
PROTOKÓŁ nr XII/2011
z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 26 sierpnia 2011 roku

w sali świetlicy środowiskowej w Opatowie

Godzina  rozpoczęcia 13oo, godz. zakończenia 1530

Na 15 radnych obecnych na sesji 15 radnych

Zaproszeni  goście:

1. Sekretarz Gminy         - Jerzy Szyja

2. Skarbnik Gminy          - Zbigniew Kowalik

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 sesji.

4) Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami.

5) Interpelacje i zapytania radnych.

6) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Opatów do realizacji 

projektu „Indywidualizacja   nauczania” Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki.

7) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8) Sprawy bieżące.

9) Zakończenie XII 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.

Do  protokołu  z  poprzedniej  sesji  radny  Piotr  Rojszczyk  zgłosił  uwagę  dot. 

zgłaszanego  przez  siebie  wniosku.  Wyjaśnił,  że  wniosek  w  protokole  został  źle 

sformułowany  i  zapisany  w  innym  kontekście  niż  został  zgłoszony.  Poprosił  o 

umieszczenie prawidłowego zapisu. Po zgłoszonej poprawce protokół zatwierdzony 

został jednogłośnie.

Ad-4.

Informacja Wójta o bieżącym funkcjonowaniu gminy.

W imieniu Wójta informację przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Witold 

Łacny. Mówił m.in. na temat planowanej budowy oczyszczalni ścieków w Opatowie. 

Poinformował, że plac pod budowę został przekazany i podpisana została umowa z 

wykonawcą.

− W najbliższym czasie rozpocznie się przebudowa drogi krajowej na odcinku 

Waleńczów – Iwanowice Małe

− Remont Szkoły Podstawowej w Waleńczowie – wykonawca będzie musiał 

dokonać poprawek, dopiero wtedy zostanie zapłacona faktura

− Podziękował za zorganizowanie dożynek gminnych, podziękowania skierował 

do Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Wilkowiecku oraz mieszkańców wsi 

Wilkowiecko. Szczególne zasługi w organizacji dożynek należą się Państwu 

Grzegorzowi i  Ewelinie Ryszczykom z Wilkowiecka oraz Pani Iwonie 

Karkowskiej – pracownikowi Urzędu Gminy.

Sekretarz Gminy – Jerzy Szyja poinformował o Rajdzie Pamięci – Lekcji Historii z 

Kombatantami na Polu Bitwy pod Mokrą i uroczystości 72 rocznicy Wybuchu II 

Wojny Światowej. W trakcie rajdu w Opatowie w dniu 27 sierpnia 2011r. na Górze 

Opatowskiej odbędzie  się uroczystość odsłonięcia obelisku ufundowanego przez 

Pana Jacka Patureja Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Wilkowiecka im. Mikołaja z 

Wilkowiecka.

Zapoznał obecnych z harmonogramem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, które 

maja się odbyć 9.10.2011r



Powiedział również o zmianach dot. granic okręgów głosowania na terenie gminy 

Opatów

Ad-5.

Radny Dariusz Zając – istnieje potrzeba remontu instalacji grzewczej w 

pomieszczeniu, w którym teraz znajduje się Filia Biblioteki Publicznej w 

Waleńczowie. Koszt tego przedsięwzięcia ok. 5 tys .zł

Skarbnik Gminy – Zbigniew Kowalik – odniósł się do tej sprawy od strony 

finansowej.

Sołtys wsi Waleńczów Stanisław Olszewski zainteresował się dlaczego w Szkole 

Podstawowej w Waleńczowie, gdzie do tej pory znajdowała się Biblioteka Publiczna, 

zabrakło miejsca dla niej.

Radny Dariusz Zając – wyjaśnił, że decyzja w tej sprawie została podjęta przez Panią 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Waleńczowie. Był dylemat, że z braku 

pomieszczenia trzeba będzie Bibliotekę zlikwidować, jednak pomieszczenie się 

znalazło. Jest to korzystne rozwiązanie dla całego społeczeństwa wsi Waleńczów.

Radny Piotr Rojszczyk – poparł wypowiedź radnego Dariusza Zająca. Zauważył, że 

obecne miejsce jest bardziej dostępne dla ludności. Poprzednio Biblioteka była 

czynna w godzinach pracy Szkoły Podstawowej co ograniczało czas w którym można 

było wypożyczyć książki. A najważniejsza sprawą jest, że  Biblioteka pozostała w tej 

miejscowości.

Radny Józef Chyra zwrócił uwagę, że sprawa ta była dokładnie omawiana na Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, gdzie opinia radnych była 

pozytywna. Uważa więc, że sprawa już jest przesądzona. 

Sprawa przekazania środków na remont instalacji grzewczej w pomieszczeniu 

Biblioteki w Waleńczowie, poddana została pod głosowanie. Za opowiedziało się 12 

radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Radny Józef Chyra poprosił o kontakt do firmy, która w miejscowości Złochowice 

buduje Internet.

Ad-6.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Pan Tomasz 



Macherzyński przekazał pozytywna opinię Komisji w sprawie przystąpienia Gminy 

Opatów do realizacji projektu „   Indywidualizacja   nauczania” Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Opatów do realizacji projektu 

„Indywidualizacja   nauczania” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została 

podjęta przy 2 głosach przeciw.

Ad-8.

Przybyły na posiedzenie Pana Władysław Serafin mówił na temat żywności 

modyfikowanej i jej norm w Unii Europejskiej. Wspomniał także na temat 

zbliżających się wyborów parlamentarnych.

Ad-9.

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął  XII 

zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów.

Protokołowała

Joanna Krotla 
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