
PROTOKÓŁ nr III/2010

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 22 grudnia 2010 roku

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie

Godzina  rozpoczęcia 12oo, godz. zakończenia 1500

Na 15 radnych obecnych na sesji 14 radnych

Zaproszeni  goście:

- Radny Powiatowy        - Jerzy Kiepura

- Radna Powiatowa       - Danuta Strugińska

- Wójt Gminy              - Bogdan Sośniak

- Sekretarz Gminy          - Jerzy Szyja

- Skarbnik Gminy           - Zbigniew Kowalik

- Kierownik Zakładu  Komunalnego   - Robert Puchała

- Inspektor UG        - Jacek Popęda

- Sołtysi

Lista obecności radnych i sołtysów w załączeniu do protokołu.

O terminie posiedzenia radni 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 bieżących zadaniach realizowanych przez gminę.

5. Podjęcie uchwały w sprawie:

  -  zmian w budżecie gminy na 2010 r.

 -  uchwalenia programu współpracy gminy Opatów z organizacjami

  pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

 pożytku publicznego na 2011 r.

6. Sprawy bieżące

7. Wnioski i zapytania

8. Zakończenie III zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów.



Przebieg posiedzenia:

Ad-1. 

Otwarcia  sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Witold Łacny , powitał wszystkich 

zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność sesji.

Ad-2. 

Na wniosek Przewodniczącego Rady, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad-3.

Protokół z sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2010r został przyjęty jednogłośnie.

Protokół z sesji Rady Gminy z  dnia 6 grudnia 2010r został przyjęty jednogłośnie, bez 

uwag.

Ad-4.

Informacja Wójta Gminy o bieżących zadaniach realizowanych przez gminę:

Wójt Gminy Bogdan Sośniak mówił na temat aktualnego budżetu gminy. Stwierdził, ze w 

związku z ostatnimi dużymi opadami śniegu, na akcje odśnieżania dróg poniesiono dość 

znaczna kwotę z budżetu. Jednodniowe odśnieżanie pochłaniało ok. 5 tys. zł w skali gminy. 

Obecny na posiedzeniu Inspektor UG Jacek Popęda uszczegółowił te informacje.

Przekazał, że jest podpisane 6 umów na akcje zima 2010/2011.

Poinformował również, że nie ma ustaleń prawnych dot. utrzymania dróg gminnych.

Takie uwarunkowania ustalone zostały tylko dla dróg wojewódzkich i krajowych.

Wójt mówił także na temat inwestycji dot. podłączenia Internetu na terenie gminy Opatów. 

Zaproponował aby na sesje Rady Gminy zaprosić kogoś, kto udzieliłby szczegółowych 

informacji na ten temat.

Ad-5. 

Skarbnik Gminy Zbigniew Kowalik przedstawił zmiany do budżetu gminy na 2010 r. 

Uchwała w tej sprawie podjęta została jednogłośnie.  

Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Opatów z organizacjami 

pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego 

na 2011 r. – została omówiona na posiedzeniu Komisji, gdzie została pozytywnie 

zaopiniowana.

Po przedstawieniu Radzie w/w projektu, uchwała w sprawie uchwalenia programu 

współpracy gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami 



prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na 2011 r. – została przyjęta jednogłośnie

Ad-6, 7

W sprawach bieżących Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Robert Puchała, 

zapoznał z kosztami zaopatrzenia w wodę oraz kosztami dot. Gospodarki ściekami, 

przedstawiając taryfę na 2011 rok 

Przedstawił straty w związku z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni  MASKPOL w 

Złochowicach co wiąże się z koniecznością dopłacania do 1m3  ścieków – kwoty 2 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Witold Łacny reasumując stwierdził, ze trzeba zrobić 

wszystko by w przyszłym roku straty nie były takie duże.

Radny Piotr Rojszczyk – wyjaśnił, że dlatego zawsze trzeba liczyć się ze stratami, iż istnieje 

takie zjawisko jak migracja wody z gruntu, i wody gruntowe zawsze w jakimś stopniu 

przenikają do kanalizacji.

A nie ma możliwości by to rozgraniczyć z faktycznymi ściekami.

Przewodniczący RG zaproponował aby dokładnie te sprawę rozpatrzyć po uzyskaniu 

sprawozdania w I kwartale przyszłego roku. 

Radny Dariusz Zając – zawsze był przeciwny dyskryminacji społeczeństwa, dlatego jest 

przeciwny dopłacaniu do ścieków. Oczekuje, że Zakład Komunalny znajdzie jakieś 

racjonalne rozwiązanie tego, by w jakimś stopniu osiągnąć uczciwość wśród mieszkańców 

posiadających już kanalizacje i którzy płaca za odprowadzanie ścieków, ale także tych 

którzy powinni zgodnie z prawem te ścieki wywozić ze swoich posesji.

Chodzi mu o to, że część osób nie mając kanalizacji wywozi swoje ścieki do zlewni 

ścieków, natomiast większa część pozbywa się ścieków w sposób nielegalny. Czy byłby 

jakiś sposób na rozwiązanie tego problemu?  

Zaproponował, żeby również ludziom, którzy uczciwie wywożą ścieki do zlewni dopłacać 

do wywozu na podstawie rachunku. Być może to zmobilizowałoby innych do uczciwości.

Pan Robert Puchała stwierdził, że znikomy jest procent osób wywożących ścieki do 

oczyszczalni. 

Przewodniczący RG Pan Łacny uważa, ze Kierownik Zakładu Komunalnego  powinien 

zorganizować bieżący monitoring  i kontrole wpływu ścieków.

Poprosił aby sprawdzić czy gmina ma możliwości prawne do dopłacania indywidualnym 

osobom do wywozu ścieków.



Wójt Gminy Bogdan Sośniak stwierdził, ze tej sprawy nie da się tak prosto rozstrzygnąć, bo 

przez legalny wywóz ścieków rozumie się tylko wywóz do oczyszczalni .

Sołtys wsi Waleńczów Stanisław Olszewski zapytał czy w proponowanych na 2011 rok 

kosztach nie można by zrobić jakichś oszczędności.

Robert Puchała wyjaśnił, że  koszty zakładu muszą się bilansować, a żeby Zakład 

Komunalny zaczął przynosić dochody powinno się go porządnie doposażyć w maszyny.

Radny Tomasz Macherzyński zapytał ile pomieszczeń jest wynajmowane od Banku 

Spółdzielczego dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Opatowie.

Robert Puchała wyjaśnił, ze biuro zakładu mieści się w dwóch pomieszczeniach, za które 

płaci się 1000zł czynszu miesięcznie (w tym media).

Pani Danuta Strugińska zapytała jaki byłby koszt dopłaty do ścieków na 1 gospodarstwo 

domowe?

Robert Puchała odpowiedział, ze z kanalizacji korzysta 275 rodzin, jak przyjąć ok. 50 tys. 

zł dopłaty to na 1 gospodarstwo wypadnie ok. 180 zł na rok.

Skarbnik Gminy Zbigniew Kowalik wyjaśnił, że taka dopłata jest konieczna. Każdy Zakład 

Komunalny w ościennych gminach taka dopłatę posiada.

Radny Dariusz Zając – starać się w miarę możliwości dofinansować wszystkich 

mieszkańców. Najlepiej by na terenie gminy utworzyć punkt zlewowy dla ścieków, wtedy 

ludziom będzie się opłaciło wywozić ścieki legalnie.

Radny Tomasz Macherzyński zapytał ile osób zalega z płatnością za  pobór wody i jak 

wygląda egzekucja tych należności.

Robert Puchała - W naszej  gminie ta egzekucja jest dość skuteczna. Na dzień dzisiejszy 

jest to ok. 10 tys. zł zaległości na teren całej gminy.

Radny Piotr Rojszczyk – wypowiedział się jeszcze na temat  posiadanej przez mieszkańców 

Złochowic kanalizacji. Zgadza się, że jest to ogromny luksus dla mieszkańców, ale bardziej 

chodzi tu o kwestie ekologiczną.

Pośrednio mieszkańcy Złochowic zostali zmuszeni do podłączenia się do kanalizacji, ale to 

przyczyniło się do zwiększenia czystości środowiska. Natomiast osoby nie posiadające 

kanalizacji w pewnym sensie to środowisko nadal zanieczyszczają. 

Wyrażając swoje zdanie uważa, że ze względu na dość duże koszty odprowadzania ścieków 

wielu mieszkańców wsi Złochowice wolałoby nadal te swoje  ścieki wywozić nielegalnie. 



Nie widzi także możliwości wyegzekwowania od społeczeństwa legalności wywozu 

ścieków ze swoich posesji. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przegłosowanie przedstawionych taryf na 2011r. 

przez Kierownika Zakładu Komunalnego a także spróbować znaleźć alternatywne 

rozwiązanie dla pozostałych mieszkańców naszej gminy.

Proponowane stawki zostały zaakceptowane przy 7 głosach wstrzymujących się.

Przewodniczący RG Witold Łacny zwrócił się  do obecnych radnych powiatowych z prośbą 

o partnerską  współprace Powiatu z nasza gminą.

Poprosił aby wyjaśnić w powiecie sprawę przekazanych przez gminę Opatów

50 tys. zł dla Zarządu Dróg Powiatowych, z czego miały zostać poczynione pewne prace na 

terenie naszej gminy, a jak do tej pory planowane zadanie w Iwanowicach Dużych nie 

zostało zrealizowane. 

Radny Tomasz Macherzyński poprosił aby zainteresować się droga powiatową z Opatowa w 

stronę Wilkowiecka. Pobocza tej drogi są bardzo zarośnięte, uszkadzają samochody. 

Poprosił o wycięcie tych krzaków. 

Radny powiatowy Jerzy Kiepura obiecał zająć się przedstawionymi problemami, 

podziękował także za wybór oraz krótko zapoznał ze strukturą Rady Powiatu.

Przewodniczący RG przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych przez radnych. 

Radny Leszek Biernacki wnioskował o rozpatrzenie możliwości wybudowania 

(powiększenia) parkingu dla Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia w Opatowie. 

Radny Tomasz Macherzyński zwrócił uwagę, ze słyszał pogłoski na temat zamknięcia 

poczty w Opatowie. Poprosił aby zająć się tą sprawa i nie dopuścić do tego.

Radny Piotr Rojszczyk – zgłosił konieczność doświetlenia przystanku na ul. Szkolnej w 

Złochowicach. Zapytał czy istnieje możliwość korekty oświetlenia ulicznego w 

Złochowicach.

Wójt Gminy odpowiedział, ze na wiosnę 2011 r. zostanie ta ulica doświetlona. 

Radny Józef Chyra – wnioskował w imieniu mieszkańców wsi Złochowice o zainstalowanie 

ściekomierzy.

− do inwestycji kanalizacyjnej podejść surowiej, bo te betonowe studzienki które 

zostały zamontowane przepuszczają wodę z gruntu,

− na remizie OSP w Złochowicach został zrobiona, przez firmę budującą internet, 

ogromna fuszerka, która jest nie do przyjęcia przez mieszkańców,



− uważa, że kwota 120 zł czynszu za dzierżawę gruntu pod maszt w Złochowicach jest 

śmieszna,

− poprosił aby wszystkie inwestycje, sprawy związane z realizacją na terenie wsi 

Złochowice były ustalane z radnymi wsi oraz sołtysem.

Wójt Gminy – wszystkie te sprawy zostaną sprawdzone.

Sekretarz Gminy Jerzy Szyja poprosił aby zastanowić się nad kandydatem do Rady 

Społecznej ZOZ w Kłobucku.

Radny Ryszard Olczyk zasugerował aby sołtysi i  radni poszczególnych miejscowości, 

próbowali korygować odśnieżanie dróg, co może choć w    małym stopniu skoryguje te duże 

koszty.

Ad-7.

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął  III 

zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów.

Protokołowała

Joanna Krotla 
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