
PROTOKÓŁ nr III/2014 

 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 23 grudnia 2014 roku 

w świetlicy w Opatowie, ul. Kuźniczka 32 

 

Godzina  rozpoczęcia 13
oo

, godz. zakończenia 14
40 

Na 15 radnych obecnych na sesji 15 radnych 

Zaproszeni  goście: 

1. Wójt Gminy                - Bogdan Sośniak 

2. Sekretarz Gminy        - Jerzy Szyja 

3. Skarbnik Gminy         -  Zbigniew Kowalik 

4. Radca Prawny             - Wanda Balas 

5. Radny Powiatu           - Tomasz Jeziorski 

6. 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. zmian w budżecie gminy na  2014r  

b. ustalenie wynagrodzenia dla  Wójta Gminy Opatów 

c. wyrażenie opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Złochowice   

                                                                                                    

      7. odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów 

      8. Sprawy bieżące. 

 9. Zakończenie III  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 

Informacja Wójta Gminy o bieżących zadaniach realizowanych przez gminę: 

 - w grudniu zakończyły się prace przy realizacji  zadania związanego z 

zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy Urzędzie Gminy w Opatowie.                                                           

zakończona jest budowa parkingu w Opatowie , wraz z placem zabaw  w 

Opatowie, w Iwanowicach Małych i Wilkowiecku  

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

oświetlenie komunalne ulic. 

Na odbiór odpadów wybrano  ofertę złożoną przez: Zakład Oczyszczania 

Wywozu i Utylizacji Nieczystości EKO SYSTEM sp. j. Bożena Strach i 

Waldemar Strach ul. Spółdzielcza 1/1, 42-274 Konopiska. 

Na oświetlenie komunalne ulic oraz dla gminnych obiektów komunalnych i jej 

jednostek organizacyjnych, zakończono postępowanie przetargowe na wybór 

dostawcy prądu. Najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo TAURON 

S.A. W dniu 15 grudnia br. podpisano stosowne umowy na okres jednego roku , 

tj. do dnia 31 grudnia 2015r. 

 

- 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. 

 

Ad-5 

Przewodniczący Rady Gminy Witold Łacny zapoznał z wnioskami Radnego 

Andrzeja Zalskiego w sprawach: 

- wniesienia pod obrady Rady Gminy Opatów rozwiązania sytuacji prawnej,   

która dotyczy użytkowania przez Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” majątku 

komunalnego Gminy Opatów w zakresie dysponowania budynku szkoły, terenu 

boiska szkolnego i terenu na którym znajduje się Szkoła Podstawowa w 

Zwierzyńcu Pierwszym. 

Wniosek został skierowany pod obrady Komisji Rady Gminy Porządku 

Publicznego Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  i Komisji Oświaty, 

Kultury Zdrowia i spraw Socjalnych. 

- wniesienia pod obrady Rady Gminy Opatów wniosku o odstąpienie przez 

radnych pobierania świadczeń w postaci diety lub innych form zapłaty. 

Wniosek został skierowany pod obrady Komisji Rady Gminy Rolnictwa, 

Rozwoju Gospodarczego i Finansów. 

- wniosek z prośbą o podanie informacji o wydatkach na wynagrodzenie 

pracowników Gminnego Zespołu Oświaty w Opatowie w rozbiciu na 

stanowiska i podanie wszystkich stanowisk w administracji samorządowej w 

Gminie Opatów w rozbiciu na etaty fizyczne jak i umysłowe.  

Stwierdził że informacji na powyższe tematy nie otrzymał . 

Wójt Gminy powiedział że informacje o które pyta radny Andrzej Zalski zostaną 

udostępnione. 

  Radny Piotr Rojszczyk zadał pytanie dot. planów zagospodarowania 

mieszkania po Panu Gadku . Zaproponował aby powstała tam placówka dla 

kobiet, które doznały przemocy w rodzinie     . 

                                        

 

 



Ad-6. 

uchwałę w sprawie: 

 

- zmian w budżecie gminy na  2014r , projekt uchwały przedstawił Skarbnik 

Gminy Zbigniew Kowalik. 

Uchwała podjęta została jednogłośnie .                                                                                                  

 

- ustalenie wynagrodzenia dla  Wójta Gminy Opatów, projekt uchwały omówił  

Przewodniczący  Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów. 

 Biernacki Leszek powiedział że odbyło się posiedzenie wszystkich Komisji 

Rady Gminy . 

Komisje przyjęły stanowisko aby nie zmieniać wynagrodzenia dla Wójta 

Gminy, pozostawić wynagrodzenie na dotychczasowych warunkach. 

W rezultacie  Rada Gminy Opatów ustaliła  dla Wójta Gminy w Opatowie 

wynagrodzenie miesięczne w wysokości  9 608,60zł miesięcznie , w rozbiciu 

na: 

- wynagrodzenie zasadnicze  5 350,00 zł 

- dodatek funkcyjny 1 765,50 zł 

-  dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia  

    zasadniczego 1 070,00 zł 

- dodatek specjalny 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego 1 423,10 zł .  

 Uchwała w tej sprawie została podjęta przy 13 głosach za, 2 radnych  

wstrzymało się od głosu. 

- wyrażenie opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Złochowice  z projektem 

uchwały zapoznał Wójt Gminy Bogdan Sośniak. 

Uchwała podjęta została jednogłośnie  .                                                                                                   

Ad-7. i  Ad-8. 

Odpowiedzi na zapytania były udzielane na bieżąco. 

- Przewodniczący Rady Gminy – Witold Łacny zapoznał z pismem Starostwa 

Powiatowego w Kłobucku w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy 

Opatów do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 



Jednocześnie poinformował , że dotychczasowym przedstawicielem Gminy 

Opatów był Pan Ryszard Olczyk. 

Zaoferował o desygnowanie  na przedstawiciela Gminy Opatów do Rady 

Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Radnego Zająca 

Dariusza.                                                                                                         

Poprosił o przemyślenie przedstawionej propozycji i przygotowanie projektu 

uchwały na sesję. 

-Przewodniczący Rady Gminy – Witold Łacny zapoznał z pismem  Magdaleny i 

Damiana Pilarz  w sprawie drogi dojazdowej nr D-423 do posesji działek nr 

116/1 i 116/2 będących naszą własnością położonych w Zwierzyńcu Pierwszym 

przy ul. Dębowej 13. 

Wniosek został skierowany pod obrady Komisji Rady Gminy Porządku 

Publicznego Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

Ad-9.  

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął   

III zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

 

Protokołował 

Stanisław Kauf  

 


