
PROTOKÓŁ nr VIII/2015 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 21 kwietnia  2015r 

w świetlicy środowiskowej w Opatowie 

 Godzina  rozpoczęcia 14.00, 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. Starosta Powiatu - Henryk Kiepura 

5. Radny Powiatowy – Tomasz Jeziorski  

6. Przedstawiciele Klubu Sportowego „MARATON’ w Waleńczowie  

7. radca Prawny – Wanda Balas  

8.  Sołtysi  wg listy obecności załączonej do protokołu 

9. 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. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności między sesjami.  

5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

6. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a. zmian w budżecie na 2015rok  

b. zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Opatów na lata 2015-2022  

c. poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa od osób 

fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.  

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

8. Sprawy bieżące.  

9. Zakończenie VIII 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.   

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

Ad-3.  

Protokół z sesji Rady Gminy z  dnia 06.03.2015 r. został przyjęty jednogłośnie.  

Ad-4. i Ad -5  

W punkcie tym, przybyli na posiedzenie,   przedstawiciele Klubu Sportowego 

MARATON z Waleńczowa zapoznali radnych z sytuacją finansową Klubu. 

Trener z Klubu  Pan Kurasiński  przypomniał genezę Klubu oraz poinformował o 

bieżących sukcesach Klubu. 

Klub jest finansowany między innymi  ze środków budżetu gminy oraz środków 

własnych zarządu Klubu. Do 2012 roku Klub grał w niższej klasie rozgrywkowej, 

gdzie poziom finansowy dotacji przekazywanej z gminy dawała jakieś możliwości, bo 

wtedy była tylko jedna drużyna sportowa i to wystarczało. Natomiast teraz, po awansie 

do wyższej klasy czyli A klasy, regulamin rozgrywek zobligował do utworzenia 

kolejnej grupy młodzieżowej, automatycznie poziom finansowy dotacji otrzymywanej 

dotacji jest niedostateczny. Kwota w wysokości 24 tys. zł jest to połowa potrzebnych 

środków do utrzymania Klubu. Czyli resztę pokrywa zarząd Klubu. 

Jest to jedyny Klub sportowy na terenie gminy, w chwili obecnej zrzesza 60 

zawodników z całej gminy. 



Kwota dotacji jest nieadekwatna do potrzeb Klubu. Poprosił Radę  o przemyślenie i 

podjęcie odpowiedniej decyzji w tej sprawie. Poprosił o przekazanie dodatkowych 

środków dla Klubu. 

Jesteśmy w tej chwili na miejscu czwartym w A Klasie, pan Kurasiński zapytał co 

Rada Gminy zrobi jeżeli Klub awansuje do klasy okręgowej. 

To w pewnym sensie może być „zagrożeniem” dla gminy, bo wtedy środki finansowe 

na utrzymanie zwiększa się dwa razy. Zapytał czy w takiej sytuacji Klub ma nadal 

awansować czy przegrywać mecze? Poziom finansowy Klubu nie wystarcza teraz na 

finansowanie A klasy, a co dalej? 

Porównał dotowanie klubów sportowych przez gminy ościenne, gdzie kluby 

dofinansowywane są  w wysokości dwa razy większej. 

A może gmina Opatów nie chce propagować sportu na swoim terenie? 

Sołtys Waleńczowa Stanisław Olszewski przypomniał, że przekazywane są tez środki 

finansowe od Rady Sołeckiej. Zauważył, że skoro to Klub Gminny to każda wioska 

powinna jakąś kwotę na to przeznaczyć.  Zapytał czy by nie można na sport 

przeznaczyć „ środków alkoholowych”? 

Pan Kurasiński powiedział , ze największą bolączka Klubu jest brak zaplecza 

socjalnego, szatni, pryszniców.  Klub w Waleńczowie to jedyny Klub w A klasie, 

który nie posiada własnej szatni. Zawodnicy przebierają się w samochodzie. 

Radny  Andrzej Zalski – zwrócił uwagę, że ten sport nie jest sportem zarobkowym. To 

jest rekreacja. W Klubie tym jest 60 młodych ludzi, którzy „ nie ćpaja, nie piją, tylko 

kopia piłkę” To co się dzieje urąga naszej gminie. Klub obecnie jest w A klasie i 

zamiast gmina się cieszyć,  kibicować to pewnie trzeba go zlikwidować bo nie ma na 

to pieniędzy. Poparł pomysł sołtysa z Waleńczowa.  

Sołtys Zwierzyńca Drugiego Piotr Ślusarczyk – cyt. „ to wziąć wszystkie pieniądze z 

programu alkoholowego , z leczenia alkoholików, skoro nikogo z alkoholu jeszcze nie 

wyleczono” 

Radny  Andrzej Zalski – 85 tys. zł jest na program antyalkoholowy, 50 tys. zł dać na 

sport. Uważa, że Klub powinien istnieć i rozwijać się. Wnioskuje aby temat Klubu 



przedyskutować i urealnić dotację , tym bardziej , ze trzyma Pana Wójta Gminy za 

słowo, który wcześniej na sesji  obiecał, ze będą pieniądze na szatnie dla Klubu.  

Radny Jan Ślusarczyk – dlaczego Związek Piłki Nożnej nie daje pieniędzy dla takich 

Klubów rozwijających się , tam są pieniądze, a nie tylko o wszystko wszyscy zwracają 

się do gminy, państwo narzuca co gminy mają dofinansowywać , w końcu okaże się , 

że na swoje wydatki gmina nie będzie miała pieniędzy bo musi dofinansować zadania 

zlecone. Zadania się zwiększają, ale za tym pieniądze nie idą. 

Radny Andrzej Zalski – rozumie to rozgoryczenie, ale Klub Maraton to nasz gminny 

klub i  sprawa jego finasowania jest nasza sprawą.  

Sołtys wsi Waleńczów, nie wyobraża sobie żeby ten Klub miał przestać istnieć, ile 

sama społeczność Waleńczowa włożyła pracy w jego istnienie, robić wszystko aby ten 

Klub istniał. 

Radny Dariusz Zając -  jako radni musimy sobie odpowiedzieć, czy chcemy żeby ten 

Klub działał dalej i czy chcemy aby ta młodzież nadal miała czas zagospodarowany, 

rzeczywiście powinno się w budżecie gminy wyasygnować większe środki w dziale 

Kultura i Sport. Jako Rada musimy zastanowić się jak wesprzeć wysiłek ludzi, którzy 

utworzyli ten Klub. 

Radny Leszek Biernacki  zapytał czy byłaby możliwość , żeby takie zaplecze socjalne 

dla Klubu wygospodarować w budynku szkoły Podstawowej. 

Pan Zając w Szkole na to nie ma miejsca, uważa, że najprostszym rozwiązaniem 

byłoby dobudowanie do szkoły takiego zaplecza, które przy okazji wykorzystałaby 

szkoła.  

Wójt Gminy –problem z dotowaniem Klubu polega na tym, ze kwoty te są 

przekazywane w formie konkursu dla organizacji, które zapewniają rekreację i 

zagospodarowanie czasu wolnego, w roku bieżącym wpłynęła jeszcze jedna oferta 

(oprócz harcerzy), która była rozpatrzona i tez trzeba było jakieś środki  na to 

przeznaczyć, jest to sekcja siatkarzy . 

Trzeba w drugim półroczu zastanowić się nad możliwością zwiększenia tej dotacji, z 

tym że trzeba znów ogłosić na to konkurs. 

 



Z Gminnego Programu Profilaktyki tez idą środki na różne formy rekreacji, dla 

wszystkich szkół. 

Wójt Gminy udzielił informacji na temat bieżącego funkcjonowania gminy: 

- przygotowanie do wyborów prezydenckich  

- trwa budowa  kanalizacji na ul. Kościuszki w Opatowie ( 14 przyłączy) , do końca 

maja termin zakończenia 

- zakończyły się wybory sołtysów i rad sołeckich, w trzech sołectwach są zmiany na 

urzędzie sołtysa 

- uruchomiony został lokal socjalny w Zwierzyńcu Pierwszym,  okazje wywołała 

potrzeba natychmiastowa udzielenia takiego lokalu osobie, która straciła dom w 

pożarze , a która opiekuje się dzieckiem niepełnosprawnym , budynek ten został 

odbudowany i odremontowany, utworzono tam dwa mieszkania socjalne , takich 

pensjonariuszy będzie na gminie przybywać, bo obecnie obowiązkiem gminy jest 

zapewnienie lokalu socjalnego osobom opuszczającym  zakłady karne, które nie maja 

gdzie mieszkać,  

Radny Stanisław Grzyb – czy kosztorys remontowy obejmuje również sprzątanie 

posesji wokoło tego domu , wykonawca remontu wyrzucił wszystko stare i leży przed 

budynkiem   

Wójt Gminy wyjaśnił, ze sprzątanie zrobi gmina we własnym zakresie, przy pomocy 

więźniów z Wąsosza 

- skończone zostało zagospodarowanie placu przed Urzędem Gminy, spowodowane 

głownie ochroną  budynku przed zalaniem, przy współudziale ZOZ zrobiono przy 

ośrodku kostkę, parking, ustawiono znaki  

Radny Piotr Rojszczyk – wspomniał o sprawie remontu schodów w Ośrodku Zdrowia 

w Złochowicach, zapytał również o sprawę zagospodarowania lokali komunalnych, 

czy jest już jakaś wizja zagospodarowania mieszkania po Panu Gadku. 

Wójt Gminy powiedział, ze przygotowywana jest zmiana regulaminu gospodarowania 

zasobami lokalowymi i komunalnymi, bo np.  mieszkania w Zwierzyńcu Pierwszym to 

dom dla nauczycieli bądź pracownicy szkól i jednostek organizacyjnych gminy. 



Trzeba teraz zmienić regulamin i zwiększyć zasoby o mieszkanie po  Panu Gadku oraz 

ustalić kryteria na podstawie których będą takie lokale przydzielane. 

Pan Henryk Kiepura Starosta Powiatu pogratulował nowo wybranym sołtysom oraz 

podziękował za pomoc  przy organizacji  Stołów Wielkanocnych . Było wielu gości, 

impreza się udała.  

W powiecie rozstrzygnięty został największy przetarg od momentu jak istnieje powiat, 

na zadanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  , w całości na 

terenie gminy Wręczyca Wielka, na kwotę 6 mln 340 tys. zł. Ter roboty już się 

zaczęło. W tym zadaniu partycypuje również gmina Wręczyca Wielka. 

Teraz przygotowujemy się do przetargu na zadanie remontowe drogi Złochowice – 

Opatów , rozstrzygnięto również przetargi na pozimowe remonty dróg, w tej chwili 

remonty te trwają. 

Komplikuje się trochę sytuacja w ramach tzw. Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych ( środki pozakonkursowe) , była podjęta uchwała w tej sprawie . 

Problem polega na tym, ze niektóre gminy w naszym powiecie nie są na to 

przygotowane, nie dotyczy to jednak gminy Opatów. Gmina Opatów ma w tym 

projekcie kanalizację w Iwanowicach Dużych. 

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie.  Brakuje ludzi średniego 

szczebla zawodowego. Powiat zachęca ludzi do składania dokumentów do naszych 

szkól zawodowych.  

Największym atutem powiatu są warsztaty w Zespole Szkól nr 1  na Zagórzu w 

Kłobucku i tam  na kwotę 3 mln. Zł Powiat chce wybudować specjalna pracownię, z 

maszyna sterowana komputerowo, żeby nasi absolwenci wychodząc ze szkoły mieli 

nie tylko symulatory, ale żeby praktyki odbywali na takiej prawdziwej maszynie.  

W tym roku planowana była  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, kwota 

25 mln na sprzęt dla OSP, głownie na samochody strażackie. Wnioski miały składać 

gminy, które miały być beneficjentami tego programu. Jeszcze w kwietniu 2014 roku , 

w dokumentach Zarządu była kwota 25 mln, a półtora miesiąca temu, po przyjęciu 

RPO pojawiła się tam kwota 2 mln euro. Nikt nie wie jak kwota 25 mln została 

zastąpiona inna kwota.  



W tym roku Starostwo zakupi sprzęt dla strażaków, trafi do jednostki w Iwanowicach, 

zostanie jeszcze do wyposażenia Opatów i znów może rozpocząć się nowa kolejka. 

Imprezy powiatowe: 9 maja br. Powiatowy Dzień Strażaka, w rynku w Kłobucku, 21 

czerwca br. Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych , pod  koniec maja będzie 

zorganizowana impreza z okazji 25 lat Samorządności. 

Mamy na to środki. Od 1990 roku powstały samorządy gmin i powiaty, mamy też 

trzech wójtów na terenie Powiatu, którzy nieprzerwanie od 1990 roku pełnią tą funkcje 

– Wójt z Opatowa, z Wręczycy i z Popowa . 

Temat świadczeń  zdrowotnych. Zostały przedłużone kontrakty na świadczenia 

zdrowotne. Zostały wprowadzone mapy świadczeń zdrowotnych czyli docelowo to 

Wojewoda będzie określał jakie świadczenia na jakim terenie są potrzebne. W 

porozumieniu z Wojewoda określimy potrzeby naszej gminy. Być może to zmniejszy 

kolejki do specjalistów. Poza tym planujemy uruchomić w szpitalu w Krzepicach 

oddział geriatrii. 

Następna sprawa ważna to Publiczny Transport Zbiorowy. Ustawą sejm przerzucił na 

barki samorządów  organizację publicznego transportu zbiorowego czyli 

autobusowego. Od 1 stycznia 2017 roku będzie to naszym zadaniem. Niestety musimy 

to wykonywać. Powiat Kłobucki  zaczął szukać wyjścia z tej sytuacji i zaproponował  

komunalizację częstochowskiego PKS. Ewentualnie przetarg, a jak to wyjdzie to 

będziemy widzieć. 

Jeżeli będzie przetarg to trzeba już w czerwcu zacząć się do niego przygotowywać.  

Szczegółowo będziemy jeszcze o tym mówić na sesjach ,  zostaną wysłane 

porozumienia do gmin.  

Radny Miroslaw Szewczuk zapytał o drogi Wilkowiecko-Opatów, Wilkowiecko- 

Mokra, czy będą w najbliższym czasie remontowane. 

Starosta – nic nie jest wykluczone, natomiast na pewno w tym roku Powiat zamierza 

zrobić trzy  inwestycje drogowe, droga na Wręczycę, Złochowice-Opatów, trzecią 

droga Parzymiechy-Giętkowizna. 

Mamy tez kilka dróg zakwalifikowanych od Wojewody z tzw. środków klęskowych 



Na naszej gminie mamy jeszcze zaplanowane drogi Zwierzyniec Pierwszy- 

Zwierzyniec Drugi do Konieczek oraz polaczenie Wilkowiecka przez Malinę do 

Kłobucka. 

Sołtys Brzezinek Zbigniew Oziębała przypomniał o skrzyżowaniu na Brzezinkach z 

drogą krajową, na skręcie na Parzymiechy. 

Pismo było wystosowane i do tej pory nic nie zrobiono. A to skrzyżowanie jest 

naprawdę niebezpieczne. Może Powiat może by się tym zajął. 

W punkcie tym  Radny Dariusz Zając jako przedstawiciel do Rady Społecznej ZOZ w 

Kłobucku przedstawił informację z posiedzenia Rady ZOZ. Poinformował, ze budżet 

ZOZ jest na plusie, co do inwestycji to w Ośrodku w Opatowie już jest koniec, w 

Ośrodku w Złochowicach będzie remont schodów oraz remont gabinetu, rozpatrywany 

jest też do realizacji podjazd dla niepełnosprawnych.  

Powiedział też o doposażeniu  przychodni w sprzęt specjalistyczny. Zmieni się miejsce 

stacjonowania karetki w Krzepicach. Do końca roku będzie ona umiejscowiona przy 

Szpitalu w Krzepicach. 

Na temat mieszkań dla lekarzy przy ośrodkach. Na dzień dzisiejszy nie jest to żadną 

atrakcją dla lekarzy, żeby chcieli podjąć pracę na wsi.  

Dużą inwestycją planowaną będzie przebudowa Izba Przyjęć w Kłobucku. 

Poprosił o pytania, który mógłby się posiłkować na następnym spotkaniu rady 

Społecznej ZOZ, 

 Pan Starosta Henryk Kiepura wspomniał także na temat funkcjonowania i organizacji 

Pogotowia. Wg nowych przepisów jest to niekorzystne dla pacjenta, szczególnie przez 

to że dyspozytornia znajduje się w Częstochowie, a w planach jest że może być nawet 

w Katowicach.  

Radny Piotr Rojszczyk –Przewodniczący Komisji Oświaty , powiedział na temat 

odbytego posiedzenia Komisji na temat funkcjonowania służby zdrowia, gdzie 

gościliśmy Dyrektora ZOZ wraz z jego zastępcą. Odpowiadali na zadawane pytania, 

między innymi mówili na temat trudnej sytuacji w zatrudnianiu lekarzy na etat w 

ośrodkach zdrowia. Brak jest chętnych, szczególnie w małych ośrodkach, ZOZ 

posiłkuje się lekarzami-emerytami. 



Radny Artur Bednarek złożył na ręce Przewodniczącego Rady Gminy pisemny 

wniosek w sprawie wykonania projektu modernizacji dróg na Osiedlu w Opatowie. 

Sołtys Piotr Ślusarczyk zwrócił uwagę, że w gminie Opatów są  najwyższe stawki za 

śmieci w porównaniu z innymi gminami.   

Radny Andrzej Zalski przypomniał w jaki sposób była obliczana stawka za śmieci i 

dlaczego Rada Gminy podjęła uchwałą stawkę 9 zł od osoby, bez względu na liczbę 

osób w gospodarstwie.  

Sołtys Waleńczowa Stanisław Olszewski stwierdził, ze mu przykro  że odnośnie 

wysokości inkasa nie zrobiono spotkania z sołtysami. Sołtys ma coraz więcej 

obowiązków, a pieniędzy coraz mniej. Poprosił aby płacić sołtysom za roznoszenie 

każdego nakazu płatniczego. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że temat do dyskusji, ale przy innej okazji 

ponieważ na dzisiejszej sesji  jest w porządku projekt uchwały dotyczący wyznaczenia 

inkasentów w związku ze zmianami osobowymi sołtysów, a nie wysokości inkasa.   

Sołtys wsi Opatów Tomasz Macherzyński – odnośnie wjazdu na pola z drogi krajowej 

zaraz za mostem w Opatowie, jest za wąski  dla rolniczych ciągników z przyczepami.  

Radny Józef Chyra zapytał co uchwałą dotycząca funduszu sołeckiego. Każdego roku 

do końca marca trzeba było taką uchwałę podjąć, w tym roku tego nie zrobiliśmy. 

Skarbnik Gminy Zbigniew Kowalik wyjaśnił, że nastąpiła zmiana w Ustawie i w 

chwili obecnej jest tak, że jeżeli taka uchwała była podjęta to obowiązuje przez 

kolejne lata, natomiast gdybyśmy chcieli podjąć uchwałę o nietworzeniu to wtedy 

musielibyśmy do końca marca podjąć taka uchwalę.  

Radny Piotr Rojszczyk – przypomniał Wójtowi Gminy o zobowiązaniu się do 

przygotowania opinii prawnej na temat wniosku Radnego Andrzeja Zalskiego w 

sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie dzierżawionymi gruntami. 

- poprosił także o wsparcie kampanii, rozwieszenie plakatów odnośnie problematyki 

trucia pszczół przy okazji oprysków rolniczych, 

- sprawa opłaty za śmieci, poprosił o zredagowanie i wpisanie informacji 

ogólnodostępnej dla ludzi, co było powodem ostatniej podwyżki opłaty za śmieci , 



Radny Andrzej Zalski przypomniał, że złożył do Przewodniczącego wniosek dot. 

zmiany uchwały w sprawie dotacji dla Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu. W 

uchwale jest zapis, który mówi o tym, że dotacja ma być w wysokości subwencji, 

natomiast ustawa mówi, że nie mniej niż wielkość subwencji, a to jest zasadnicza 

różnica. Rozdał radnym do zapoznania protokół RIO w Opolu, gdzie jest to 

jednoznacznie wyjaśnione , poza tym na ręce Wójta złożył dokumenty w jaki sposób 

ta dotacja powinna być naliczana. Zasadniczy problem polega na tym, ze Szkoła w 

Zwierzyńcu Pierwszym została źle zdefiniowana, że jesteśmy  traktowani jako szkoła 

niepubliczna, a Szkoła w Zwierzyńcu  Pierwszym jest szkoła publiczną, ponieważ 

spełnia warunki szkoły publicznej, co wiąże się z jednakowym traktowaniem jak inne 

szkoły na terenie gminy. 

Do tej pory nie otrzymał odpowiedzi na wniosek. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że w tej sprawie przygotowany jest projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem, który będzie podjęty na następnej sesji. 

Radny Andrzej Zalski dodatkowo udzielił wyjaśnienia na słyszane zarzuty radnego 

Ślusarczyka, że nie jest właścicielem  „Nowin Kłobuckich”(gazeta),  jest jej 

Redaktorem Naczelnym. Właścicielem jest Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”. 

Każdy ma prawo wypowiedzieć się na łamach tej gazety. Ludzie mogą pisać do 

Redakcji. Pan Zalski zaznaczył, że pisząc artykuły nie wynika z tego że jest 

nastawiony negatywnie do kogokolwiek, tylko pisze ponieważ posiada wiedzę, która 

wskazuje na to, że dwóch radnych nie spełnia warunków aby piastować mandat 

radnego. Ponieważ jednocześnie pełnią funkcję prezesa OSP. 

Przepisy mówią jednoznacznie, że jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą na 

majątku gminy , nie powinien być radnym, bądź powinien zrezygnować z funkcji 

prezesa. 

OSP jest stowarzyszeniem , któremu został przekazany majątek gminy w postaci 

remiz. 

Wkradło się tu jakieś nieporozumienie.  OSP pozyskuje pieniądze i przeznacza je na 

działalność statutową.  Według przepisów radny powinien w ciągu trzech miesięcy od 

daty złożenia ślubowania złożyć rezygnację z funkcji prezesa OSP albo z funkcji 

radnego. 



Pan Zalski przekazał tę sprawę na ręce Przewodniczącego RG, żeby tę sprawę zbadał i 

wyjaśnił.  

Ad -6  

Projekty  uchwał w sprawie:  

a. zmian w budżecie na 2015rok – wyjaśnienia do projektu uchwały dokonał Skarbnik 

Gminy – Zbigniew Kowalik . 

 

W tej informacji występują trzy zasadnicze punkty,  w pierwszym zawarta jest 

informacja, ze następuje zwiększenie budżetu o 488 tys. 411 zł i kwota ta stanowi 

wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym  budżetu na 

koniec roku 2014.   

 Wolne środki występują kiedy przy uchwalaniu budżetu kwota  dochodów jest 

mniejsza od kwoty wydatków. Jeżeli jest odwrotnie  to występuje nadwyżka 

budżetowa. W naszym przypadku mięliśmy kredyty i obligacje w związku z czym 

dochody były mniejsze od wydatków. 

 W drugim punkcie mamy zwiększenie środków na realizację projektów unijnych p.n. 

„Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach” i „Szkoły Przyszłości w gminie Opatów” 

W trzecim- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80103 

 

W załączeniu do protokołu szczegółowo rozpisana informacja na temat zmian do 

budżetu na 2015r, którą radni otrzymali przed sesją . (załącznik nr 1) 

 

Radny Stanisław Grzyb zgłosił uwagę do punktu dotyczącego finansowania festynu w 

Waleńczowie w kwocie 4 400 zł 

Radny Andrzej Zalski zapytał od kiedy wspomagamy w ten sposób szkoły? 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że praktycznie zawsze. Mamy w dziale Kultura pewne 

środki i one idą np. na pomoc dla szkół w formie nagród do konkursów gminnych, na 

organizację festynów, które są  organizowane przez szkoły razem gminą. 

 

Radny Jan Ślusarczyk zauważył, że od kilku lat finansuje się festyn w szkole w 

Waleńczowie , a np. w Iwanowicach Małych robiony był festyn i nie było na to 

żadnych  pieniędzy. 



Wójt – „bo to musi być współorganizatorem gmina” 

 

Radny Stanisław Grzyb nie rozumie dlaczego tylko w Waleńczowie dofinansowuje się 

festyn, a w innych wsiach nie, rozumie finansowanie Dożynek , bo są gminne. 

 

Radny Andrzej Zalski uważa, że festynu nie powinno się dofinansowywać bo festyn 

jest imprezą dochodową.  Również nie może zgodzić się z tym, że tylko ten jeden 

festyn jest dofinansowywany ze środków gminy, bo nie dofinansowujemy innych 

festynów. 

 

 

Radny Jan Ślusarczyk – nie powinno być zapisane że to konkretnie dotyczy festyny w 

Waleńczowie. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy zauważył, że to jest tylko przesunięcie pieniędzy na 

dział Kultura, do końca roku jest jeszcze trochę czasu, wiec i inne miejscowości będą 

mogły  skorzystać – tak by to rozumiał. 

 

Radny Zalski – obojętnie z jakich działów jest to finansowane, ale neguje sam pomysł 

finansowania festynu, bo przecież tez może zamówić zespół do Zwierzyńca, inni radni  

do swoich miejscowości  na festyny i wtedy niech gmina sfinansuje nam wszystkim 

zespoły, przyciągną nam ludzi. Inaczej by to brzmiał gdyby te pieniądze były dawane 

bezpośrednio szkole.  

 

Do dalszej części informacji Skarbnika Gminy Radny Andrzej Zalski zwrócił uwagę 

na środki dot. programu unijnego „Kubusiowie Przedszkole w Złochowicach”, 

chciałby wiedzieć jakie koszty poniesie gmina z tytułu prowadzenia tego przedszkola 

przez te wymagane dwa lata. 

 

Wójt  Gminy -  była potrzeba utworzenia dodatkowego oddziału Przedszkola w 

Złochowicach, zaleźliśmy projekt gdzie przez 3 lata prowadzimy  to za darmo, 

dostaliśmy wyposażenie, dostaliśmy środki na płace . To zrobiliśmy bardzo źle że to 

Przedszkole zrobiliśmy? 



 

Pan Zalski chce wiedzieć tylko jakie koszty będą poniesione i czeka na odpowiedź.  

 Wójt Gminy – będzie to koszt prowadzenia 1 oddziału przedszkolnego, dziś trudno 

przewidzieć jakie dokładnie to będą koszty.  

Radny Stanisław Grzyb zapytał czy obecne zatrudnienie w tym przedszkolu 

zobligowane jest tym programem i czy takie zostanie? 

Wójt Gminy – na dzień dzisiejszy nie wiemy ile dzieci będzie od września,  jeżeli 

przyjdzie np. 28 dzieci to trzeba będzie zrobić dwa oddziały, jak np. 21 to wtedy jeden 

oddział, na t chwilę trudno to jednoznacznie określić., nie wiemy ile będzie kosztował 

prąd, telefon. 

- uchwała nr 28/VIII/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  

została podjęta jednogłośnie . 

 

b. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie  Finansowej gminy 

Opatów na lata 2015-2022  - zapoznał Skarbnik Gminy  

 

Wyjaśnił, że ta uchwałą jest  konsekwencja zmian, które wystąpiły  w punkcie drugim 

zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok, czyli środki które są przeznaczone na 

programy unijne,  które funkcjonują dłużej niż rok czasu, są odnoszone do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

- uchwała nr 29/VIII/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie  Finansowej 

gminy Opatów na lata 2015-2022 - podjęta jednogłośnie . 

 

c. Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w 

drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.  

Przewodniczący RG przypomniał, że uchwała podejmowana jest na skutek zmian 

sołtysów w poszczególnych wsiach.  

Radny Stanisław Grzyb zapytał, dlaczego jest to tylko inkaso od osób fizycznych, 

sołtysi narzekają na małe dochody z tego tytułu, czy nie mogą również pobierać 

podatku od osób prawnych? 

Skarbnik Gminy wyjaśnił, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych mówi, że Rada 

Gminy może zarządzać pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w 

drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i wyznaczać wysokość wynagrodzenia za 

inkaso.  



 

Przewodniczący  odczytał inkasentów: 

 

WYKAZ INKASENTÓW POBORU PODATKÓW OD OSÓB FIZYCZNYCH 

W DRODZE INKASA 

1.Brzezinki Zbigniew Oziębała 

2.Iwanowice Duże Andrzej Schon 

3.Iwanowice Małe Jan Ślusarczyk 

4.Iwanowice-Naboków Barbara Janic 

5.Opatów Tomasz Macherzyński 

6.Waleńczów Stanisław Olszewski 

7.Wilkowiecko Jerzy Grzeliński 

8. Złochowice Aneta Kotas 

9.Zwierzyniec Pierwszy  Henryka Sitek 

10.Zwierzyniec Drugi  Piotr Ślusarczyk 

 

- uchwała nr 30 /VIII/2015  w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego 

i leśnego w drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów i 

wynagrodzenia za inkaso  podjęta została jednogłośnie.  

Ad-7.   

Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych były udzielane na bieżąco.  

W punkcie tym Radny Powiatowy Tomasz Jeziorski dodatkowo odpowiedział 

sołtysowi Brzezinek na temat skrzyżowania . Była tam Komisja Bezpieczeństwa ze 

Starostwa i Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg zwróci się w tej sprawie do 

Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad o przebudowę tego , chodzi o przesunięcie tam 

barierki i przykrycie rowu. 

Powiedział tez o sprawie rozlewiska na drodze w Iwanowicach Dużych , na dzień 

dzisiejszy  woda została awaryjnie odprowadzona poprzez obniżenie części chodnika, 

jest możliwość zrobienie pod chodnikiem studni odprowadzającej wodę. Może przy 

okazji kanalizacji będzie możliwość odprowadzania tej wody. 

Radny Andrzej Zalski zapytał radnego Powiatowego czy są w ogóle jakieś przymiarki 

do budowy chodników w Zwierzyńcu Pierwszym, Zwierzyńcu Drugim? 



Tomasz Jeziorski musi zwrócić się z tym pytaniem do Dyrektora Zarządu 

Powiatowego Dróg, bo na dzień dzisiejszy  nic na ten temat nie wie.  

Ad-8.   

Radny Andrzej Zając zapytał o uroczystość , która odbyła się w Złochowicach, byli 

odznaczani rodzice, których przynajmniej trzech synów służyło w wojsku, dlaczego 

tacy rodzice z Waleńczowa nie byli zgłoszeni. 

Odpowiedział radny Józef Chyra – sprawa  ta była poruszana przez Sekretarza na 

sesjach, została przekazana do sołtysów, którzy mieli zgłosić takich rodziców z terenu 

swoich wsi i zgłosił sołtys ze Złochowic. 

Radny Dariusz Zając zauważył, że nawet rodzice ze Złochowic zostali pominięci.  

Ad-9.   

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął    

VIII  zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

Protokołowała  

Joanna Krotla 



 


