
PROTOKÓŁ nr I/2010 

 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 30 listopada 2010 roku 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie 

 

Godzina  rozpoczęcia 12
oo

, godz. zakończenia 15
30 

Na 15 radnych obecnych na sesji 15 radnych 

Zaproszeni  goście: 

1. Wójt Gminy                - Bogdan Sośniak 

2. Sekretarz Gminy         - Jerzy Szyja 

3. Skarbnik Gminy          - Zbigniew Kowalik 

4. Radca Prawny             - Wanda Balas 

5. Sołtysi 

 

Lista obecności radnych i sołtysów w załączeniu do protokołu. 

0 terminie posiedzenia radni zostali powiadomieni pisemnie. 

Porządek  obrad 

1. Otwarcie, powitanie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia 

2. Złożenie ślubowania przez radnych wybranych w wyborach  

w dniu 21 listopada 2010r. 

3. Uchwalenie dalszego porządku obrad 

4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej 

5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Opatów 

6. Wybór I-go Wiceprzewodniczących Rady Gminy Opatów 

7. Wybór II-go Wiceprzewodniczących Rady Gminy Opatów 

8. Powołanie i ustalenie składów liczbowych stałych komisji  

Rady Gminy   Opatów 

9. Wybór składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Opatów 

10.  Informacja Wójta Gminy o bieżących zadaniach realizowanych przez gminę 

11.  Ustalenie terminu i porządku obrad II –ej zwyczajnej sesji  

Rady Gminy Opatów 

12.  Sprawy różne. 

13.  Zakończenie obrad I-szej zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów 

 

 



Przebieg posiedzenia: 

Ad-1.  

Otwarcia I sesji  VI  kadencji dokonał najstarszy wiekiem radny – Henryk  Kasprzak, 

powitał wszystkich zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził 

prawomocność sesji. 

Ad-2.  

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, nowo wybrani radni przystąpili do złożenia  

ślubowania 

Rotę ślubowania odczytał najmłodszy wiekiem radny – Tomasz Macherzyński 

(„ Wierny Konstytucji  i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście  

obowiązki radnego sprawować godnie,  rzetelnie i uczciwie mając na względzie 

dobro mojej gminy i jej mieszkańców „  ) 

 odczytani w kolejności listy, radni: 

1. Biernacki Leszek 

2. Macherzyński Tomasz 

3. Pospiech Robert 

4. Kasprzak Henryk 

5. Polis Eugeniusz 

6. Łacny Witold 

7. Konieczko Renata 

8. Zając Dariusz 

9. Floriański Mieczysław 

10. Szewczuk Mirosław 

11. Chyra Józef 

12. Grzeliński Władysław 

13. Rojszczyk Piotr 

14. Augustyniak Marzena 

15. Olczyk Ryszard 

- wypowiedzieli słowo  „ślubuję” 



Ad-3  

Proponowany  porządek obrad został przyjęty jednogłośnie bez dokonywania zmian. 

Ad-4.  

Prowadzący sesję  Henryk Kasprzak  poprosił o wytypowanie kandydatów do 

Komisji Skrutacyjnej   

Zgłoszone   zostały kandydatury: 

Ryszard Olczyk 

Tomasz Macherzyński 

Renata Konieczko 

w/w wyrazili zgodę i zostali jednogłośnie zaakceptowani przez Radę Gminy. 

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej wybrany został pan Ryszard Olczyk. 

 

Radca Prawny- Pani Wanda Balas wyjaśniła sposób przeprowadzenia głosowania na 

Przewodniczącego RG i Wiceprzewodniczących RG. 

Sposób głosowania: 

- przy wyborze przewodniczącego należy postawić znak X w kratce obok nazwiska 

osoby wybranej 

 - za głosy nieważne uważa się nie postawienie  znaku X przy żadnym nazwisku oraz 

postawienie znaku X przy więcej niż jednym nazwisku. 

Wszelkie dopiski i skreślenia uznaje się za nieważne.  

- w przypadku równiej ilości głosów, głosowanie zostaje powtórzone. 

Szczegółowy regulamin  wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady 

Gminy Opatów w załączeniu do protokołu. 

 

Ad-5.  

Pan Kasprzak poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy 

Opatów. 

Zgłoszony został: 

- Witold Łacny 

 



W związku z tym, ze zgłoszony został tylko jeden kandydat na Przewodniczącego 

Rady Gminy, na karcie do  głosowania znak X stawia się w kratce obok TAK lub NIE 

Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania w załączeniu  do 

protokołu z sesji. 

Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdziła,  że na 

Przewodniczącego RG został wybrany Witold Łacny. 

 (po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Opatów, nastąpiło 

przekazanie prowadzenia sesji przez Pana Henryka Kasprzaka) 

Ad-6 i 7. 

Pan Witold Łacny – Przewodniczący Rady  Gminy VI kadencji RG Opatów 

podziękował za wybór oraz przejął dalsze prowadzenie obrad. 

Poprosił o zgłaszanie kandydatów  na wiceprzewodniczących Rady Gminy Opatów. 

Kandydaci na I Wiceprzewodniczącego RG: 

- Mirosław Szewczuk 

- Dariusz Zając 

Kandydaci na II Wiceprzewodniczącego RG: 

- Henryk Kasprzak 

- Dariusz Zając 

Protokoły z przebiegu głosowania w załączeniu do protokołu z sesji RG. 

Po ogłoszeniu wyników przez Komisje Skrutacyjną stwierdzono, że: 

-  na I Wiceprzewodniczącego RG wybrany został Mirosław Szewczuk 

- na II Wiceprzewodniczącego RG – Henryk Kasprzak  

Ad-8 i 9.  

Przewodniczący RG Witold Łacny zapoznał obecnych jakie komisje  działały przy 

Radzie Gminy w poprzedniej kadencji, oraz przedstawił skład liczbowy 

poszczególnych komisji – w tej sprawie została jednogłośnie podjęta uchwała 

zatwierdzająca stan liczbowy komisji stałych RG: 

 



Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 – 9 osób 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych – 9 osób 

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów – 7 osób 

Komisja Rewizyjna – 4 osoby 

 

Następnie Przewodniczący RG – poprosił o zgłaszanie kandydatów  na członków 

Komisji Rewizyjnej: 

1. Pośpiech Robert - Przewodniczący  

2. Polis Eugeniusz - Zastępca Przewodniczącego  

3. Floriański Mieczysław - członek  

4. Rojszczyk Piotr - członek  

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Roberta Pośpiecha na 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz jednogłośnie opowiedziała się za 

przydzieleniem funkcji zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnemu 

Eugeniuszowi Polis. 

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów  

1. Biernacki Leszek - Przewodniczący  

2. Chyra Józef - Zastępca Przewodniczącego  

3. Augustyniak Marzena - członek  

4. Grzeliński Władysław - członek  

5. Kasprzak Henryk - członek  

6. Konieczko Renata - członek  

7. Szewczuk Mirosław - członek  

 

 



Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych  

1. Macherzyński Tomasz - Przewodniczący  

2. Chyra Józef - Zastępca Przewodniczącego  

3. Konieczko Renata - członek  

4. Łacny Witold - członek  

5. Olczyk Ryszard - członek  

6. Pośpiech Robert - członek  

7. Rojszczyk Piotr - członek  

8. Szewczuk Mirosław - członek  

9. Zając Dariusz - członek  

 

Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska  

1. Olczyk Ryszard - Przewodniczący  

2. Biernacki Leszek - Zastępca Przewodniczącego  

3. Augustyniak Marzena - członek  

4. Floriański Mieczysław - członek  

5. Grzeliński Władysław - członek  

6. Kasprzak Henryk - członek  

7. Macherzyński Tomasz - członek  

8. Polis Eugeniusz - członek  

9. Zając Dariusz - członek  

 

Uchwała w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji  Rady Gminy 

Opatów i określenia przedmiotu  działania  komisji  została podjęta przy 1 głosie 

wstrzymującym 



Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy oraz w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących RG zostały przyjęte jednogłośnie.  

Ad-10.  

Przewodniczący RG –Witold Łacny poprosił  o zabranie głosu Wójta Gminy Opatów 

Wójt Gminy – Bogdan Sośniak złożył informację na temat bieżącej  działalności 

gminy Opatów. Określił bieżące zadania, które w najbliższej przyszłości czekają 

Radę Gminy, określił stan finansów gminy ,wspomniał także o konieczności 

zastanowienia się nad projektem  budżetu na 2011r 

Ad-11.  

II zwyczajną sesję Rady Gminy zaplanowano na dzień 6 grudnia 2010r,  porządek 

obrad radni otrzymają na piśmie. 

Ad-12. 

radny Józef Chyra zadał pytanie dotyczące konkretnego terminu rozpoczęcia II etapu 

PONE. Zapytał również, z kim można konsultować plan budowy internetu 

w miejscowości Złochowice.  

Wójt Gminy Bogdan Sośniak wyjaśnił, ze umowa z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska zostanie podpisana w najbliższych dniach i od tego momentu 

można zaczynać II etap PONE. 

Natomiast jeżeli chodzi o internet jest to inwestycja zewnętrzna, na która my jako 

gmina nie mamy wpływu. 

Radny Mirosław Szewczuk zapytał czy w najbliższym czasie zostanie 

przeprowadzany jakiś remont w Szkole Podstawowej w Wilkowiecku. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że dość pilnych interwencji remontowych wymagają trzy 

szkoły na ternie gminy. Szkoła podstawowa Wilkowiecko, Szkoła  Podstawowa  

w Złochowicach oraz Szkoła podstawowa w Opatowie. 

Sołtys wsi Złochowice- Ryszard Kotas 

- zgłosił problem zarwania sie studzienek ściekowych, przez co wiele wody  

z zewnątrz się tam dostaje i za co społeczeństwo musi płacić. 

- nie świecą się lampy uliczne na ul. Wesołej i ul. Zielonej w Złochowicach. 

Sołtys wsi Iwanowice Małe – Jan Ślusarczyk zauważył, ze skrzyżowanie  



w Iwanowicach Małych jest bardzo zaniedbane. Pomimo licznych interwencji do 

powiatu nic nie zostało zrobione. 

Sołtys wsi Opatów – Henryk Edelman – zgłosił, ze  droga Opatów-Iwanowice Duże  

jest zarośnięta i zaniedbana, oświetlenie tej drogi również jest w bardzo złym stanie. 

Radny Tomasz Macherzyński zapytał o przydomowe oczyszczalnie ścieków. Czy 

istnieje jeszcze możliwość instalacji takich oczyszczalni oraz czy jest jakaś 

możliwość zdobycia dofinansowania z gminy na ten cel. 

- czy na osiedlu w Opatowie tez bedzie internet? 

Wójt odpowiedział, ze w zasadzie to juz ostatnia chwila przed skanalizowaniem 

gminy, aby takie oczyszczalnie zamontować. Ale muszą to być typowe oczyszczalnie 

a nie tylko plastikowe beczki na ścieki. Możliwości dofinansowania z budżetu gminy  

nie ma. 

- na temat internetu – internet będzie podłączany na terenie całej gminy. 

Radny Piotr Rojszczyk – pytał o działalność Spółki Wodnej na terenie gminy Opatów, 

a także co Spółka może zaoferować za uczciwe płacenie  składek. 

Radny Mirosław Szewczuk – Przewodniczący Zarządu Gminnego Spółek Wodnych 

wyjaśnił, ze jest bardzo mała ściągalność składek, to co otrzymujemy mamy 

przeznaczyć na  uaktualnienie map. Jeżeli natomiast sa jakieś indywidualne pilne 

potrzeby należy złożyć wniosek na piśmie.  

Przewodniczący Rady Gminy Witold Łacny stwierdził, ze nie ma uwarunkowań 

prawnych dot. melioracji, dlatego sprawa Spółki Wodnej zawsze będzie trudnym do 

rozwiązania problemem. 

Radny Leszek Biernacki  zgłosił wniosek o wyłączanie telefonów komórkowych na 

czas trwania obrad.  

Radny Dariusz Zając – media poinformowały społeczeństwo gminy, ze na terenie 

istnieje nowoczesna sieć wodociągowa, która obejmuje wszystkie domostwa, 

mieszkańcy Waleńczowa sa tym przekazem zbulwersowani, bo na terenie wsi 

Waleńczów jest jeszcze wiele gospodarstw nie podłączonych do wodociągu. 

Czy Zakład Komunalny ma jakieś propozycje, plany na rozwiązanie tego problemu? 

 



Radny Piotr Rojszczyk zapytał o przepisy regulujące sprawę zasypywania rowów 

oraz czy istnieją sankcje prawne dotyczące usuwania budynków, znajdujących się  

w takim stanie, ze zagrażają bezpieczeństwu. 

Przewodniczący  RG poprosił aby wysłać okólniki w teren gminy przypominające  

o utrzymywaniu  porządku i czystości przy swoich posesjach.  

Ad-13. 

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął   

I zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

 

Protokołowała 

Joanna Krotla  


