
PROTOKÓŁ nr XXIII/2012 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia  19 kwietnia 2012 roku 

w sali świetlicy środowiskowej w Opatowie 

Godzina  rozpoczęcia 12
00

, godz. zakończenia 16
00 

Na 15 radnych obecnych na sesji 15 radnych 

Zaproszeni  goście: 

1. Wójt Gminy - Bogdan Sośniak  

2. Sekretarz Gminy - Jerzy Szyja 

3. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilkowiecku - Anna Bardzińska 

4. Pracownik Urzędu Gminy - Jacek Popęda  

5. Przedstawiciele Firmy wykonującej remont drogi krajowej. 

 

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:  

a. rozpatrzenie skargi  

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Sprawy bieżące 

9. Zakończenie XXIII 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. 

Przedstawiciele firmy wykonującej remont drogi krajowej przekazali informacje dot. 

przebiegu i zaawansowania robót na tej drodze w miejscowości Waleńczów i 

Opatów. 

Radny Eugeniusz Polis poprosił, aby zwrócić uwagę na odwodnienie tej drogi przy 

CPN (ul. Długa, przy cmentarzu). Zauważył, ze zjazd na te drogę jest bardzo wąski i 

ma wysokie krawężniki, co bardzo utrudni ruch w tym miejscu i może stwarzać 

zagrożenie. Poza tym nie przewidziane jest oświetlenie uliczne od przystanku PKS w 

Opatowie do cmentarza w Iwanowicach Małych. Uważa, ze w tym miejscu 

oświetlenie jest konieczne, ze względu na duży ruch pieszych (powroty dzieci ze 

szkoły, powrotu z kościoła).Przy drodze od Brzezinek do Walenczowa już się 

montuje to oświetlenie, a nie jest ono tam aż tak potrzebne jak w Opatowie. 

Przedstawiciele przekażą zgłoszone uwagi do inwestora. 

Wójt Gminy przedstawił informacje odnośnie kondycji budżetu gminy Opatów., 

przewidziane są duże cięcia w subwencji oświatowej. W tej sprawie ma zostać 

zorganizowany przez wszystkie gminy w Polsce marsz protestacyjny w Warszawie.  

Budżet naszej gminy jest już bardzo obciążony, a zanoszą się następne duże wydatki. 

Chociażby na gospodarkę odpadami, czy w związku z ustawa o zwierzętach 

bezdomnych.  

Szykują się również zmiany dot. funkcjonowania opieki społecznej w gminie.  

Ad-5. Radny Piotr Rojszczyk po raz kolejny zwrócił uwagę na czas palenia się lamp 

ulicznych w Złochowicach na ul. Długiej. Poprosił aby ten czas wyrównać z innymi 

lampami. 



Ad-6. 

Na czas rozpatrywania sprawy złożonej skargi na sali obrad  pozostali tylko radni i 

osoby zainteresowane. 

Przewodniczący Rady Gminy -Witold Łacny odczytał złożoną do rady Gminy skargę 

na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowiecku.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Pośpiech zapoznał z protokołem 

Komisji w tej sprawie oraz uzasadnieniem mówiącym o bezzasadności tej skargi.  

Po zapoznaniu się, przeanalizowaniu i dodatkowych wyjaśnieniach ze strony Pani 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilkowiecku wszyscy radni zdecydowali, ze skarga 

jest niezasadna.  

Uchwała o niezasadności skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowiecku 

podjęta została jednogłośnie.  

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

zamknął  XXIII zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

Protokołowała 

Joanna Krotla 


