
PROTOKÓŁ nr IX/2015 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia                                                      

28 kwietnia 2015 roku w świetlicy w Opatowie. 

 

Godzina  rozpoczęcia 11
00

  godz. zakończenia 12
30

 

Na 15 radnych obecnych na sesji 15 radnych 

Obecni na posiedzeniu : 

1.Wójt Gminy-Bogdan Sośniak 

2.Sekretarz Gminy– Jerzy Szyja 

3. Starosta Powiatu – Henryk Kiepura 

4. Dyrektor Zarządu Powiatowego Dróg – Zbigniew Wydmuch 

Lista obecności radnych i sołtysów w załączeniu do protokołu. 

O terminie posiedzenia radni zostali powiadomieni pisemnie. 

Porządek  obrad 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji dla Powiatu Kłobuckiego na 

modernizację drogi powiatowej Złochowice -Opatów 

4. Zakończenie obrad IX 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. 

Radny Andrzej Zalski zgłosił wniosek o podjęcie  uchwały w sprawie zmiany 

dot. naliczania dotacji dla  szkoły w Zwierzyńcu Pierwszym.  Wniosek w tej 

sprawie złożył na piśmie  na ręce Przewodniczącego  trzy miesiące temu. 

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił,  że jest to sesja nadzwyczajna . 



 

Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy 

przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu siedmiu 

dni od dnia złożenia wniosku. 

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 października 

2000 r., sygn. akt II SA 1741/2000 – nie jest dopuszczalne rozszerzenie 

porządku obrad sesji nadzwyczajnej o sprawy niebędące przedmiotem wniosku 

o zwołanie takiej sesji, który mogą złożyć jedynie podmioty wymienione w art. 

20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, czyli grupa radnych bądź wójt.  

Radny Andrzej Zalski – trzy miesiące czeka na opinie prawną i jakąś decyzję  w 

tej sprawie, ile ma jeszcze czekać. Jeżeli nadal nie otrzyma na swój wniosek 

odpowiedzi oskarży Pana Przewodniczącego o zaniechanie. 

Wniosek Pana Zalskiego został skierowany pod obrady Komisji Oświaty, 

Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.  

Ad-2. 

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący poinformował o formalnym wniosku Wójta Gminy w sprawie 

zwołania sesji  Rady Gminy w trybie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o 

samorządzie gminnym 

Ad-3. 

Wójt Gminy wyjaśnił, ze sesja została zwołana w celu udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu  na realizację drogi Złochowice – Opatów, na wniosek 

Starostwa. 

Obecni  na posiedzeniu Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pan Zbigniew 

Wydmuch oraz Starosta Powiatu  Pan Henryk Kiepura wyjaśnili  techniczną i 

finansową stronę realizacji tego zadania.  

Jest to 3900 m drogi, ulice tej drogi zostały już skanalizowane, więc te drogę na 

lata można wybudować. 



Powiat zwrócił się do gminy Opatów o 10% udział, górna granica 300 tys. zł. 

zakres robót szeroki z częścią chodników, poprowadzeniem krawężników do 

końca terenów zabudowanych.  

Chodniki będą odbudowane tam gdzie już są. Na pozostałych odcinkach będą 

zamontowanie krawężniki. 

Konstrukcja tej drogi będzie porządna , ta warstwa która jest zniszczona, będzie 

sfrezowana, natomiast warstwy konstrukcyjne będą odpowiednio zabudowane 

tak żeby nośność tej drogi wystarczyła na lata. 

Dołożyliśmy starań aby droga po wybudowaniu nie miała jakiś zastoin 

wodnych,  po opadach deszczu. Uwzględniono w planie elementy odwodnienia. 

Kosztorys inwestorski na te drogę to około 3 mln 640 tys. zł . Ostateczna cena 

będzie wiadoma po przeprowadzeniu przetargu.  

Radny Robert Pospiech zapytał jaka będzie szerokość odbudowywanego 

chodnika.  

- odpowiedź Dyrektora  – średnio około półtora metra.  

Przewodniczący RG Witold Łacny – czy są przewidziane tzw. wcinki do drogi 

powiatowej z dróg gminnych. 

Dyrektor PZD -  wszystkie skrzyżowania z drogami innych kategorii , nawet 

drogi dojazdowe, lokalne, projekt przewiduje włączenie na zasadzie rozwiązania  

skrzyżowania z ta inna drogą, czyli będą wyprowadzone łuki i zakończone  

kilka metrów od krawędzi jezdni która będzie przebudowywana. 

Starosta natomiast poinformował  o ustaleniach z Wójtem – na obsypanie 

poboczy dróg gminnych przydaje się destrukt asfaltowy, będzie go dosyć dużo , 

więc w całości to co będzie sfrezowane zostanie zagospodarowana na terenie 

gminy Opatów.  

Radny Mirosław Grzyb zapytał ile zostanie tego chodnika do dokończenia po 

inwestycji, czy ta długość która zostanie do wykonania nie będzie musiała 

zostać wykonana przez gminę. 



Starosta – wyjaśnił, że chodni są odtwarzane tam gdzie już są, Powiat nie buduje 

nowych chodników z braku środków finansowych.  

Tam gdzie nie będzie chodnika tylko krawężnik po realizacji zadania to odcinek 

od sołtysa w Złochowicach do końca czyli około kilometra i od Anatola w 

Opatowie do skrzyżowania z ul. Nadrzeczną tez około kilometra. 

Uchwała Nr 31/IX/2015 w sprawie  przekazania dotacji dla Powiatu 

Kłobuckiego na modernizację drogi powiatowej Złochowice –Opatów 

została podjęta jednogłośnie.  

Ad-4. 

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Radu Gminy zamknął  

IX   nadzwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

 

Protokołowała 

Joanna Krotla 

 

 


