
PROTOKÓŁ nr IV/2014 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 30 grudnia 2014 roku 

w świetlicy środowiskowej w Opatowie 

 Godzina  rozpoczęcia 13.00, godz. zakończenia 16.00 

Na 15 radnych obecnych na sesji 15 radnych  

Obecni na posiedzeniu:  

1. Wójt Gminy                 - Bogdan Sośniak  

2. Sekretarz Gminy          - Jerzy Szyja  

3. Skarbnik Gminy  - Zbigniew Kowalik 

4. Radca Prawny              - Wanda Balas  

5. Radny Powiatowy - Tomasz Jeziorski 

6. Kierownik GOPS  - Anna Hyra 

7. Sołtysi  wg listy obecności załączonej do protokołu 

8. Radni wg listy obecności załączonej 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.Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. zmian w budżecie na 2014 rok 

b. budżetu gminy na 2015r 

c. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Opatów  

na lata 2015-2022  



d. desygnowania przedstawiciela gminy Opatów do Rady Społecznej działającej  

przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 

e. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

na 2015r 

f. gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2015r 

g. planów pracy komisji na 2015r 

5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

8. Sprawy bieżące. 

9. Zakończenie IV 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 z  dnia 23 grudnia 2014 r. został  

przyjęty po dokonaniu zmiany, na podstawie uwagi  zgłoszonej przez radnego 

Andrzeja Zalskiego – przy trzech głosach wstrzymujących. 

Radny Andrzej Zalski  zastrzegł też, że odpowiedzi na składane przez niego zapytania 

na piśmie, ma otrzymywać od Wójta Gminy poprzez Przewodniczącego Rady Gminy, 

również na piśmie. 



Ad-4.  

Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. Z projektem uchwały  dot. zmian w budżecie na 2014 rok zapoznał Skarbnik 

Gminy – Zbigniew Kowalik 

Poinformował jakich przesunięć w budżecie dotyczą zmiany (projekt uchwały 

radni otrzymali przed sesją)  

Z pozytywną opinią w tej sprawie zapoznał Przewodniczący Komisji 

Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i  Finansów –Leszek Biernacki 

– uchwała nr 9/IV/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok podjęta 

została przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

b. Projekt uchwały dot. budżetu gminy na 2015r przedstawił Skarbnik Gminy 

Zbigniew Kowalik. Powiedział że projekt został omówiony na posiedzeniu 

wszystkich Komisji Rady. Przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach dot. Projektu budżetu gminy Opatów na 2015 

rok. 

Opinia Komisji również była pozytywna. 

Dodatkowo radny Grzyb Stanisław zadał  pytanie dot. paragrafów , na których 

wykazane są środki  finansowe na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty w 

porównaniu ze środkami finansowymi wydatkowanymi na utrzymanie Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Stwierdził, ze wysokość kwoty jest porównywalna , 

a przecież w GZO są cztery etaty, natomiast w GOPS 6 etatów. 

Skarbnik Gminy wyjaśnił, że jeżeli chodzi o GOPS, koszty utrzymania są większe 

ok. 346 tys. zł, a  GZO ok. 313 tys. zł, ponieważ wysokość wynagrodzeń wykazana 

jest w innych rozdziałach. 

Radny Andrzej Zalski – w projekcie budżetu wykazana jest kwota na 

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w wysokości 1 mln zł, natomiast potrzebna kwota 

dla   Stowarzyszenia to 1,5 mln zł. Skąd Gmina weźmie środki na pokrycie tej 

różnicy? 

 



Skarbnik Gminy wyjaśnił, że budżet jest „płynny”, w ciągu roku  dokonuje się 

wiele zmian, na tę chwile nie znana jest jeszcze kwota subwencji, dopiero 

wszystko się wyjaśni w pierwszym kwartale 2015 roku. 

Radny Andrzej Zalski zwrócił uwagę, że zaangażowanie środków gminy w 

finansowanie oświaty jest ogromne, były zapewnienia ze będą dalsze likwidacje 

szkół, nic do chwili obecnej w tej sprawie nie poczyniono, osobiście sam nie jest za 

likwidacją szkól, ale  istnieje konieczność zmniejszenia kosztów utrzymania 

jednego ucznia w każdej ze szkół na terenie gminy, tak jak to jest w Szkole 

Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym. Na utrzymanie oświaty wydawane są 

ogromne pieniądze, kosztem innych inwestycji, budowy i remontów dróg i  

chodników. 

Program anty powodziowy, realizowany w Powiecie daje nam możliwość 

wyremontowania dróg na terenie gminy Opatów, ale i gmina musi w to 

zainwestować swoje środki, a ich nie ma bo musi utrzymywać oświatę. 

Sprawa ta powinna zostać rozwiązana jak najszybciej, powinniśmy zdążyć do 

lutego 2015 roku podjąć konkretne decyzje odnośnie szkół, aby w 2016 roku 

można było zacząć oszczędzać pieniądze na potrzebne inwestycje.  

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów Pan 

Leszek Biernacki zauważył, że problem  ten był zgłaszany  na wspólnym 

posiedzeniu wszystkich komisji. Został odebrany pozytywnie , w tej sprawie jak 

najszybciej powinno odbyć się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i 

Spraw Socjalnych. 

 

Radny Grzyb Stanisław  zapytał co oznaczają środki na dotacje do ścieków w 

dziale gospodarka komunalna? 

Skarbnik odpowiedział że z tych środków dopłacana jest złotówka do 1 m
3
 ścieków 

we wszystkich miejscowościach gdzie jest kanalizacja. 

Radny Grzyb zauważył, że to powinno dotyczyć wszystkich mieszkańców gminy i 

tam gdzie nie ma kanalizacji np. dopłacać ludziom do śmieci. 

 



Wójt Gminy wyjaśnił, że taka była decyzja Rady Gminy, a gospodarka ściekowa 

jest wszędzie we wszystkich gminach  dotowana. 

Radny Andrzej Zalski – stwierdził, że dużą oszczędnością dla budżetu byłoby 

przeniesienie biur Zakładu Komunalnego do pomieszczeń przy Oczyszczalni w 

Opatowie, nie musielibyśmy płacić czynszu.  

Uchwała nr 10/IV/2014 w sprawie budżetu gminy na 2015 rok została przyjęta przy 2 

głosach przeciw. 

 

c. Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy Opatów na lata 2015-2022 – również zapoznał Skarbnik Gminy 

Zbigniew Kowalik . 

Opinia RIO w Katowicach w sprawie WPF gminy Opatów pozytywna. 

Z pozytywną Opinią Komisji w tej sprawie  zapoznał radny Leszek Biernacki. 

Uchwała nr 11/IV/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy Opatów na lata 2015-2022 została podjęta jednogłośnie. 

 

d. Projekt  uchwały  w sprawie desygnowania przedstawiciela gminy Opatów do 

Rady Społecznej działającej przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku odczytał  Przewodniczący Rady Gminy Witold Łacny. 

Zapoznał przy tym z propozycją rady, aby przedstawicielem Rady Gminy Opatów  

do reprezentowania w Radzie Społecznej ZOZ w Kłobucku został radny z 

Waleńczowa Pan Dariusz Zając . 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 12/IV/2014 akceptując osobę Pana 

Dariusza Zająca. 

Radny Józef Chyra poprosił, aby wybrany przedstawiciel przekazywał Radzie 

Gminy sprawozdania z pracy Rady Społecznej ZOZ w Kłobucku. 

Radny Piotr Rojszczyk , powiedział  że aby uniknąć problemu braku 

przedstawiania takiego sprawozdania zaplanował w tej sprawie spotkanie komisji, 

na której pełnomocnik ma  to sprawozdanie przedstawić. Nadmienił również, że 

ma nadzieje, iż stanie się to zwyczajem w pracy Rady Gminy. 

 



Radny Dariusz Zając zobowiązał się do przekazywania takiej informacji. 

 

W tym momencie dalsze prowadzenie sesji przejął I Wiceprzewodniczący RG 

Opatów Pan Dariusz Zając. Trzech radnych : Witold Łacny, Mirosław Grzyb oraz 

Robert Pośpiech opuścili obrady. 

 

Od tej chwili  Rada Gminy Opatów pracowała w składzie 12 osobowym. 

 

e. Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych  na 2015r przedstawił Sekretarz Gminy Jerzy Szyja 

jako Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Opatowie. 

Pan Jerzy Szyja poinformował o sposobie opracowania Diagnozy oraz 

Harmonogramu działań na 2015 rok . 

Powiedział również, ze program profilaktyki, tak jak i budżet może w ciągu roku 

ulegać zmianie. 

Sołtys wsi Waleńczów Stanisław Olszewski zarzucił, ze efektów pracy GK RPA 

nie ma żadnych, nie wyleczono żadnego alkoholika ,a pieniądze są przeznaczone 

głownie na utrzymanie komisji. 

Pan Jerzy Szyja wyjaśnił na czym polega praca GK RPA, na czym polega choroba 

alkoholowa, jaki jest przebieg leczenia choroby oraz jakie koszty są ponoszone 

zanim osoba zgłoszona trafi na leczenie. 

Mówił o pracy psychoterapeuty zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjnym. 

 

Uchwała nr 13/IV/2014 w sprawie gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych  na 2015r  została podjęta jednogłośnie. 

 

f. Z projektem uchwały dot.  gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 

2015r także zapoznał Sekretarz Gminy Jerzy Szyja. 

 



Radny Andrzej Zalski zapytał czy sprawą narkotyków zajmuje się ta sama 

komisja? 

Zapytał także o konkretne koszty wydawane na członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w całym roku. 

 

Pan Jerzy Szyja wyjaśnił, że GK RPA zajmuje się wszystkimi uzależnieniami, 

dokładne koszty diet członków tej komisji są ujęte w Harmonogramie,  po 

zliczeniu suma ta wynosi około 16.800 zł. 

 

Uchwała nr 14/IV/2014 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii na 2015r podjęta została jednogłośnie.  

 

g. Projekt uchwały w sprawie planów pracy komisji na 2015r – Każdy z 

przewodniczących Komisji zapoznał członków swojej Komisji z 

proponowanym planem pracy Komisji na 2015 rok, po 15 minutowej przerwie 

wznowiono obrady –  

Uchwała w nr 15/IV/2014  sprawie planów pracy na 2015 rok podjęta została 

jednogłośnie.  

 Ad -5  

Informacja Wójta Gminy o bieżących zadaniach realizowanych przez gminę:  

Wójt Gminy mówił głównie na temat zamknięcia  budżetu po stronie wydatków i 

wpływów w związku ze zbliżającym się końcem roku kalendarzowego.  

- 31 grudnia br. podpisana będzie umowa na wywóz śmieci z terenu gminy , przez 

firmę która wygrała przetarg, niestety koszt wywozu będzie w przyszłym roku około 

70% droższy,. 

Wójt Gminy powiedział, że w  roku 2015 Rada Gminy musi przeanalizować stawki za 

wywóz śmieci  



 Głos zabrał Radny Powiatowy Pan Tomasz Jeziorski – zapoznał z pracami Rady 

Powiatu, poinformował o uchwaleniu budżetu przez Powiat na 2015 rok, przedstawił 

kwoty niektórych wydatków z Budżetu Powiatu. 

Udzielił odpowiedzi na zgłoszone na poprzedniej sesji zapytania radnych i sołtysów. 

Mówił  m.in. na temat zalewanej drogi powiatowej w Iwanowicach Dużych, Powiat 

chce zlikwidować przyczynę  tworzenia się rozlewiska  na tej drodze, które  stanowi 

niebezpieczeństwo w ruchu drogowym , zachodzi potrzeba wykonania tam krytego 

przepustu.  Mocno zaangażowani w tę sprawę są radni i sołtys, ale jak w końcu sprawa 

zostanie rozwiązana, nie wiadomo. 

Radny Powiatowy Tomasz Jeziorski poinformował, że planowana jest przebudowa 

drogi Opatów – Złochowice (od skrzyżowania w Opatowie do Ośrodka Zdrowia w 

Złochowicach) ,ze środków na klęski żywiołowe . Inwestycja ta możliwa będzie przy 

współfinansowaniu ze środków gminy Opatów. 

W budżecie Powiatu zaplanowano około 250 tys. zł na przebudowę budynku po szkole 

rolniczej w Waleńczowie. 

Ma tam powstać dom dla jednej rodziny zastępczej. 

W sprawie lekarza w Ośrodku Zdrowia w Opatowie,  a w zasadzie jego braku, udzielił 

informacji, że Pani Doktor Strugińska jest na zwolnieniu chorobowym nie  wiadomo 

do kiedy, dlatego etat w pewnym sensie jest zablokowany, w ramach możliwości 

dojeżdżają lekarze ze Szpitala w Kłobucku, z tego co się orientuje nie ma żadnego 

zainteresowania pracą na etat w Ośrodku w Opatowie. 

Radny Andrzej Zalski zapytał o straty Powiatu w wysokości 3,5 mln zł. I czy są 

poczynione jakieś konsekwencje wobec osób które do  tego doprowadziły? 

Radny Powiatowy wyjaśnił, że Powiat podżyrował kredyt firmie która zbankrutowała, 

stąd te straty, a teraz niestety musi te koszty zapłacić. Jest nowym radnym dopiero od 

miesiąca, wiec nic więcej w tej sprawie nie wie. 



Radny Stanisław Grzyb zgłosił radnemu powiatowemu problem związany z 

utworzeniem się poprzecznego „garbu” na drodze w Zwierzyńcu Drugim. 

Radny Leszek Biernacki zwrócił uwagę na podniesioną nakładkę na drodze 

powiatowej  w stronę Popowic. 

Sołtys Stanisław Olszewski zapytał czy istnieje jeszcze Izba Rolnicza i co robi teraz. 

Pan Jeziorski Tomasz odpowiedział, ze Izba Rolnicza istnieje, obraduje raz na kwartał. 

Ad -6.i Ad-7.  

W punkcie tym Wójt Gminy udzielił Panu Zalskiemu,  krótkiej informacji dot. 

kosztów utrzymania przedszkola na Plebani w Iwanowicach Dużych. 

Umowa na wynajem kończy się w 2015 roku, gmina ponosi koszt równy 12 tonom 

węgla, płaci za wodę i prąd, nie obchodzi nas koszt napraw i remontów. 

Szczegółowa informacja będzie sporządzona na piśmie i zostanie przekazana radnemu 

Zalskiemu. 

Prowadzący sesję Wiceprzewodniczący Dariusz Zając odczytał (przypomniał) 

fragment statutu gminy dot. składania interpelacji i zapytań przez radnych . 

Ad -8 

W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego 

i Finansów Pan Leszek Biernacki poinformował, ze wniosek radnego Andrzeja 

Zalskiego dot. diet radnych był omówiony na posiedzeniu Komisji. Ze stanowiskiem 

w tej sprawie zapozna na sesji Rady Gminy, na której będzie ta sprawa omawiana. 

Poprosił o wprowadzenie tego punktu pod najbliższe obrady Rady Gminy. 

Radny Andrzej Zalski zapytał co to jest za termin „ Komisja Finansów plus 

przewodniczący pozostałych komisji”. Zasugerował aby używać terminologii 

„posiedzenie komisji” 



Skarbnik Gminy wyjaśnił, że pojęcie  „Komisja Finansów wraz z przewodniczącymi 

pozostałych komisji”, zostało zapisane w uchwale dot. procedury uchwalania budżetu, 

a także procedury udzielania absolutorium. 

Radny Leszek Biernacki poprosił aby na czas obrad sesji wyłączać bądź wyciszać 

telefony komórkowe. Żeby ten czas poświęcić dla pracy w radzie, odbieranie 

telefonów w trakcie sesji przeszkadza. 

Radny Andrzej Zalski wnioskował aby sesje Rady Gminy odbywały się po godz.15,  

żeby  ci  radni , którzy pracują nie musieli się zwalniać z pracy na posiedzenia. 

Ad-9.   

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął    

IV  zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

 

Protokołowała  

Joanna Krotla 
 

 


