
PROTOKÓŁ nr II/2014 

 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 4 grudnia 2014 roku 

w remizie OSP Iwanowice Duże, ul. Częstochowska 48 

 

Godzina  rozpoczęcia 13
oo

, godz. zakończenia 14
30 

Na 15 radnych obecnych na sesji 15 radnych 

Zaproszeni  goście: 

1. Wójt Gminy                - Bogdan Sośniak 

2. Sekretarz Gminy         - Jerzy Szyja 

3. Radca Prawny             - Wanda Balas 

4. Sołtysi 

 

Lista obecności radnych i sołtysów w załączeniu do protokołu. 

0 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. powołania i ustalenia składów liczbowych stałych komisji Rady 

Gminy Opatów 

b. ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Opatów i 

określenia przedmiotu działania komisji 

          c.   upoważnienia Wiceprzewodniczącego do określenia dla  

              Przewodniczącego   Rady Gminy, podróży służbowych  

7.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

8.  Sprawy bieżące. 

9.  Zakończenie II  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 

jednogłośnie.  

Ad-3. 

Protokół z poprzedniej  sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie, bez 

uwag. 

Ad-4. i Ad -5 

Informacja Wójta Gminy o bieżących zadaniach realizowanych przez gminę: 

- kanalizacja w Iwanowicach Małych – trzeba uzyskać efekt ekologiczny, co 

wiąże się z dofinansowaniem do kanalizacji, na chwile obecna wykonano już 

około 90 % przyłączy, Wójt wyjaśnił, ze kwota środków powstała z umorzenia 

kredytu musi zasilić inną inwestycję ekologiczna, czyli jak w naszym przypadku 

kanalizację  

- w roku przyszłym planowana budowa kanalizacji w Iwanowicach Dużych  

- ogłoszony został przetarg na kanalizację na ul. Kościuszki w Opatowie oraz 

wodociąg  na ul. Mickiewicza w Wilkowiecku. 

- dokończenie realizacji zadania związanego z „ zagospodarowaniem przestrzeni 

publicznej „ przy Urzędzie Gminy w Opatowie kończona jest budowa parkingu 

połączona z elementami wyposażenia placu zabaw 

- ogłoszony był przetarg na remonty świetlic w Opatowie i w Zwierzyńcu 

Pierwszym, ale do chwili przy podpisywaniu umowy wszyscy wykonawcy 

rezygnowali z realizacji tego zadania, po obejrzeniu warunków na miejscu w 

Zwierzyńcu Pierwszym, główna przyczyna są tynki na remizie w Zwierzyńcu. 

Ogłoszono następny przetarg na dzień 18 grudnia br., tym razem z zakresu robót 



tynki zostały usunięte.  

- ogłoszone zostały przetargi:  na odbiór odpadów z terenu gmina oraz na 

oświetlenie komunalne ulic 

- pismo z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej z Częstochowy  dot. 

ograniczenia kursów autobusowych na terenie gminy Opatów, zostaną zabrane 

kursy do Krzepic  przez Złochowice i Zwierzyniec Pierwszy , które są 

nierentowne, chyba, ze gmina będzie partycypować w kosztach.  

 Radny Józef Chyra poinformował, że Rada Sołecka ze Złochowic wysłała już 

pisma do ABX o kursy busów przez te miejscowości, bo nie jest możliwe 

całkowite zabranie transportu mieszkańcom tych miejscowości.  

Poprosił o takie samo pismo od Gminy Opatów. 

Radny Dariusz Zając zapytał  czy istnieje możliwość aby przy okazji inwestycji 

w Wilkowiecku zrobić wodociąg w Waleńczowie na ul. Zakrzewskiej.  

Wójt  wyjaśnił , że przy tej okazji tego problemu nie można rozwiązać , ale jest 

możliwa opcja podłączenia tej części Waleńczowa  do wodociągu w Kłobucku 

Zakrzewie.  

Radny Stanisław Grzyb zapytał czy te firmy, które wygrały przetarg na  remont 

świetlic, a potem wycofały się z podpisania umowy, poniosły z tego tytułu jakieś 

konsekwencje  

Wójt wyjaśnił, że w tym przetargu nie było wyznaczone wadium, dlatego nie 

ponieśli żadnych konsekwencji finansowych. 

Radny Andrzej Zalski zapytał o zakres robót remontowych remizy oraz o koszt 

tych robót. 

Wójt Gminy wyjaśnił, ze z tynkami koszt wynosił ok 200 tys. zł, po wyłączeniu 

z przetargu tynków szczegółów nie pamięta. Zakres robót obejmuje w tym  

przetargu wnętrze budynku. 

Sołtys wsi Waleńczów Stanisław Olszewski – miejsce gdzie znajduje się 

zbiornik wodny w Waleńczowie miało być wizytówka tej miejscowości , a jest 

w tym miejscu brzydko, kto jest za to odpowiedzialny?  

- do czego służy trzeci pojazd w jednostce OSP w Zwierzyńcu Pierwszym i kto 

ten samochód utrzymuje? 



- zaproponował aby Rada Gminy uchwaliła fundusz stypendialny dla młodzieży 

z terenu gminy wybitnie uzdolnionej 

Wójt Gminy przypomniał, ze na temat funduszu stypendialnego była mowa na 

sesji rady, temat do rozpracowania. 

Radny Andrzej Zalski zauważył, że w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu 

Pierwszym został utworzony taki  fundusz stypendialny dla wybitnie zdolnych 

uczniów, można by na tej samej zasadzie cos pomyśleć w gminie, ze środków od 

sponsorów i jakiś innych funduszy, niekoniecznie gminnych. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że samochód w OSP w Zwierzyńcu Pierwszym  nie jest  

utrzymywany ze środków gminy.   

Radny Józef Chyra zauważył, że taki samochód się czasami przydaje, np. żuk ze 

Zwierzyńca jest wykorzystany do przewozu osób. 

- natomiast gospodarzem  terenu zbiornika w Waleńczowie jest Śląski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach , trudno się z nimi porozumieć.  

Ad-6 

a. Przewodniczący RG Witold Łacny zapoznał obecnych jakie komisje  

działały przy Radzie Gminy w poprzedniej kadencji, oraz przedstawił 

skład liczbowy poszczególnych komisji – w tej sprawie została 

jednogłośnie podjęta uchwała zatwierdzająca stan liczbowy komisji 

stałych RG: 

 

Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 – 10 osób 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych – 9 osób 

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów – 6 osób 

Komisja Rewizyjna – 4 osoby 

 

b. Następnie Przewodniczący RG – poprosił o zgłaszanie kandydatów  na 

członków Komisji Rewizyjnej: 

 



1. Chyra Józef - Przewodniczący 

2. Pośpiech Robert - Z-ca Przewodniczącego 

3. Floriański Mieczysław - Członek 

4. Kotowicz Tomasz - członek 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Józefa Chyrę na 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz jednogłośnie opowiedziała się za 

przydzieleniem funkcji zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

radnemu Robertowi Pośpiechowi 

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów  

1. Biernacki Leszek - Przewodniczący 

2. Grzyb Stanisław - Z-ca Przewodniczącego 

3. Bednarek Artur - członek 

4. Rojszczyk Piotr - członek 

5. Szewczuk Mirosław - członek 

6. Ślusarczyk Jan - członek 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych  

1. Rojszczyk Piotr - Przewodniczący 

2. Grzyb Mirosław - Z-ca Przewodniczącego 

3. Chyra Józef - członek 

4. Heluszka Jacek - członek 

5. Łacny Witold - członek 

6. Pośpiech Robert - członek 

7. Szewczuk Mirosław - członek 

8. Zając Dariusz - członek 

9. Zalski Andrzej  - członek 



Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska  

1. Ślusarczyk Jan - Przewodniczący 

2. Heluszka Jacek - Z-ca Przewodniczącego 

3. Bednarek Artur - członek 

4. Biernacki Leszek – członek 

5. Grzyb Mirosław - członek 

6. Grzyb Stanisław - członek 

7. Floriański Mieczysław - członek 

8. Kotowicz Tomasz - członek 

9. Zając Dariusz - członek 

10. Zalski Andrzej - członek 

 

Uchwała w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji  Rady Gminy 

Opatów i określenia przedmiotu  działania  komisji  została podjęta 

jednogłośnie.  

 

c. Przewodniczący RG Witold Łacny zapoznał z projektem uchwały dot. 

upoważnienia  I Wiceprzewodniczącego Dariusz zająca do określenia dla 

Przewodniczącego  Rady Gminy, podróży służbowych . 

Uchwała podjęta została jednogłośnie.  

 

Ad-7. i  Ad-8.  

Odpowiedzi na zapytania były udzielane na bieżąco. 

Ustalono posiedzenie Komisji na dzień 16 grudnia 2014r o godz. 10.00 w 

świetlicy w Opatowie. Komisje będą pracowały na budżetem gminy na 2015 

rok. 

Przewodniczący zapoznał z ofertą szkoleniowa dla radnych, poprosił o 



zgłaszanie się chętnych na wyjazd. Szkolenie odbędzie się 15 grudnia br. w 

Katowicach. 

Udział zgłosiło 6 radnych. 

Przewodniczący RG przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych. 

Radny Mirosław Szewczuk zgłosił problem mieszkańców gminy Opatów, 

dotyczący braku lekarza w Ośrodku Zdrowia w Opatowie, jeden lekarz jest od 

dłuższego czasu na zwolnieniu, drugi pracuje na pól etatu co nie pozwala na 

przyjęcie wszystkich potrzebujących. 

Witold Łacny odpowiedział, że o sprawie rozmawiał z Wicestarostą P. 

Biernackim. 

Radny Piotr Rojszczyk – wrócił do sprawy pisma z PKS Częstochowa, 

zauważył, ze nie powinniśmy się poddawać szantażom PKS, ale chodzi o  dobro 

mieszkańców naszej gminy , dlatego tez należy te sprawę rozpatrzeć 

pozytywnie. 

- zaproponował także aby radni składali wnioski na piśmie, co bardzo pomoże w 

umieszczaniu ich w  protokole  oraz w udzielaniu na nie szczegółowych 

odpowiedzi przez osoby kompetentne. 

Bardzo dobrym wyjściem byłby zakup nagłośnienia i nagrywania sesji. 

- bardzo słabo oznakowana jest droga Waleńczów – Złochowice, przy mgle 

widoczność jest zerowa. Poprosił aby Komisja zajęła się ta sprawa. 

Sołtys wsi Zwierzyniec Drugi Piotr Ślusarczyk przypomniał o problemie słupów 

energetycznych ustawionych w rowie. Już to było zgłaszane do Energetyki i 

dalej nic. 

Ad-9.  

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął   

II zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

 

Protokołowała 

Joanna Krotla  

 


