
PROTOKÓŁ nr XXIV/2012 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia  25 kwietnia 2012 roku 

w sali świetlicy środowiskowej w Opatowie 

Godzina  rozpoczęcia 13
00

, godz. zakończenia 16
00 

Na 15 radnych obecnych na sesji 14 radnych 

Zaproszeni  goście: 

1. Wójt Gminy - Bogdan Sośniak  

2. Sekretarz Gminy - Jerzy Szyja 

3. Radna Powiatowa - Danuta Strugińska 

4. Kierownik GOPS - Anna Hyra 

5. Dyrektor GZO  - Dorota Grzelińska 

6. Pracownik Urzędu Gminy- Aneta Kistela 

7. 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 RG. 

4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami 

5. Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej w gminie Opatów na 2012r 

6. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi za 2011r 

7. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów 

           8.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

           a. zmian w uchwale budżetowej  na 2012r  

            b. przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej  

                    Straży  Pożarnej w Kłobucku. 

   c. likwidacji  Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym  



                 d. zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowego obowiązującego 

                    wymiaru godzin: dyrektorów, pedagogów i doradców zawodowych 

        e. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

                  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów  

                 w roku 2012  

    9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

   10. Sprawy bieżące 

   11. Zakończenie XXIV 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. 

Wystąpienie Radnej Powiatowej Pani Danuty Strugińskiej: 

-zapytała o remont drogi krajowej biegnącej przez Waleńczów , w jaki sposób 

zostanie zagospodarowana kostka, która została ściągnięta z chodnika.  

- na ul. Mickiewicza w Walenczowie  utworzyło się wysypisko śmieci, zapytała jak  

gmina zamierza rozwiązać ten problem 

- sprawa mieszkanki Waleńczowa z ul. Częstochowskiej – do stawu jest podłączona 

kanalizacja deszczowa, kiedy pada deszcz zostaje zalana piwnica tej pani. 

Wójt Gminy Bogdan Sośniak – wyjaśnił, że   kostka zostanie wykorzystana  

na terenie gminy, na ten moment najważniejsze aby odzyskać jak najwięcej tej kostki  

w jak najlepszym stanie. 

- śmieci są na bieżąco zbierane i utylizowane przez odpowiednie firmy, ale mimo to 



tworzą się takie wysypiska na terenie całej gminy 

- sprawa mieszkanki Waleńczowa – była już z tym problemem u Wójta, 

prawdopodobnie po wykonaniu nowego kolektora deszczowego problem się 

rozwiąże. 

Radna Powiatowa Pani  Strugińska poinformowała o podjętej przez Rade Powiatu 

uchwale w sprawie zamknięcia Zespołu Szkół w Waleńczowie. Ona sama była tej 

temu przeciwna, ale decyzja zapadła. Wyraziła swoje zdanie co do przeznaczenia 

budynku po tej szkole. Uważa, ze takie obiekty powinny zostać w jakiś sposób 

zagospodarowane , nie sprzedawane. Wyszła z propozycją, ze można by np. utworzyć 

w tym miejscu Dom Opieki dziennej dla osób starych, na terenie gminy Opatów jest 

coraz więcej osób starszych potrzebujących opieki, którą trudno zapewnić rodzinom 

pracującym.  

Radny Dariusz Zając również uważa, ze ten budynek powinien zostać pożytecznie 

zagospodarowany, żeby nie doprowadzić do jego sprzedaży.  

Wójt gminy poinformował, że odbyło się spotkanie w Starostwie na ten temat. 

Planowane jest tam utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, warunki utworzenia i 

przejęcia są jeszcze nieznane.  

Ad-5.Z oceną zasobów pomocy społecznej w gminie Opatów na 2012r zapoznała  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Hyra. 

Ocena została przyjęta przez ogólna akceptację radnych.  

Ad-6.  Sprawozdanie  z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za 2011r przedstawił Wójt Gminy. Rada Gminy przyjęła pozytywnie 

przedstawione sprawozdanie.  

  Ad-8 a.  Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej  na 2012r  - Wójt Gminy 

wyjaśnił sprawę przekazania  środków finansowych dla Komendy Powiatowej  

Straży  Pożarnej w Kłobucku. Była prośba o dotację w wysokości  130 tys. zł.  

W zamian gmina Opatów ma otrzymać w pełni wyposażony samochód pożarniczy.  



Poprosił o zaakceptowanie tego wydatku, który zostanie sfinansowany ze środków  

ze sprzedaży działek komunalnych. 

Sołtys wsi Iwanowice Małe Jan Ślusarczyk – uważa, ze gmina nie  powinna 

dofinansowywać  straży w powiecie, ponieważ jednostki na terenie gminy potrzebują 

dofinansowania, nie które nie posiadają nawet umundurowania. 

Przewodniczący Rady Gminy Witold Łacny – uważa, ze powinnyśmy skorzystać  

z tej oferty, chodzi przecież o poprawę bezpieczeństwa.  

Radny Józef Chyra – zarzucił, że porządek obrad Rady Gminy ustalony został 

złośliwie, porządek Komisji w sprawie wydania opinii odnośnie przekazania 

dofinansowania dla powiatowej jednostki straży  pożarnej ustalono wykorzystując 

jego nieobecność. 

Na terenie gminy potrzebne są dwa samochody pożarnicze lekkie, uważa, że za 130 

tys. zł można kupić 2 takie samochody, poza tym potrzebne jest umundurowanie dla   

jednostek OSP z terenu gminy Opatów. 

Uważa, ze inne gminy nie chciały  tego samochodu od powiatu, a gmina Opatów ma 

go chcieć? Twierdzi, ze na terenie gminy Opatów, nie jest potrzebne, aby aż dwie 

jednostki  były w systemie (Wilkowiecko i  Walenczów), bo w końcu i tak 

doprowadzi to do upadku OSP na terenie gminy. 

Zreasumował swoja wypowiedź tym, że nie będzie porozumienia z radnymi wsi 

Złochowice w sprawie przekazania dofinansowania dla PSP w Kłobucku, póki nie 

będzie decyzji o zakupie samochodu pożarniczego dla OSP w Złochowicach.  

Wójt Gminy Bogdan Sośnik ustosunkował się do wypowiedzi radnego Chyry 

informując, że za 130 tys zł nie zakupi się  dwóch samochodów, a ten który możemy 

otrzymać od Powiatu jest wart dużo więcej, poza tym jest bardzo dobrze 

wyposażony. Uważa, ze ta oferta jest bardzo korzystna, z jego informacji wynika,  

ze nie jest prawda iż inne gminy nie chciały tego samochodu, a  wręcz przeciwnie.  

Co do ustalania porządku obrad, wyjaśnił, ze jest on ustalany w ramach bieżących 

potrzeb, a sprawa dofinansowania dla straży w Kłobucku jest bardzo pilna i wynikła 



niedawno. Dlatego nie rozumie zarzutów radnego. 

Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012r podjęta została przy 7 

głosach za, 2 przeciw i 5 wstrzymujących się .  

 b. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej  

 Straży  Pożarnej w Kłobucku podjęta przy 7 głosach za, 2 przeciw i 5 

wstrzymujących się . 

c.  Uchwała w sprawie likwidacji  Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym –  

z pozytywna opinia w tej sprawie zapoznał Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych  - Tomasz Macherzyński 

Wójt Gminy udzielił dodatkowo informacji nt. działalności Stowarzyszenia  

w Zwierzyńcu Pierwszym oraz przygotowania do przejęcia budynków po tej szkole 

przez Stowarzyszenie. Decyzja odnośnie przekazania budynków po szkole należy do 

Wójta, ale mimo to Wójt poprosił o zaopiniowania jego decyzji przez Radę Gminy. 

Rada Gminy jednogłośnie przychyliła się do nieodpłatnego przekazania budynków 

po Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym , w użytkowanie Stowarzyszeniu 

„Nasza Szkoła”    

Mówił również nt. dalszego procesu  dot. Uruchamiania szkoły niepublicznej.  

Uchwała w sprawie likwidacji  Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym 

została podjęta przy 2 głosach wstrzymujących się. 

d. Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowego 

obowiązującego   wymiaru godzin: dyrektorów, pedagogów i doradców zawodowych 

– opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych pozytywna.  

Dyrektor GZO Dorota Grzelińska wyjaśniła sprawę stanowiska Wicedyrektora w 

Gimnazjum. Wg przepisów funkcja taka istnieje w szkołach gdzie jest powyżej 12 

oddziałów, w chwili obecnej nie ma w Gimnazjum takiej liczby oddziałów wiec 

stanowisko takie nie może istnieć.  Dla sprawnego prowadzenia Gimnazjum dyrektor 

tej placówki może powierzyć pełnienie takiej funkcji innemu nauczycielowi, 

motywując go dodatkiem motywacyjnym, którym zarządza. 



Wójt Gminy – uważa, ze w Gimnazjum powinno być stanowisko Wicedyrektora, bez 

względu na ilość oddziałów. Do szkoły uczęszcza młodzież w bardzo trudnym wieku, 

w okresie dojrzewania, wiec dla większego bezpieczeństwa oraz sprawnego 

funkcjonowania Gimnazjum takie stanowisko powinno być utworzone, ale musimy 

egzekwować przepisy wiec na dzień dzisiejszy zostaje to stanowisko zlikwidowane.  

Radny Józef Chyra uważa, ze samym dodatkiem motywacyjnym dyrektor nie zachęci 

nikogo do pracy Wicedyrektora, poza tym top Wójt jest pracodawca wiec to on 

powinien zgodnie z przepisami sprawę unormować.   

Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowego 

obowiązującego   wymiaru godzin: dyrektorów, pedagogów i doradców zawodowych 

podjęta została przy 6 głosach wstrzymujących się. 

e. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

      zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów – wyjaśnień do 

sprawy udzieliła Pani Aneta Kistela, w związku z zaistniała koniecznością wniesienia 

innego zapisu , wynikającego z przepisów prawnych trzeba tę uchwałę podjąć 

ponownie.   

Uchwała w tej sprawie podjęta została jednogłośnie.  

Ad-10.W punkcie tym Przewodniczący Rady Gminy zapoznał z pismem dot. 

propozycji dyżurów aptek na terenie powiatu Kłobuckiego.  

Ad-11. Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Radu Gminy 

zamknął  XXIV  zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

Protokołowała 

Joanna Krotla 


