
PROTOKÓŁ nr XXX/2012 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia  25 września 2012 roku 

w Gimnazjum w Opatowie 

Godzina  rozpoczęcia 12
00

, godz. zakończenia 14
00 

Na 15 radnych obecnych na sesji 15 radnych 

Zaproszeni  goście: 

 Wójt Gminy       - Bogdan Sośniak  

 Sekretarz Gminy         - Jerzy Szyja 

 Skarbnik Gminy          - Zbigniew Kowalik 

 Inspektor UG       - Jacek Popęda  

Lista obecności radnych 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 i sołtysów 

6. Podjęcie uchwał w sprawie 

          a. zmiany w budżecie na 2012 rok 

           b. ustalenia granic okręgów na terenie gminy Opatów 

           c. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

              dla  uczniów  zamieszkałych na terenie gminy Opatów       

    d. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

             zarządzającym jest Gmina Opatów, warunków i zasad korzystania  

             z   przystanków  oraz  opłat za korzystanie z nich.           

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

8. Sprawy bieżące 

     9. Zakończenie XXX 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 Gminy o bieżącej działalności gminy: 

- trwają prace przy budowie kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków w Opatowie 

- rozstrzygnięty został przetarg na kredyt 

- ustalenia z narady Wójtów, która odbyła się w Kłobucku, odnośnie sieci 

komunikacyjnej, opłat za przystanki. 

Ad-6. 

Podjęcie uchwał w sprawie:  

a. zmiany w budżecie na 2012 rok – Skarbnik Gminy wyjaśnił czego dot. zmiany do 

budżetu. Pożyczka  dla OSP w Opatowie na zakup instrumentów muzycznych, na 

które została przyznana  dotacja, ale środki z niej będą dostępne w terminie 

późniejszym. 

Uchwała  w tej sprawie podjęta została jednogłośnie.  

b. Uchwała w sprawie  ustalenia granic okręgów na terenie gminy Opatów 

Stanowisko Komisji Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska pozytywne, z zaznaczeniem, że sama ustawa w tej sprawie jest dla nich 

absurdalna. 

Radni w dyskusji nad projektem uchwały argumentowali, że dotychczasowy 

podział na okręgi dla małych gmin był zadawalający i nie należało tego zmieniać.  

W opinii radnych nowy podział na okręgi może rodzić niepotrzebne podziały  

i konflikty wśród mieszkańców tych miejscowości. 

Wyniki głosowania nad projektem uchwały: 

- za przyjęciem uchwały głosowało 3 radnych 

- przeciw było 8 radnych 



- 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała w sprawie ustalenia granic 

okręgów na terenie gminy Opatów nie została przyjęta. 

Przed głosowaniem radny Leszek Biernacki opuścił obrady, w związku z czym 

głosowało 14 radnych. 

           c. Uchwała w  sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Opatów      

 Stanowisko Komisji Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska w tej sprawie pozytywne. 

Uchwała podjęta została jednogłośnie.  

    d. Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub  zarządzającym jest Gmina Opatów, warunków i zasad korzystania 

z przystanków  oraz  opłat za korzystanie z nich. 

(w tym momencie obrady opuścił radny  Mirosław Szewczuk) 

Radny Józef Chyra zauważył,. że wymieniona propozycja opłaty w wysokości 

0,03 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku  jest opłatą 

symboliczną, niewielką,  my jako gmina ponosimy różne koszty wobec czego uważa, 

ze opłatę taką należy wprowadzić.  

Wójt Gminy przychylił  się do wypowiedzi radnego Chyry, twierdząc , ze dziś 

podjęta opłata i tak zacznie dopiero obowiązywać po wygaśnięciu dotychczasowych 

zezwoleń. 

Uchwała podjęta jednogłośnie przy 13 osobach głosujących. 

Ad-7.   

W sprawach bieżących Wójt Gminy poinformował odnośnie pisma Pani Małgorzaty 

Marchewki w sprawie. przedsądowych żądań   finansowych na rzecz jej córki Sylwii. 



Radny Tomasz Macherzyński zadał pytanie dot. gazyfikacji gminy Opatów.  

Co w tej sprawie? 

Wójt Gminy odpowiedział, ze prawdopodobnie temat jest nadal aktualny. 

Jednoznacznej informacji na ten temat brak, prawdopodobnie sa planowane  jakieś 

udziały gminy  w realizacji tego przedsięwzięcia na rok 2014. 

Sołtys wsi Iwanowice Małe Jan Ślusarczyk zapytał czy doczekamy się na sesji 

obecności przedstawicieli Zarządu  Dróg powiatowych  ewentualnie Krajowych 

również. 

Zapytał także czy był już odbiór drogi krajowej w Waleńczowie i w Opatowie?  

Wójt Gminy odpowiedział, ze w chwili obecnej toczy się spór o przejecie oświetlenia 

które powstało przy tej drodze. Poza tym odbiór nie może się dokonać, ponieważ 

kierownik budowy nie wywiązał się z obietnic dot prac , które miały zostać 

wykonane po skończonej inwestycji.  

Radny Eugeniusz Polis ponownie przypomniał o odwodnieniu drogi Ul. Krzepicka w 

Iwanowicach Dużych, które do tej pory nie zostało zrobione.  

Radny Piotr Rojszczyk zwrócił uwagę, ze na Zebraniu Wiejskim w Złochowicach nie 

było żadnego przedstawiciela Urzędu. Czy to się zmieni? Czy już zawsze tak  

będzie? 

Wójt Gminy wyjaśnił, ze zebrania wiejskie organizowane w miesiącu wrześniu 

zwoływane są przede wszystkim po to aby dokonać podziału funduszów sołeckich. 

Jeżeli chodzi o takie z udziałem przedstawiciela Urzędu  Gminy, należy je 

zaplanować na początek każdego roku.  

Ad-8. Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Radu Gminy 

zamknął  XXX  zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

 

 

Protokołowała 

Joanna Krotla 


