
PROTOKÓŁ nr XXXIV/2013 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia  25 lutego 2013 roku 

w sali świetlicy środowiskowej w Opatowie 

Godzina  rozpoczęcia 13
30

, godz. zakończenia 16
30 

Na 15 radnych obecnych na sesji 15 radnych 

Zaproszeni  goście: 

1. Komendant  

PSP w Kłobucku - Zbigniew Desperak 

2. Wójt Gminy - Bogdan Sośniak  

3. Sekretarz Gminy - Jerzy Szyja 

4. Radca Prawny - Wanda Balas 

5. Skarbnik Gminy - Zbigniew Kowalik 

6. Kierownik Zakładu Komunalnego - Robert Puchała 

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. 

4. Informacja Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku w sprawie sytuacji 

zagrożenia pożarowego na terenie gminy Opatów w 2012 roku 

5.Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami 

6.Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów 

7.Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. zmiany w uchwale budżetowej na 2013rok 

b. zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 

c. udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Opatowie 

d. udzielenia pożyczki dla jednostki OSP w Iwanowicach Dużych 

e. udzielenia pomocy finansowej powiatowi kłobuckiemu na opracowanie ekspertyzy  

hydrogeologicznej 

8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

9.Sprawy bieżące 

10. Zakończenie XXXIV 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. 

Przybyły na posiedzenie Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku Zbigniew 

Desperak udzielił informacji na temat sytuacji zagrożenia pożarowego na terenie powiatu 

Kłobuckiego z wyodrębnieniem gminy Opatów w 2012 roku. 

Odpowiadał  na zadawane przez radnych i sołtysów pytania dot. sytuacji OSP na terenie 

gminy Opatów. 

Wyjaśnił szczegółowo przebieg transakcji przekazania samochodu bojowego dla jednostki 

specjalnej OSP w Wilkowiecku. 

Radny Mirosław Szewczuk wspomniał o konflikcie zarządu OSP w Wilkowiecku z 

miejscową Radą Sołecką odnośnie użytkowania remizy OSP. 

Komendant PSP odniósł Se do tej wypowiedzi, informując, ze postara się sprawę wyjaśnić 

na najbliższym zebraniu sprawozdawczym OSP w Wilkowiecku. 

Radny Dariusz Zając zauważył, ze można by przeprowadzić analizę wyposażenia jednostek 

na terenie gminy Opatów. 

Komendant PSP  wyjaśnił, ze taka analiza jest już sporządzana  od kilku lat. 

Radny Józef Chyra zaproponował, aby w przyszłej kadencji rozpatrzyć możliwość 

dofinansowania do samochodu pożarniczego dla OSP w Złochowicach i OSP w 

Waleńczowie .  

Ad-5. 

Informacja Wójta Gminy o bieżącym funkcjonowaniu gminy: 

- trwa III etap PONE, do końca marca powinno zostać wykonanych 53 inwestycji aby móc  

się rozliczyć z BOŚ. 

- akcja zima, stan dróg po zimie jest katastrofalny 

- odbędzie się spotkanie z mieszkańcami ul. Leśnej w Złochowicach odnośnie podpisania 

protokołów uzgodnień, później w tej sprawie pojedziemy do notariusza. 



- jest osoba zainteresowana zagospodarowaniem Góry Złochowickiej, w tej sprawie trzeba 

zwołać posiedzenie Komisji, w celu omówienia i podjęcia decyzji. 

Ad-6.  

Sołtys wsi Waleńczów Stanisław Olszewski zwrócił uwagę, aby zwiększyć bezpieczeństwo 

pieszych w Waleńczowie. 

Wójt Gminy ustosunkował się do tego informując, ze odbędzie w tej sprawie rozmowę z 

Dyrekcją Dróg Wojewódzkich. 

Sołtys wsi Iwanowice Małe Jan Ślusarczyk zgłosił problem braku lamp ulicznych przy 

ścieżce rowerowej z Opatowa do Iwanowic Małych. Zauważył, że oświetlono drogi, które 

nawet tego nie potrzebowały. Natomiast w tym miejscu brakuje światła, dla osób 

wracających wieczorem z przystanku PKS, ludzi z Kościoła i dzieci ze szkoły w Opatowie. 

Ad-7 

a. zmiany w uchwale budżetowej na 2013rok przedstawił Skarbnik Gminy – 

Zbigniew Kowalik. Uchwała w sprawie zmian – podjęta została jednogłośnie. 

 

b. zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 również 

przedstawił Skarbnik Gminy – uchwała podjęta  jednogłośnie. 

 

c. udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Opatowie – ze sprawą zapoznał Kierownik Zakłady Komunalnego Robert Puchała. 

Opinia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów w tej sprawie 

pozytywna. 

Uchwała podjęta jednogłośnie.   

d. udzielenia pożyczki dla jednostki OSP w Iwanowicach Dużych – uchwała w tej 

sprawie podjęta jednogłośnie. 

Radny Józef Chyra poruszył sprawę możliwości skorzystania z dofinansowania przez 

inne jednostki, nie tylko Iwanowice Duże. 

Przewodniczący Rady Gminy Witold Łacny, ze po prostu trzeba składać wnioski, 

każda jednostka ma jednakowa możliwość skorzystania z dotacji. 

Ten w niosek dla Iwanowic Dużych został rozpatrzony w roku ubiegłym, podpisana 

już została umowa pomiędzy OSP Iwanowice Duże a Zarządem Województwa, 

sprawa jest w trakcie załatwiania.  

e. udzielenia pomocy finansowej powiatowi kłobuckiemu na opracowanie ekspertyzy 

hydrologicznej – Wójt Gminy wyjaśnił sprawę, poinformował, ze pomoc będzie w 



kwocie 1500 zł. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

Ad-9. 

Sołtys wsi Iwanowice Małe Jan Ślusarczyk poprosił, aby zaprosić na sesję przedstawiciela 

Zarządu Dróg Powiatowych. 

Radny Józef Chyra poprosił, aby nie odpuścić sobie sprawy działki przy Ośrodku Zdrowia 

w Złochowicach, jest możliwość aby te działkę pozyskać od  Powiatu nieodpłatnie.  

Ad-10. Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Radu Gminy zamknął  

XXXIV zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

Protokołowała 

Joanna Krotla 


