
PROTOKÓŁ nr XXXI/2012 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia  24 października 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: 

1. Sekretarz Gminy      - Jerzy Szyja 

2. Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty – Dorota Grzelińska 

3. Inspektor UG      -  Jacek  Popęda  

4. 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.  

4.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012  

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych  

oświadczeń majątkowych.  

6. Informacja Wójta Gminy na temat złożonych oświadczeń majątkowych.  

7. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów  

8. Podjęcie uchwał w sprawie  

a.  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym  

b. przejęcia nieodpłatnie na własność gminy Opatów gruntów pod zwiększenie  

parametrów drogi gminnej nr 664042s w Złochowicach oraz upoważnienia Wójta Gminy do 

zawarcia umowy notarialnej w niniejszej sprawie  

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

10. Sprawy bieżące  

11. Zakończenie XXXI 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 o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 – 

pozytywną opinię w tej sprawie wydała  Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 

Socjalnych. 

Radny Józef Chyra zgłosił uwagę, że w tej informacji brakuje mu sprawozdania z 

wykonanych prac w czynie społecznym, w szkole w Złochowicach. 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 została 

przyjęta jednogłośnie. 

Ad-5. 

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych  

oświadczeń majątkowych.  – Przewodniczący Rady Gminy Witold Łacny 

poinformował, ze oświadczenia majątkowe radni złożyli w ustawowym terminie. 

Następnie oświadczenia przesłano do Urzędu Skarbowego w Kłobucku, który  po 

dokonanej analizie   przedstawił  do korekty, wszelkie niezgodności i uchybienia 

występujące w oświadczeniach radnych. 

Ad-6.  

Informacja Wójta Gminy na temat złożonych oświadczeń majątkowych – w imieniu 

nieobecnego Wójta Gminy  informację na ten temat przedstawił Robert Puchała, 

również informując o niezgodnościach w oświadczeniach wg analizy Urzędu 

Skarbowego. 

Obydwie informacje zostały przyjęte jednogłośnie  do akceptującej wiadomości. 

Ad-7. 

Radny Tomasz Macherzyński przypomniał o wydarzeniu historycznym, które miało 

miejsce na terenie Wilkowiecka  70 lat temu. Poprosił o upamiętnienie tego 

wydarzenia w dniu 24 listopada 2012r. 



Ad-8. 

a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 

w trybie bezprzetargowym  - sprawa dot. dwóch działek, na które osoby 

prywatne złożyły wnioski o przedłużenie dzierżawy. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

b. Uchwała w sprawie przejęcia nieodpłatnie na własność gminy Opatów gruntów 

pod zwiększenie parametrów drogi gminnej nr 664042s w Złochowicach oraz 

upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy notarialnej w niniejszej 

sprawie –  Inspektor UG Jacek Popęda wyjaśnił, ze uchwała ta jest 

konsekwencją działań radnych wsi Złochowice. 

Droga została wytyczona geodezyjnie, zrobiono podział, a osoby, które są 

właścicielami działek wchodzących w skład tej drogi, złożyły wnioski o nieodpłatne 

przekazanie swoich działek. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad-9. i 10. 

Przewodniczący Rady Gminy Witold Łacny przedstawił pismo dot. wytypowania 

kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia. 

Radni jednogłośnie zaproponowali Pana Bogdana Sośniaka – Wójta Gminy.  

Radny Piotr Rojszczyk przypomniał o zgłaszanym kilkakrotnie wniosku dot. 

wyregulowania czasu świecenia lamp ulicznych w Złochowicach. Do tej pory mimo 

zgłoszenia nic w tej sprawie nie zrobiono. 

Sekretarz Gminy Jerzy Szyja wyjaśnił, ze  sprawa zostanie załatwiona po zmianie 

czasu na czas zimowy. 

Radny Dariusz Zając zgłosił sprawę płukania kanałów burzowych w miejscowości 

Waleńczów, które mają ujście do rowu przy drodze krajowej. Żeby w tym temacie 

nie zaistniał konflikt z zarządcą drogi krajowej. 

Ad-11.  

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Radu Gminy zamknął  

XXXI zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

Protokołowała 

Joanna Krotla 

 


