej gminy 

Robert Puchała na temat awarii na sieci kanalizacyjnej w Złochowicach, zapychają 

sie  rury, które trzeba przepychać ręcznie . Opłaty za ścieki sa bardzo duze. RG 

podjęła dotacje do 1 m sześciennego scieków, co okazało sie i tak bardzo mała 

pomocą, bo ścieków jest duzo więcej i MASKPOL żąda za to pieniędzy. 

Radny Ryszard Kotas – woda z roztopów wpływa do studzienek kanalizacyjnych, a 

my za to potem płacimy 

 

radny Dariusz Zając zaproponował aby rozstrzygnąć   sprawę ostatecznego oddania 

kanalizacji, rozwiązać sprawę hydroforów w gospodarstwach domowych  i związaną 

z tym sprawę podziału wody przy rozliczeniu 

Wnioskował aby przeprowadzić kontrole budynków w celu wykluczenia innego 

źródła wody np. Hydrofor.  

Spróbować też technicznie rozwiązać sprawę wody i ścieków u rolników.  

 



Robert Puchała - jak stacje uzdatniania wody zostaną zmodernizowane to troche 

rozwiąże problem wody. 

 

Radny Józef Chyra zaproponował aby tą sprawą zająć sie na komisji w mniejszym 

gronie. Sprawa likwidacji hydroforów nie jest taka prosta, ludzie sie zbulwersują 

 

Ad-5. Uchwała w sprawie  : 

Budżetu gminy na 2010 rok... Skarbnik Gminy Zbigniew Kowalik wyjaśnił, że ten 

rok zaczął sie trudno finansowo. Trzeba było nauczycielom wypłacić wyrównania – 

340 tys. Zł Zaciągnięty został kredyt w wysokości 300 tys zł. Kredyt zostanie 

spłacony bieżącymi wpływami. 

 

a.  Uchwała w sprawie  zmian do budżetu gminy na 2010 rok została podjęta 

jednogłośnie  

 b. Uchwała w sprawie likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej –  Uchwała podjęta została jednogłośnie.   

c. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki .Skarbnik wyjaśnił konieczność podjęcia takiej uchwały. 

Uchwała w tej sprawie podjęta została jednogłośnie.  

d. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiącej własność gminy Opatów podjęta jednogłośnie  

 

e. uchwała w sprawie  zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu działki nr 

ewidencyjny 316/1 położonej w Złochowicach przy ul. Długiej o pow. 0.0023 ha 

podjęta jednogłośnie. Ze sprawami zapoznał Sekretarz Gminy. 

 

f. Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinny spełniać przedsiębiorstwa 

ubiegające się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych z terenu gminny Opatów – została podjęta przy 1 głosie 

przeciw. 

 

Sprawę wyjaśniła Joanna Kiepura Inspektor UG – przedstawiła odbiorców którzy mogą 

zawierać umowy z mieszkańcami . 

Sekretarz Gminy wyjaśnił że wszyscy odbiorcy, którzy maja aktualne pozwolenia mogą 

podpisywać z ludźmi umowy. 

 

Radny Mirosław Szewczuk zapytał czy ludzie będą mieć obowiązek podpisywania umów 

na wywóz szamb 

 Sekretarz wyjaśnił, że na razie na zasadzie dobrowolności, dopóki nie będzie 

kanalizacji 



radny Dariusz Zając powiedział, ze gmina powinna skontrolować jak ścieki odbierane  są 

utylizowane  

 

radny Józef Chyra wnioskował aby na Złochowice wysłać okólniki dot. Obowiązku 

posiadania kosza 

Ad-6. „Przyjaciel Samorządu” Sekretarz Gminy  wyjaśnił temat. 

Mając na uwadze potrzebę wszechstronnego rozwoju gminy Opatów, gwarantującego 

pomyślność  jego mieszkańcom, jak również jej promocję, rada Gminy Opatów 

ustanowiła wyróżnienie „Przyjaciel Samorządu” gminy Opatów, przyznawane za 

wybitne osiągnięcia służące działaniom na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego. 

 

Wyróżnieniem jest statuetka przedstawiająca dwie dłonie w uścisku, umieszczona na 

cokole oraz dyplom. Nazwa laureata lub jego nazwisko umieszcza sie na tabliczce 

przytwierdzonej do cokołu. 

(wzór statuetki oraz dyplomu stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu z sesji) 

 rada Gminy zatwierdziła regulamin przyznawania wyróżnienia „Przyjaciel 

Samorządu” 

 

1. Wyróżnienie „Przyjaciel Samorządu” gminy Opatów przyznawane jest dorocznie 

instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom, firmom oraz osobom fizycznym 

szczególnie zasłużonym dla rozwoju gminy Opatów oraz jej promocji w kraju i 

zagranicą. 

2. Wyróżnienie przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą : 

a). Przewodniczący – Przewodniczący Rady Gminy 

b). Wiceprzewodniczący – Wójt Gminy 

c). Sekretarz Kapituły – Inspektor ds. Rady 

d). Członkowie: 

- Zbigniew Bardziński 

- Wiesława Bugaj 

- Dorota Grzelińska 

- Iwona Karkowska 

- Ryszard Olczyk 

- Jerzy szyja 

- Dariusz Zając 

3. Laureaci wyłaniani są w drodze głosowania przez członków Kapituły  

4. Tryb głosowania określa Kapituła 

5. Dokumentacja wyróżnienia „Przyjaciel Samorządu” prowadzona jest w Biurze 

Rady Gminy Opatów 

6. Wyróżnieniem sa statuetki „Przyjaciel samorządu” oraz dyplomy 

7. W każdym roku kalendarzowym przyznaje sie nie więcej niż 5 wyróżnień. 

8. Z wnioskiem o przyznanie wyróżnienia mogą występować osoby 

fizyczne,prawne oraz nie posiadające osobowości prawnej  (wzór wniosku 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu)  

9. Wnioski na rok następny przyznawane są do 31 grudnia. Ocena dokonań 



kandydatów do wyróżnienia następuje do końca stycznia roku następnego. 

10. W wyjątkowych sytuacjach, wniosek może być złożony w innym terminie. 

11. Wręczenie wyróżnień następuje na uroczystej gali promocyjnej 

Ad-7.  Radny Powiatu Kłobuckiego Henryk Kiepura mówił na temat sytuacji 

oświatowej w powiecie. 

     Poinformował o obniżeniu stawki za korzystanie z pasa drogowego  

      z 30 zł na 20 zł. 

     Przedstawił sytuacje remontowa na drogach powiatowych , jakie remonty 

wykonano w roku poprzednim a także przekazał plany remontów na tych drogach na 

rok bieżący. 

 zakończono remont szpitala w Kłobucku 

 w roku bieżącym zostanie również ukończony remont szpitala w Krzepicach   

 Przekazał prośbę Starostwa powiatowego o dofinansowanie z gminy Opatów 

do ZOZ w Kłobucku w wysokości 20 tys. Zł, z przeznaczeniem na Ośrodki 

Zdrowia w Opatowie oraz Złochowicach  

radny Józef Chyra zapytał co ze zniszczonymi przez zimie drzewami w lesie , czy 

można  ścinać i czy można liczyć na nowe sadzonki żeby odnowic zniszczone lasy. 

 

Sołtys wsi Waleńczów Stanisław Olszewski – przestawił sytuacje placu w 

Waleńczowie należącego do GS „SCH” w Opatowie, za które GS płaci podatek ,a nie 

wykorzystuje tylko zrobił sie tam parking dla Szkoły Rolniczej. Zaproponował aby 

zwolnic GS od tego podatku, jeżeli nie, plac zostanie ogrodzony i nikt inny z niego 

nie skorzysta.  

 

Sekretarz Gminy na temat przygotowania do przypadających  w tym roku  sie 

wyborów na Prezydenta RP i wyborów samorządowych. Poinformował, ze nie ulega 

zmianie ilość ani miejsce okręgów głosowania. 

 

Wobec zrealizowanego porządku obrad , Przewodniczący Rady Gminy zamknął 

XLIII zwyczajną sesję  Rady Gminy Opatów 

Protokołowała 

Joanna Krotla  


