
PROTOKÓŁ nr XIV/2011
z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia  22 września 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. Wójt Gminy - Bogdan Sośniak 

2. Sekretarz Gminy             - Jerzy Szyja

3. Skarbnik Gminy             - Zbigniew Kowalik

4. Wice Starosta - Henryk Kiepura

5. Radny Powiatowy - Jerzy Kiepura 

6. Komendant 

Powiatowy OSP - Zbigniew Desperak

7. Radca Prawny - Wanda Balas

8. Inspektor UG - Krystyna Jędrycha

9. 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 protokołów z  sesji RG odbytych w dniach 26.08.2011r i 

8.09.2011r

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 miedzy sesjami

7. Podjęcie uchwał w sprawie

        a.  zmian w budżecie gminy na 2011r  



b.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

 c.  zatwierdzenia planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Opatów

 d.  zatwierdzenia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki

    odpadami  na terenie gminy Opatów

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

9. Sprawy bieżące

10. Zakończenie XIV 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 Tomasz Macherzyński zgłosił  uwagę,  dot. 

niezgodności  jego  wypowiedzi  z  zapisem,  w  protokole.  Poprosił  o  zmianę.

 Po zgłoszonej poprawce protokół zatwierdzony został jednogłośnie.

Ad-4.

Informacja Wójta o bieżącym funkcjonowaniu gminy:

− uruchomione zostały roboty związane z budowa kanalizacji w Opatowie na ul. 

Kościuszki. Roboty przy budowie oczyszczalni rozpoczną się w roku 

przyszłym.

− Przygotowanie do remontu drogi w Wilkowiecku ul. Cmentarna , składane są 

oferty przetargowe. Ostateczne rozliczenie tej inwestycji ma nastąpić do dnia 

20 listopada br.

− Przebudowa drogi krajowej na odcinku Waleńczow-Opatów – inwestor jest na 

etapie podpisania umowy. Zadanie ma zostać wykonane do końca czerwca 



roku 2012.

− 16 września br. odbyło się w Kłobucku spotkanie z Powiatowym Lekarzem 

Weterynarii  nt. nowych przepisów dot. uboju zwierząt, padłych zwierząt, 

szczepienia przeciw wściekliźnie itp. W tym zakresie maja być rygorystyczne 

kontrole i sankcje pieniężne.

− 19 września br. Odbył się Konwent Wójtów nt. nowej ustawy o gospodarce 

odpadami.

− Sprawa OSP – odbyły się kontrole jednostek OSP nie będących w krajowym 

systemie ratowniczo- gaśniczym. W  trakcie kontroli stwierdzono brak 

wyposażenia w ubrania ochronne oraz środki wyposażenia osobistego strażaka. 

Istnieje możliwość zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego 

− wybory 9.10.br – trwa sprawdzanie spisu wyborców, możliwość głosowania 

przez osoby niepełnosprawne.

Ad-5.

W punkcie tym obecny na posiedzeniu Wicestarosta Powiatu Kłobuckiego Pan 

Henryk Kiepura mówił na temat znowelizowanej ustawy „śmieciowej”, która określa 

nowe zadania dla gminy i powiatu. 

Kończą się roboty przy termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Opatowie.

Zostały przeprowadzone rozmowy z lokatorami ośrodka odnośnie wyjaśnienia spraw 

związanych z   opuszczeniem gruntu pod budowę nowego parkingu. Lokatorzy 

zobowiązali się do usunięcia swoich altanek.

Podziękował Panu Wójtowi Gminy i radnemu Olczykowi za pomoc w organizacji 

spotkania kronikarzy straży pożarnej w Złochowicach.

Remont drogi Kłobuck -Zakrzew, został poprawiony na koszt wykonawcy.

Dokonano podziału działki przy Ośrodku Zdrowia w Złochowicach. Zasugerował 

żeby gmina Opatów przejęła te działkę na swoje potrzeby. 

Uzyskano zgodę na wycięcie drzew przy Szkole Podstawowej w Złochowicach pod 

budowę zatoczki. W roku bieżącym zostaną wycięte te drzewa, w przyszłym roku 

wykonana zostanie zatoczka.

Od 4 października br. Zmienia się siedziba Wydziału Komunikacji w Kłobucku. 



Zostaje on przeniesiony na ul. Skorupki w Kłobucku.

Będzie otwarcie, po remoncie „Orlika”w Krzepicach.

Radny Tomasz Macherzyński zapytał jaka jest szansa na remont dalszego odcinka 

drogi Opatów-Wilkowiecko.

Pan Henryk Kiepura odpowiedział, że w roku bieżącym droga nie będzie 

dokończona. Być może w przyszłym roku. Zaproponował żeby na którąś z sesji Rady 

Gminy zaprosić Pana Pułkę Dyrektora Zarządu Powiatowego Dróg.

Sołtys wsi Iwanowice Małe Jan Ślusarczyk – stan skrzyżowania w Iwanowicach 

Małych jest makabryczny. Trzeba tam chociaż wysypać grysem. Nie ma przepustu 

pod drogą krajową i dlatego  pobocza w tym miejscu są takie głębokie.

Henryk Kiepura – jako Powiat nie  możemy na  tej drodze przeprowadzać remontów. 

Z tą sprawą należałoby się zwrócić do Krajowego Zarządu Dróg.

Sołtys wsi Opatów Henryk Edelman zasugerował, aby przy budowie drogi na ul. 

Cmentarnej w Wilkowiecku zwrócić uwagę na rodzaj podłoża, żeby przy  większym 

obciążeniu droga nie uległa tak szybko zniszczeniu.

Radny Eugeniusz Polis – w Iwanowicach Dużych miał zostać wykonany przepust na 

drodze powiatowej, środki na ten cel przekazane zostały do Powiatu a nic do tej pory 

w tej sprawie nie zostało zrobione. Na odcinku ok 50m przy opadach deszczu woda 

zalewa drogę. Nie można przejechać.  

Radny Dariusz Zając zasugerował aby na zebraniach wiejskich poinformować o 

zmianach w ustawie śmieciowej.

Wójt Gminy stwierdził, ze informacyjnie można o tym mówić, ale narazie bez 

szczegółów, gdyż sama gmina jeszcze pewnych rzeczy nie wie. 

Radny Piotr Rojszczyk stwierdził, ze ujęta w sprawozdaniu z  realizacji gminnego 

planu gospodarki  odpadami  na terenie gminy Opatów, prognoza na lata następne 

jest napisana dość lakonicznie. 

Wójt Gminy Bogdan Sośniak  wyjaśnił, ze być może prognoza jest napisana 

skrótowo, ale przy zmianie ustawy sami jeszcze dokładnie nie wiemy jak gospodarka 

odpadami na terenie  gminy będzie wyglądać. 



Radny Piotr Rojszczyk  zapytał czy wiadomo już jak będzie wyglądała w świetle 

nowych przepisów sprawa utrzymania na cmentarzach  porządku i czystości. 

Wójt Gminy, w zasadzie wszystko dopiero wyjaśni się po nowym roku.

Skarbnik Gminy Zbigniew Kowalik zwrócił się z zapytaniem do Wicestarosty 

Powiatu Pana Henryka Kiepury dot. sprawy zmniejszenia opłat za zajęcie pasa 

drogowego przez różne urządzenia.  Rok temu Rada Gminy Opatów dostała takie 

zapewnienie od Powiatu. Czy podjęto w tej sprawie jakaś uchwalę i  gdzie ta stawka 

została ogłoszona.

Henryk Kiepura – Jest na to uchwała, ale postara się tę sprawę wyjaśnić dokładnie. 

Będzie w kontakcie z naszą gminą.

Komendant Powiatowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobucku – Zbigniew 

Desperak zapoznał obecnych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej w 

powiecie kłobuckim.

Zaproponował przekazanie samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w 

Wilkowiecku, która znajduje się w systemie ratowniczo-gaśniczym w ramach 

transakcji wiązanej przy przekazaniu przez gminę 130 tys zł za ten samochód.

Nie jest to wygórowana cena, bo samochód jest w bardzo dobrym stanie. I 

zagwarantuje to pozostanie tej jednostki w  systemie . Obecny samochód jest 

kiepskim stanie, może się okazać ze w przyszłym roku nie będzie nadawał się do 

użytku.

Sołtys wsi Opatów Henryk Edelman zapytał czy tych środków 130 tys. zł nie można 

by pozyskać z jakichś innych źródeł niż Urząd Gminy Opatów. 

Radny Ryszard Olczyk zasugerował aby wkomponować w tę  kwotę 130 tys. zł , 5 

tys.zł, które dotują system.

Pan Zbigniew Desperak wyjaśnił, ze nie jest to możliwe, iż są to inne środki , które 

można przeznaczyć jedynie na działalność operacyjną. 

Radny Dariusz Zając uważa że propozycja Komendanta Powiatowego OSP jest 

intratna dla gminy i powinno się ją pozytywnie rozpatrzeć.

Radny Józef Chyra zaproponował  aby sprawę samochodu i dotacji do niego 



szczegółowo rozpatrzeć na Zarządzie Gminnym OSP.

W punkcie tym głos zabrał również radny Powiatowy Jerzy Kiepura, który wyraził 

swoja negatywną  opinię odnośnie proponowanego Planu Zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Opatów.

Próbował przekonać radnych, ze plan wymaga jeszcze poprawek. Chodziło mu o 

drogę w Zwierzyńcu Pierwszym, równoległą do drogi powiatowej , która biegnie w 

stronę  Iwanowic Małych. Pan Kiepura uważa, ze wygodniej i taniej byłoby przeciąć 

działki drogą prostopadłą do drogi  powiatowej.   Wnioskował do radnych gminy 

Opatów o wykreślenie z projektu planu  drogi o długości około 250 m i zastąpić ją 

inną droga o długości 60 m argumentując to tańszym utrzymaniem drogi.

Poprosił radnych Rady Gminy Opatów aby dokonać takiej zmiany przed podjęciem 

uchwały.

Inspektor UG Krystyna Jędrycha  wyjaśniła, że  taka zmiana nie była by korzystna 

dla interesu gminy tylko dla prywatnej korzyści Pana Kiepury. Na gminie wręcz 

ciąży obowiązek, że nie może działać na własną szkodę, gdyby drogę poprowadzono 

według pomysłu Pana Kiepury, gminne tereny które leżą przy powiatówce straciłyby 

jakąkolwiek wartość.

Ad-7.    a.  Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r – zmiany do 

budżetu przedstawił Skarbnik Gminy Zbigniew Kowalik

Uchwała podjęta została jednogłośnie. 

        b.  Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej – ze sprawą 

zapoznał Skarbnik Gminy. Uchwała podjęta została jednogłośnie. 

        c.  Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania przestrzennego

             gminy Opatów.

Po dodatkowych wyjaśnieniach urbanistycznych, przedstawionych przez Panią 

Krystynę Jędrycha uchwała została podjęta jednogłośnie przez  13 radnych obecnych 

na Sali obrad.

          d.  Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji gminnego 

planu gospodarki  odpadami  na terenie gminy Opatów – wyjaśnień udzielił Wójt 

Gminy Bogdan Sośniak. Mówił m.in. na temat obowiązkowego posiadania koszy na 



odpady.

Radny Piotr Rojszczyk zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu nie znalazł informacji na 

temat azbestu. Czy w prognozach będzie coś na ten temat?

Wójt  Gminy  stwierdził , że w nowym regulaminie  wszystko musi zostać 

uwzględnione. 

Radny Piotr Rojszczyk – czy przewidziane są jakieś sankcje karne za posiadanie 

azbestu i utylizowanie go niezgodnie z prawem? 

Czy będą jakieś ewentualne dofinansowania do utylizacji azbestu?

Sprawy te zostaną omówione na komisjach poświęconych pracy nad nowym 

regulaminem gospodarką odpadami na terenie gminy. 

Radny Józef Chyra podziękował za zorganizowanie akcji segregacji śmieci na terenie 

gminy przez firmę KORAL . poprosił aby w przyszłości kontynuować i 

rozprzestrzeniać takie akcje.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji gminnego planu 

gospodarki  odpadami  na terenie gminy Opatów – podjęta została jednogłośnie. 

Ad-8.

Odpowiedzi na wnioski  i zapytania radnych udzielane zostały na bieżąco w trakcie 

ich zgłaszania.

Ad-10.

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął  XIV 

zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów.

Protokołowała

Joanna Krotla 
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