
PROTOKÓŁ nr XXXVII/2013 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia  22 kwietnia 2013 roku 

w sali świetlicy środowiskowej w Opatowie 

Godzina  rozpoczęcia 13
00

, godz. zakończenia 16
30 

Na 15 radnych obecnych na sesji 14 radnych 

Zaproszeni  goście: 

1. Wójt Gminy - Bogdan Sośniak  

2. Sekretarz Gminy - Jerzy Szyja 

3. Radca Prawny - Wanda Balas 

4. Skarbnik Gminy - Zbigniew Kowalik 

5. Inspektor UG - Joanna Kiepura 

6. Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Starostwa 

Powiatowego w Kłobucku - Maciej Biernacki 

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 Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami 

5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a. zatwierdzenia  regulaminu porządku i czystości na terenie gminy Opatów 

b. zmiany uchwały dot. wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

 

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 

2012r 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

9. Sprawy bieżące 

10. Zakończenie XXXVII 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 Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i 

Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kłobucku- Maciej Biernacki mówił nt. zmian w planie 

zagospodarowania przestrzennego dot. obszaru przy budynku po szkole  zawodowej w 

Waleńczowie – z przemysłowej na mieszkaniową. W budynku tym planowane jest otwarcie 

domu rodzinkowego. 

Radny Józef Chyra zapytał czy wiadomo już coś w sprawie przekazania działki przy 

Ośrodku Zdrowia w Złochowicach na rzecz gminy Opatów. 

Pan Biernacki odpowiedział, ze w tej chwili trudno mu odpowiedzieć na to pytanie, na 

najbliższym powiedzeniu Zarządu Powiatu zgłosi te sprawę. 

Naczelnik powiedział także na temat remontów dróg powiatowych. Wytypowana została 

firma do przeprowadzenia remontów cząstkowych.  

Radny Tomasz Macherzyński – jeżeli powstanie w Waleńczowie planowany Dom 

rodzinkowy to dzieci tam zamieszkałe będą objęte obowiązkiem szkolnym na terenie gminy 

Opatów/ 

- zwrócił także uwagę, na chodniki przy drogach powiatowych, szczególnie na chodnik w 

Opatowie na ul. Kuźniczka. Na terenie  naszej gminy do tej pory powiat nie inwestował w 

żaden chodnik, prosił aby ten fragment chodnika w Opatowie wyremontować,, ponieważ 

jest naprawdę tragicznym stanie. 

Pan Maciej Biernacki wyjaśnił, że chodników na terenie gminy nie remontowano, ponieważ 

zwyczajnie na to nie pozwala budżet Powiatu, , same drogi pochłaniają cały budżet. Wie że 

chodniki sa potrzebne ale możliwości finansowania ich  bardzo małe. 

Radny Rojszczyk Piotr – przedstawił konieczność  postawienia znaku ograniczającego 

tonaż, przy drodze powiatowej w Złochowicach ul. Długa. 



Naczelnik  przyjął uwagę do wiadomości. 

Sołtys wsi Iwanowice Małe Jan Ślusarczyk – skrzyżowanie w Iwanowianach  drogi 

powiatowej z droga krajową, jest w tragicznym stanie- wyrwy, że nie można wyjechać ze 

skrzyżowania, czy Powiat nie ma wpływu na remont tego skrzyżowania. Sprawa była 

zgłaszana wielokrotnie.  

Pan Biernacki obiecał zgłosił tę sprawę do Zarządu Powiatu. 

Ogólnie Rada Gminy pozytywnie opowiedziała się za potrzebą dokonania zmiany w planie 

zagospodarowania przestrzennego, na potrzeby utworzenia Domu Rodzinkowego w 

Waleńczowie. 

W dalszej części Wójt Gminy Bogdan Sośnik omówił działania inwestycyjne na terenie 

gminy, szczególnie budowy kanalizacji. Przebudowa sieci energetycznej zbiegła się z 

budową oczyszczalni co pozwala w sposób bezpieczny podejść do zasilania oczyszczalni.  

Powiedział także nt. wypłycania sieci kanalizacyjnej na odcinku przy remizie OSP w 

Opatowie. Wykop był robiony na 6 metrów, teraz zostanie spłycony i w tym miejscu 

powstanie przepompownia. 

W czerwcu zostanie ogłoszony przetarg na etap kanalizacji w Iwanowicach Małych. 

- podpisano części aktów notarialnych dot. darowizny działek  na drogę w Złochowicach  

Ad-5 

Sołtys wsi Waleńczów Stanisław Olszewski zapytał dlaczego został zlikwidowany II 

oddział przedszkolny w Waleńczowie. 

Ad-6 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. zatwierdzenia  regulaminu porządku i czystości na terenie gminy Opatów – 

radny Piotr Rojszczyk zgłosił szereg uwag do przedstawionego projektu, zapisy w  

projekcie wg niego są niezrozumiałe, mówił o konieczności uściślenia zapisów w 

regulaminie, m.in. dot. gromadzenia ściekówb. bytowych w gospodarstwach domowych,  

obowiązku utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym kosza w każdym gospodarstwie 

domowym. 

Sekretarz Gminy Jerzy Szyja  poinformował, ze projekt regulaminu radni otrzymali już dawno, 

był więc czas na poprawki. Ponadto Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska  pozytywnie zaakceptowała przedstawiony projekt. Na tej  podstawie został 

przygotowany projekt  uchwały.  Oczywiście istnieje możliwość nanoszenia zmian w 



podjętej uchwale w zależności od sytuacji i okoliczności. W chwili obecnej nie jesteśmy 

ich przewidzieć. 

Radny Piotr Rojszczyk  zwrócił jeszcze uwagę na to aby zmusić administratorów cmentarzy to 

utrzymania porządku na cmentarzach. 

Wójt Gminy wyjaśnił, ze w tym regulaminie nie można regulować tych spraw. To zależy od 

indywidulanych zgłoszeń. 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia  regulaminu porządku i czystości na terenie gminy Opatów 

została podjęta przy 1 głosie wstrzymującym i 1 głosie przeciw. 

b.zmiany uchwały dot. wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wyjaśnił Sekretarz Gminy. 

 Uchwała podjęta została jednogłośnie.  

Ad-7. 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 

2012r – przedstawił Wójt Gminy. Rada Gminy pozytywnie je zaakceptowała. 

Ad-8, 

Wójt Gminy odnośnie pytania sołtysa wsi Waleńczów – odpowiedź zostanie przedstawiona 

przez GZO w Opatowie na piśmie 

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

XXXVII zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

Protokołowała 

Joanna Krotla 


