
  PROTOKÓŁ nr XI/2011
z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 11 sierpnia 2011 roku

w sali świetlicy środowiskowej w Opatowie

Godzina  rozpoczęcia 13oo, godz. zakończenia 1530

Na 15 radnych obecnych na sesji 12 radnych

Zaproszeni  goście:

1. Wójt Gminy                - Bogdan Sośniak

2. Radca Prawny            - Wanda Balas

3. 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 
4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez

          Komisje w okresie między sesjami 
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 a. zmian w budżecie gminy na 2011r
           b. ustalenia opłaty za świadczenia dodatkowe udzielone przez oddział 
             przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Opatowie, dla której organem
            prowadzącym jest Gmina Opatów  

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
9. Sprawy bieżące
10.Zakończenie XI 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 został przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 

Ad-4.

Wójt Gminy mówił m.in. na temat:

− rozstrzygniętego przetargu na budowę kanalizacji w Opatowie, firma przegrana 

odwołała  się  od  decyzji  Komisji  Przetargowej.  25  lipca  br.  odbyło   się 

posiedzenie Izby Odwoławczej  w Warszawie w tej sprawie.  Izba Odwoławcza 

podtrzymała nasze warunki przetargowe.

W dniu 11 sierpnia br. z wykonawcą została podpisana umowa w sprawie wykonania 

oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Opatowie.

Termin  zakończenia   budowy  oczyszczalni  ścieków  i  kanalizacji  w  Opatowie 

wrzesień 2013 rok.     

− poinformował że odbędą się  zebrania sołeckie w sprawie podziału

funduszu sołeckiego, zapoznał o wysokości funduszu sołeckiego przypadającego na 

sołectwo w roku 2012

− omówił  sprawę   dożynek  gminnych  ,  dożynki  odbędą  się  w  dniu  

21 sierpnia 2011 roku w Wilkowiecku.

− odbył się  konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Iwanowicach Dużych.

Dyrektorem   Szkoły  Podstawowej  w  Iwanowicach  Dużych  została  pani  Dorota 

Knysak  

− Powiedział również że  na   remont drogi krajowej  d-43, ogłoszony  został 

 przetarg  przez Dyrekcję Dróg Krajowych w Katowicach.

Ad-5. 

Radny Tomasz Macherzyński – na ostatniej sesji mówiłem o konieczności wycięcia 

chaszczy  przy  drodze  powiatowej  od  Opatowa  do  Wilkowiecka  i  od  Iwanowic 

Małych  do  Zwierzyńca  Pierwszego.  Obecnie  przygotowałem pismo  w/w sprawie 

skierowane do Zarządu Powiatowego w Kłobucku w celu wycięcia chaszczy. Pismo 



zostało podpisane przez radnych i sołtysów obecnych na sesji.

Radny  Rojszczyk  Piotr  zwrócił  uwagę  na  nie  wykoszone  rowy  przy  posesjach  

w  związku  czym  należałoby  przygotować  okólniki  w  celu  poinformowania 

mieszkańców gminy Opatów o konieczności wykaszania  rowów przy drogach,  

- zgłosił również problem wypalania, na cmentarzach, zużytych zniczy z tworzywa 

sztucznego,  które  zanieczyszczają  środowisko,a   przy  okazji  spalania  wydzielają 

szkodliwe  substancje.  Problem  ten  dotyczy  wszystkich  cmentarzy.  Poprosił  o 

wystosowanie  komunikatów  do  parafii  odnośnie  zakazu  wypalania  tego  typu 

odpadów.

Radny Chyra Józef  przy budowie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Opatowie, 

wnioskował,  o  ścisłą  współpracę  z  Zarządem Powiatowym w  Kłobucku,  w  celu 

poprawienia drożności przepustów przez drogę powiatową.

Ad-6

  Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych  Tomasz 

Macherzyński  omówił projekt  uchwały  w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia 

dodatkowe udzielone przez oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w 

Opatowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Opatów. 

Wniosek komisji pozytywny. 

Ad-7.

a Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r – podjęta jednogłośnie.

b. Uchwałą w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia dodatkowe udzielone przez 

oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Opatowie, dla której organem

prowadzącym  jest  Gmina  Opatów  –  Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury, 

Zdrowia i Spraw Socjalnych zapoznał z pozytywną  opinią Komisji w tej sprawie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad-8-9 

Sołtys wsi Opatów Henryk Edelman –proponuje aby przy budowie drogi krajowej 

zorganizować objazd przez ul. Piaskową w Opatowie , w celu uniknięcia korków. 



 Zapytał  jak będzie budowana oczyszczalnia ścieków w Opatowie,  gdzie będą 

przebiegać drogi dojazdowe do oczyszczalni .

Radny Władysław Grzeliński – prośba do Pana Wójta  aby wytyczyć i 

wyremontować drogę w Złochowicach przy ul. Leśnej.

Rów melioracyjny biegnący  od oczyszczalni ścieków w Złochowicach w stronę 

Konieczek  jest bardzo zarośnięty/ wymaga pilnego czyszczenia/.

Radny Mirosław Szewczuk - zapytał kiedy będzie robiony remont drogi w 

Wilkowiecku przy ul. Cmentarnej.

 Sołtys wsi Zwierzyniec Pierwszy – należałoby wymienić tablice ogłoszeniową  przy 

sklepie w Zwierzyńcu Pierwszym, istniejąca tablica została połamana przez wiatr. 

Wójt Gminy Bogdan Sośniak udzielił odpowiedzi  na pytania i propozycje zgłoszone 

w pkt.8-9 , a w sprawie  remontu dróg , czyszczenia rowów wójt udzieli odpowiedzi 

na następnej sesji.

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął XI 

zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów.

Protokołował

Stanisław Kauf 


