
PROTOKÓŁ nr V/2011

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 28 stycznia  2011 roku

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie

Godzina  rozpoczęcia 13oo, godz. zakończenia 1530

Na 15 radnych obecnych na sesji 15 radnych

Zaproszeni  goście:

1. Radny Powiatowy        - Jerzy Kiepura

2. Członek ŚIR                         - Tomasz Jeziorski

3. Członek ŚIR                         - Wiesław Mazurkiewicz

4. Zbigniew Kowalik               -  Skarbnik Gminy

5. Sołtysi.

6. Mieszkańcy wsi Opatów.

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. Podjęcie uchwał w sprawie.

− budżetu gminy na 2011

− wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opatów na lata 2011-2014

− zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  gminy Opatów

− zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Opatów

5. Sprawy bieżące.

6. Wnioski i zapytania.

7. Zakończenie V 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  poprzedniej   sesji  Rady  Gminy  z   dnia  30  grudnia  2010  r.  został  przyjęty 

jednogłośnie, bez uwag.

Ad-4.

Budżet  Gminy  na  2011  r.  przedstawił  Skarbnik  Gminy  Zbigniew  Kowalik. 

Przewodniczący  poszczególnych  komisji  przedstawili  pozytywne   opinie  z  posiedzeń 

komisji w sprawie uchwalenia budżetu gminy  na 2011r.

Skarbnik Gminy  zapoznał z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwalenia 

budżetu na 2011 r, opinia pozytywna. 

Za podjęciem uchwały  było  13 radnych ,  przeciw 2 radnych .

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Opatów na lata 2011-2014  przedstawił Skarbnik 

Gminy Zbigniew Kowalik, zapoznał  radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

sprawie:  uchwalenia   uchwały  wieloletniej  prognozy finansowej  Gminy Opatów na lata 

2011-2014 - opinia pozytywna.

• Radny Józef Chyra   w uchwale budżetowej  nie została ujęta dotacja  dla Szkoły 

Podstawowej w Złochowicach,

• Radny Dariusz Zając  jestem przeciwko uchwale budżetowej, budżet jest za śmiały 

zapytał czy będą inne możliwości finansowe.

• Radny Mirosław Szewczuk budżet jest dosyć śmiały, ale jeżeli przyłożymy się do 

reformy Oświaty to będzie w porządku.

• Sołtys  Waleńczowa  Stanisław  Olszewski  -robi  się   ekspertyzę  sufitów  Szkoły 

Podstawowej w Waleńczowie, czy jest to przymiarka do likwidacji szkoły.

• Radny Tomasz Macherzyński  nie ulegać panice i plotkom żadnej decyzji w sprawie 

likwidacji  szkół jeszcze nie podjęto.

Za podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opatów na lata 

2011-2014 było 11 radnych , przeciw 2 radnych,wstrzymało się 2 radnych.

-  Uchwałę w sprawie zasad i  trybu przeprowadzenia konsultacji  z mieszkańcami gminy 

Opatów przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Witold Łacny.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę  w sprawie  zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy 

Opatów  przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Witold Łacny.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



Ad-5 i 6

Mieszkaniec wsi Opatów Pan Wers Krzysztof zwrócił   się do Rady Gminy o pomoc w 

rozwiązaniu problemu niskiego napięcia prądu  w Opatowie przy ul. Kościuszki od drogi 

Iwanowice Duże w stronę  Górnika,  napięcie na tym odcinku spada  do 150V, palą się 

urządzenia elektryczne.

Były interwencje w energetyce w Kłobucku , nic nie zrobiono.

− Radny  Leszek Biernacki  faktycznie spadek napięcia sieci na tym odcinku jest, są 

starania,  energetyka  wie  że  jest  taki  spadek,  były  rozmowy i  ustalono   że  przy 

budowie  stacji  uzdatniania  wody  i  kanalizacji  w  Opatowie  problem  zostanie 

rozwiązany.

− Sołtys  wsi  Opatów  Edelman  Henryk   2  lata  temu  przyjechał  szef  energetyki  z 

wstępnym projektem, miało być wkopane  7 słupów w poszczególnych granicach 

rolników i przeniesienie transformatora , mieszkańcy się nie zgodzili. 

− Radny Piotr  Rojszczyk  próg  napięcia prądu może być mniejszy lub większy o 5 %, 

napięcie 150V powoduje uszkodzenie urządzeń elektrycznych, wiem że w powyższej 

sprawie można wystąpić do sądu w celu  przyznania odszkodowania  za uszkodzone 

urządzenia elektryczne.

− Sołtys  Waleńczowa  Stanisław  Olszewski  przy  ul  Leśnej  w  Waleńczowie 

telekomunikacja  dokonała  wykopy  pod   internet,  doły  nie  są  zasypane  i 

zabezpieczone.  Zwrócił  uwagę  ze  na  przystanku  autobusowym  w  Waleńczowie 

wybite są trzy szyby.

− Radny   Tomasz  Macherzyński   ma  pytanie  do  radnego  powiatowego  kiedy 

konkretnie będzie zakończona  modernizacja drogi Waleńczów Złochowice bo na 

dzień dzisiejszy tą drogą nie da się  jechać.

− Radny  Józef  Chyra  chciałem podziękować  Panu  Jackowi  Popędzie  Inspektorowi 

Urzędu Gminy za solidne wykonywanie swoich zobowiązań, szybkie reagowanie i 

konkretne podejście  do wykonywanej  pracy.  Do radnego Powiatowego prośba o 

interwencje  w  Złochowicach  na  drodze  powiatowej  przy  ul.  Wesołej  studzienka 

burzowa  jest zapadnięta.

-  Radny   Tomasz Macherzyński  czy w tym roku będą pracować  więźniowie w naszej  

gminie i zapytał co ze  Spółką Wodną, czy będzie coś robione w tym roku.

- Radny Mirosław Szewczuk w miesiącu  lutym odbędzie się walne zebranie Spółki Wodnej 



po zebraniu będzie wiadomo gdzie będą robione prace.

- Radny Piotr  Rojszczyk   przy remizie  w Złochowicach  z kontenerów na odpady  nie 

regularnie są wywożone  śmieci.

Zauważył   że   objętość  kontenerów jest  za  mała,   jeżeli  było  by  to  możliwe proszę  o 

załatwienie większych pojemników na śmieci.

Na  Osiedlu  w  Opatowie  w  pobliżu  żwirowni   wywożone  są  różnego  rodzaju  odpady, 

eternity  itp.  Teren ten nie jest   oświetlony,  wystarczy oświetlić  teren  problem zostanie 

rozwiązany.

Nie  zakończona  jest  modernizacja  drogi  powiatowej   Waleńczów  -  Złochowice  droga 

praktycznie nie jest  do jazdy, ludzie jeżdżąc tą drogą mają uszkodzone samochody, czy 

mogą  występować  o odszkodowania i do kogo.

10  stycznia  2011  roku  miało  odbyć   się  spotkanie  radnych  z  Kierownikiem inwestycji 

związanej z podłączeniem  internetu na terenie gminy Opatów, spotkanie się nie odbyło.

W związku z powyższym mam pytanie czy gmina partycypuje  w kosztach inwestycji.

 związanej z podłączeniem internetu.

 Przewodniczący Rady Gminy Witold Łacny ustosunkował się  pozytywnie  do w/w spraw.

-  Radny  Józef  Chyra   mam  przy  sobie  pismo  z   400   podpisami  mieszkańców  wsi 

Złochowice i Zwierzyniec Drugi wysłane do telekomunikacji w  2008 r., trzy lata  minęło  a 

odpowiedzi brak (tak sprawy załatwia telekomunikacja). 

- Radny Dariusz Zając poruszył sprawę dofinansowania  wywózki ścieków,  należy wskazać 

punkt wywozu, zachęciłoby to mieszkańców gminy do utylizacji tych ścieków.

W Biuletynie Informacji  Publicznej gminy Opatów solidnie umieszczać protokoły zaraz po 

zatwierdzeniu oraz uchwały po podjęciu na sesji , aby można było się zapoznać. 

Zwrócić się z pismem  do Urzędu Miasta i Gminy w Kłobucku  w sprawie oczyszczenia 

cieku wodnego pomiędzy Waleńczowem a Kłobuckiem.

- Radny   Tomasz Macherzyński zwrócić uwagę na śmieci, liczba śmieci będzie wzrastać 

należy zwiększyć liczbę pojemników w każdej miejscowości.

− Tomasz Jeziorski  członek Rady Powiatowej Ślaskiej  Izby Rolniczej  w Kłobucku 

poinformował,  że 3 kwietnia 2011 roku odbędą się wybory do Rad Powiatowych 

Śląskiej  Izby  Rolniczej.  Z  terenu  Gminy  Opatów  będzie  wybieranych  dwóch 

członków  Rady Powiatowej Ślaskiej Izby Rolniczej. 



-  Radny  Powiatowy  Jerzy  Kiepura  na  zakończenie   pogratulował  uchwalenia  budżetu 

Gminy Opatów na 2011 rok.

Zobowiązał się do rozeznania wszystkich poruszonych spraw  na sesji  dotyczących powiatu 

i udzieli  odpowiedzi pisemnej.

Ad-7

Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  zamknął

V zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów.

Protokołował

Stanisław Kauf
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