
 

PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2012 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia  26 lipca 2012 roku 

w sali świetlicy środowiskowej w Opatowie 

 

Godzina  rozpoczęcia 14
00

, godz. zakończenia 16
00

 

Na 15 radnych obecnych na sesji 13 radnych 

Zaproszeni  goście: 

1. Wójt Gminy-Bogdan Sośniak 

2. Sekretarz Gminy-Jerzy Szyja 

3.Skarbnik Gminy – Zbigniew Kowalik 

4. Radny Powiatowy – Henryk Kiepura 

5. Radca Prawny -  Wanda Balas 

6. Dyrektor GZO -Dorota  Grzelińska 

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. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. uchylenia uchwały Nr 78/XXII/2012 z dnia 29 marca 2012 w/s zaciągnięcia 

pożyczki 

b .zmian w uchwale budżetowej  na 2012r                                                                                   

c. ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Opatów                                                                                                                    



d. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających 

uprawnienia szkoły publicznej oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej 

wykorzystania 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

8. Sprawy bieżące 

9. Zakończenie XXVIII 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 jak wyżej. 

Ad-3. 

Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 

Ad-4. 

Wystąpienie radnego Powiatowego Henryka Kiepury: 

Radny Powiatowy Pan Kiepura Henryk poinformował o podjętej przez Rade 

Powiatu uchwale w sprawie zamknięcia Zespołu Szkół w Waleńczowie. Wyraził 

swoje zdanie co do przeznaczenia budynku po tej szkole. Uważa, ze takie 

obiekty powinny zostać w jakiś sposób zagospodarowane, poinformował że 

zostaną  utworzone w tym miejscu warsztaty terapii zajęciowej dla dzieci. 

 

Wójt Gminy poinformował, że w Gminie od 28.06.2012r. trwa kontrola RIO, 

zakończy się  14 sierpnia 2012 r . 

Trwa inwestycja budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Opatowie , 

roboty na oczyszczalni idą,  budynek oczyszczalni w tym roku zostanie  

zamknięty.                                                                                                       



Kończy  się remont drogi krajowej D-43 Opatów –Waleńczów, w związku z 

powyższym pojawią się koszty tej modernizacji bo gmina będzie zobowiązana 

płacić za światło przy tej drodze.                                                                                                                                     

Wójt Gminy udzielił dodatkowo informacji nt. działalności Stowarzyszenia w 

Zwierzyńcu Pierwszym oraz przygotowania do przejęcia budynków po tej 

szkole przez Stowarzyszenie „ Nasza Szkoła”. 

Wójt Gminy poinformował, że trwają przygotowania do obchodów dożynek, w 

tym roku dożynki  powiatowe połączone z gminnymi odbędą się we wsi 

Iwanowice Duże w dniu 19 sierpnia 2012 r. 

 

Ad-5  

 

Sołtys wsi Iwanowice Małe- Jan Ślusarczyk zapytał dlaczego na odcinku drogi 

krajowej D-43  Opatów Iwanowice Małe do ul . Cmentarnej nie zainstalowano 

lamp oświetleniowych, a na odcinku Waleńczów Brzezinki zainstalowano. 

 

Sołtys sołectwa Brzezinki – Zbigniew Oziębała  stwierdził  że źle rozwiązano 

sprawę drogi dla rowerów  przy Centrum w Walenczowie zmieniono kierunek 

ruchu, rowerzyści mają problemy . 

 

Radny Polis Eugeniusz zwrócił uwagę, że barierki  zamontowane przy drodze 

krajowe D-43 od Potoku Opatówka w  stronę Iwanowic Małych są niepotrzebne. 

 

Wójt Gminy ustosunkował się do tych wypowiedzi. 

 

Radny  Józef Chyra -  rok temu pisaliśmy do energetyki w sprawie  

zamontowania 5 lamp oświetleniowych w Złochowicach ( do dzisiaj bez echa). 

Wyjeżdżając z ulicy Słonecznej  z Waleńczowa napotyka się na przeszkody, 

słaba widoczność z lewej strony przez zamontowane  podwójne barierki. 



Radny Józef Chyra zwrócił się z prośbą do Starosty Kłobuckiego, aby na drodze 

Powiatowej w Złochowicach zakręt  Maskpol w kierunku Konieczek, 

zamontowany został znak ograniczający prędkość,  bo występuje zagrożenie 

wypadkowe. 

 

Radny Piotr Rojszczyk-  przypomniał  się  w  sprawie  założenia lustra na 

skrzyżowaniu w Złochowicach  przy  ul. Długiej w stronę ul. Zielonej, 

ułatwiłoby to bezpieczny wjazd  mieszkańcom w lewo na ulicę Zieloną. 

                                                                                                                                                  

Ad-6 

 

a. uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr 78/XXII/2012 z dnia 29 marca 

2012 w/s zaciągnięcia pożyczki – podjęta jednogłośnie 

b. zmiany do budżetu Gminy na 2012 – przedstawił  Skarbnik Gminy 

Zbigniew Kowalik 

Uchwała podjęta jednogłośnie 

c.  ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Opatów , omówiła dyr. GZO Dorota 

Grzelińska                                                                                                                       

          Uchwała podjęta jednogłośnie 

d. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych       

posiadających   uprawnienia szkoły publicznej oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości jej wykorzystania, omówiła dyr. GZO Dorota 

Grzelińska                                                                                                                       

          Uchwała podjęta jednogłośnie 

 

 

Ad-7,8. Sekretarz Gminy zabrał głos w sprawach: 

  



1/ projektu uchwały Wójta Gminy Opatów o podziale gminy Opatów na okręgi 

wyborcze, poinformował że w dniu dzisiejszym, Wójt Gminy skierował wniosek 

do Rady Gminy przekazujący projekt uchwały, projekt został  rozdany radnym i 

sołtysom w celu nadania biegu temu projektowi , a przede wszystkim 

rozpatrzenie projektu przez Komisje Rady. 

 

2/ poinformował o piśmie Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia 

głośnego testu sprawności systemu ostrzegania i alarmowania ludności gminy 

Opatów  umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 68 rocznicy 

wybuchu Powstania Warszawskiego. Będzie to ciągły sygnał syren strażackich 

trwający 3 minuty. Jednocześnie  zaapelował do obecnych o godne  uczczenie 

tej rocznicy. 

 

3/ Następnie poinformował  radnych o przebiegu narady Starosty z Wójtami, 

która odbyła się w dniu 25.07.2012r., na naradzie omówiono następujące sprawy: 

 

- obchody 73 rocznicy wybuchu II wojny światowej pod nazwą – lekcja Historii 

na Polu i Przedpolu Bitwy pod Mokrą , rozpoczną się na terenie Krzepic i będą 

w kolejności na terenie gminy Opatów w miejscowości Wilkowiecko, gminy 

Miedzno w miejscowości Mokra.  

 

-  możliwości  sfinansowania projektów inwestycyjnych za pośrednictwem LGD 

„ Zielony Wierzchołek Śląska”  sekretarz poinformował , ze LGD przygotuje 

pismo do Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie wpływu środków do 

dyspozycji LGD na przyszłe projekty inwestycyjne lata 2014-2020, w celu 

poparcia tego wystąpienia przez wszystkie gminy. 

- zmiana ustawy o utrzymaniu porządku i czystości, w tej sprawie wystąpienie 

na naradzie miał p. Klimza  Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska  i 



poinformował Burmistrzów i Wójtów o obowiązkach które czekają gminy do 

końca roku. 

- Następnie w trakcie trwania narady, Naczelnik Zarzadzania Kryzysowego 

przedstawił rodzaje zapasów magazynowych,  z których gminy mogą skorzystać 

w razie klęsk żywiołowych i katastrof. 

- w imieniu Naczelnika Wydziału Inwestycji  i Rozwoju p. Pietruszka  

poinformował o wyniku ankiety przeprowadzonej w gminach na temat 

wprowadzenia projektu E- Usługi Powiatu Kłobuckiego 

  

Sołtys wsi Opatów- Henryk Edelman zauważył, obchody  wybuchu drugiej 

wojny światowej odbędą  się na Górze Opatowskiej, należałoby tam  zrobić  

porządek. 

 

Sołtys wsi Iwanowice Małe- Jan Ślusarczyk korzystając, że na sesji jest Starosta, 

stawiam wniosek aby  poprawić skrzyżowania łączące drogę D-43 z drogą 

powiatowa w stronę Zwierzyńca, po dużych opadach nie da się przejechać. 

 

Radny Grzeliński Władysław zwrócił uwagę , że droga nowo zrobiona od 

Złochowic w stronę Waleńczowa zarasta chaszczami, ul. Wesoła nie 

dokończono prac na tej drodze. 

Sołtys wsi Złochowice –Ryszard Kotas  należy poprawić nawierzchnie  drogi  

od cmentarza w Złochowicach  w stronę Waleńczów –Posadówki. 

 

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

zamknął  XXVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

 

Protokołował 

Stanisław Kauf 


