
PROTOKÓŁ nr XX/2012 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia  26 stycznia 2012 roku 

w sali świetlicy środowiskowej w Opatowie 

Godzina  rozpoczęcia 13
00

, godz. zakończenia 16
.00 

Na 15 radnych obecnych na sesji 15 radnych 

Zaproszeni  goście: 

 Wójt Gminy - Bogdan Sośniak  

 Sekretarz Gminy - Jerzy Szyja 

 Skarbnik Gminy - Zbigniew Kowalik 

 Wicestarosta Powiatu - Henryk Kiepura 

 Członek izby Rolniczej - Tomasz Jeziorski 

 Inspektor UG - Jacek Popęda 

 Sołtysi 

Lista obecności radnych i sołtysów w załączeniu do protokołu. 

O terminie posiedzenia radni zostali powiadomieni pisemnie. 

Porządek  obrad 

 Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności 

 Przedstawienie  porządku obrad 

 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami 

 Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów 

 Podjęcie uchwał w sprawie: 

                      a. zmiany do uchwały budżetowej na 2012r 

                      b. zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 

                      c. zmian w budżecie gminy na 2012r  

                      d. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego  

                          w przedmiocie   powierzenia wykonania zadania  

                          własnego gminy Opatów  dot. Gospodarki odpadami  

                          w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwienia odpadów   

                          komunalnych. 

 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

 Sprawy bieżące 

  Zakończenie XX 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.  

Ad-3. 

Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 

Ad-4. 

Informacja Wójta o bieżącym funkcjonowaniu gminy: 

 realizacja założeń dot. przekazywania szkoły w Zwierzyńcu Pierwszym, 

w tej sprawie odbyło się spotkanie z rodzicami 

 odbyło się również spotkanie z Panią Minister Edukacji odnośnie 

subwencji  oświatowej i funkcjonowania szkół  

 zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie 

 w związku ze starą kanalizacją ściekową w Waleńczowie, gmina 

zobowiązała się zrobić porządek ze ściekami odprowadzanymi z posesji 

w Waleńczowie oraz rozwiązać sprawę ścieków podeszczowych 

 zmiana terminu składania wniosków na zwrot podatku akcyzowego , do 

końca lutego 

Inspektor UG Jacek Popęda uszczegółowił wypowiedź Wójta Gminy na temat 

spotkania z Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie 

przejęcia starej kanalizacji znajdującej się przy drodze krajowej w Waleńczowie,  

przez gminę Opatów. Gmina zdecydowanie sprzeciwiła się przejęciu tej 

kanalizacji, przy czym zobowiązała się do wykonania podłączeń odwodnienia z 

posesji do kolektora głównego drogi krajowej nr 43. Zostaną przeprowadzane  

rozmowy z  mieszkańcami  posesji o podłączeniu się do tej kanalizacji.  



W punkcie tym, obecny na posiedzeniu Wicestarosta Powiatu Henryk Kiepura 

złożył informację na temat budżetu powiatu na 2012r. Środki finansowe na 

realizacje projektu System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu 

Kłobuckiego E-usługi, zostaną przekazane od Powiatu  dla gminy Opatów 31 

stycznia br. 

Mówił na temat dotacji z Powiatu na wskazane przez gminę zadania w zakresie 

Gminnej Spółki Wodnej. 

Została zmieniona uchwała Rady Powiatu w sprawie naliczania opłaty za zajęcie 

pasa drogowego. Nowe stawki będą dotyczyły urządzeń które powstały po dniu 

podjęcia uchwały. Za starsze urządzenia umieszczone w pasie drogowym 

naliczone zostaną stare stawki..  

Wicestarosta podziękował za współprace i dofinansowanie do remontu Ośrodka 

Zdrowia w Opatowie.  

Ad-5. 

Radny Władysław Grzeliński zadał pytanie dot. placu przy Ośrodku Zdrowia w 

Złochowicach. 

Pan Henryk Kiepura wyjaśnił, że przy Ośrodku Zdrowia w Złochowicach jest 

duży plac z którego zostały wydzielone działki. Ten temat nadal jest otwarty, 

być może kiedyś przyda się ona gminie na jakieś cele komunalne. Na razie 

działka nie jest wyceniona, ale istnieje możliwość między samorządami, 

przekazania działki nieodpłatnie. Na następną sesję przygotuje i przedstawi 

warianty proponujące rozwiązanie tej sprawy. 

Sołtys wsi Zwierzyniec Pierwszy Andrzej Piśniak – nie są posypywane drogi 

powiatowe a jest bardzo ślisko. 

Sołtys wsi Iwanowice Małe  Jan Ślusarczyk – czy są już jakieś ustalenia 

odnośnie skrzyżowania dróg w Iwanowicach Małych. 

Pan Kiepura wyjaśnił, ze nieoficjalnie ustalone zostało iż przy okazji 

przebudowy  drogi krajowej zostaną na tym skrzyżowaniu wykonane zjazdy. 

Radny Eugeniusz Polis zwrócił uwagę na drogę z Iwanowic Dużych do 

Iwanowic Małych, gdzie powstała niebezpieczna  wyrwa oraz na zarwaną 



studzienkę kanalizacyjną przy drodze powiatowej w Iwanowicach Duzych . 

Radny Piotr Rojszczyk stwierdził, ze sprawa placu przy Ośrodku Zdrowia w 

Złochowicach jest  poruszana od dawna, a do tej pory nic w tej sprawie nie 

zostało zrobione. Poprosił o sprecyzowanie, na której sesji RG Opatów zostaną 

przedstawione konkretne ustalenia. 

Wicestarosta – w czasie za ok. miesiąc do półtora miesiąca powinna sprawa się 

wyjaśnić i powinny zapaść konkretne decyzje. 

Radny Tomasz Macherzyński zapytał czy jeżeli przy budowie kanalizacji 

zostanie uszkodzony kabel światłowodu, koszty tego pokrywa gmina? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że nie. Firma kopiąca światłowód otrzymała plany 

kanalizacji i jeżeli okaże się ze kabel jest na drodze projektowanej dla 

kanalizacji, wykonawca usuwa błąd na własny koszt. 

Radny Dariusz Zając – czy Powiat ma jakieś plany dot. szkoły rolniczej w 

Waleńczowie? 

Pan Kiepura poinformował, ze w grudniu na sesji powiatu zapadła decyzja o 

zamknięciu tej szkoły. Podobne kierunki są w Zespole Szkól w Kłobucku na 

Zagórzu. Istnieje tez szansa aby w budynku po tej szkole powstała filia szkoły z 

Kłobucka. Rozpatrywane są różne warianty. Sprzedaż tego budynku nie jest 

brana pod uwagę. 

Sołtys wsi Opatów Henryk Edelman – trzeba zastanowić się nad adaptacja 

takich budynków po szkołach np. na domy opieki społecznej. 

Radny Józef Chyra w imieniu swoim i radnych wsi Złochowice zwrócił się z 

prośbą o poczynienie starań w sprawie wytyczenia drogi na ul. Leśnej w 

Złochowicach. W tej sprawie mieszkańcy wsi Złochowice stawiają żądania 

radnym i sołtysowi wsi, gdyż już trzykrotnie na zebraniu wiejskim została 

przekazywana kwota na geodetę. Wytyczenie tej drogi wymaga zgody na 

nieodpłatne przekazanie gruntu oraz opracowanie dokumentacji dot. długości i 

szerokości tej drogi.  

Ad-6.  

Z projektami uchwał w sprawie: 



 a. zmiany do uchwały budżetowej na 2012r 

 b. zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 21012-2015 

 c. zmian w budżecie gminy na 2012r zapoznał Skarbnik Gminy Zbigniew 

Kowalik. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 

Leszek Biernacki  przedstawił pozytywna opinię Komisji w sprawie w/w 

projektów. 

Uchwała w sprawie  zmiany do uchwały budżetowej na 2012r podjęta została 

jednogłośnie  

Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 21012-

2015- przyjęta jednogłośnie  

 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r – podjęta jednogłośnie.  

Z projektem uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego w przedmiocie   powierzenia wykonania zadania własnego 

gminy 

Opatów  dot. Gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i 

unieszkodliwienia odpadów komunalnych zapoznał Wójt Gminy. Uchwała w tej 

sprawie podjęta została jednogłośnie.  

Ad-7 i 8. 

Radny Mirosław Szewczuk udzielił informacji na temat funkcjonowania 

Gminnej Spółki Wodnej w 2011r. Poinformował ze w każdej miejscowości ma 

się odbyć zebranie, na którym zostaną wybrani przedstawiciele do GSW.  

Poprosił aby na tych zebraniach byli obecni sołtysi i radni z danej miejscowości.  

Radny Piotr Rojszczyk zapytał o prognozy na rok bieżący dot. Działania spółki 

wodnej.  

Mówił także o niedoinformowaniu mieszkańców odnośnie zwoływanych zebrań  

a także przeprowadzanych akcji na terenie gminy.  

Sołtys wsi Złochowice Ryszard Kotas zauważył, ze wykorzystuje wszelkie 



sposoby aby zawiadamiać mieszkańców o planowanych zebraniach czy 

planowanych akcjach na terenie wsi. 

Również Przewodniczący Rady Gminy Witold łacny uważa, ze każdy 

zainteresowany mieszkaniec gminy ma możliwość dostępu do wszelkich 

informacji jeżeli tylko chce. 

 Ad-9. Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Radu Gminy 

zamknął  XX zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

Protokołowała 

Joanna Krotla 

 


