
PROTOKÓŁ nr X/2015 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 12 czerwca  2015r 

w świetlicy środowiskowej w Opatowie 

 Godzina  rozpoczęcia 13.00, godz. zakończenia 16.30 

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. Radca Prawny – Wanda Balas  

7. Przedstawiciel Izb Rolniczych – Halina Szyjka 

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.  rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego 

 

 d. wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością gruntową 

nieruchomości gminnej położonej w Gminie Opatów, obręb Iwanowice małe, 



obejmującej działkę nr 127 i nr 128/1  

 

 e. wyrażanie zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 

06.03.2015 roku o współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji 

terytorialnych Subregionu Województwa  Śląskiego i zawarcia porozumienia 

pomiędzy  Miastem Częstochowa  a pozostałymi powiatami i gminami 

wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego  

 

 f. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa Zintegrowanego 

Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez 

jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego” 

 

       7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

       8.Sprawy bieżące. 

       9. Zakończenie X  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.   

Radny Andrzej Zalski – złożył wniosek do porządku , aby umieścić w nim uchwałę 

dot. wyrażenia opinii do dysponowania gruntem w szkole w Zwierzyńcu Pierwszym 

oraz wniosek dot. likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty. Przypomniał, ze były te 

wnioski przedłożone na Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych i 

zostały one przez Komisje przekazane do rozpatrzenia przez Rade Gminy. 

Przewodniczący RG  przyjął wnioski, informując , że będą one rozpatrywane w pkt 8 

– Sprawy bieżące. 

Pan Zalski zaprotestował,  argumentując, że nie po to radny zgłasza wniosek na 

Komisji, która po rozpatrzeniu wniosek przekazuje pod obrady rady, żeby on nadal był 



wnioskiem radnego, dlatego w tych  sprawach na sesji powinny zapaść konkretne 

uchwały. 

Przewodniczący RG uważa, że sprawy te mogą zostać omówione w punkcie dot. 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, bądź w punkcie Sprawy bieżące.  

Po przegłosowaniu wnioski te zostały ujęte do rozpatrzenia w pkt 8  - przy 1 głosie 

przeciw i 2 wstrzymujących. 

Proponowany porządek obrad został przyjęty przy 1 głosie przeciw i 2 

wstrzymujących. 

Ad-3.  

Protokoły  z sesji Rady Gminy z  dnia 21.04.2015 r. i 28.04.2015r zostały  przyjęte 

jednogłośnie.  

Ad-4. i Ad -5  

Informacja Wójta Gminy: 

- zakończony został technicznie projekt budowy wodociągu na ul. Mickiewicza w 

Wilkowiecku i Kanalizacji sanitarnej w Opatowie na ul. Kościuszki. Ten odbiór 

pomógł sformułować wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, bo jest to projekt 

realizowany w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich .Teraz musimy 

zdążyć przed 30 czerwca, złożyć wniosek o płatność, żeby otrzymać zwrot środków 

zagwarantowanych  w umowie o dofinansowanie. 

Wodociąg w Wilkowiecku jest na etapie możliwości podłączeń do gospodarstw 

domowych, natomiast kanalizacja w Opatowie jeszcze przez tydzień będzie płukanie 

sieci i potem uruchamianie oczyszczalni. Około końca czerwca będzie możliwość 

przyłączenia się gospodarstw domowych.  

- 3 czerwca br. została podpisana umowa o dofinansowanie  zakupu  ciągnika i wozu 

asenizacyjnego w ramach uporządkowania  gospodarki ściekowej, w miedzy czasie 

był przetarg na zakup tego sprzętu. 



- gmina Opatów została wybrana  w konkursie do projektu  dot. usuwania azbestu z 

pokryć dachowych i z elementów budowalnych, jest to konkurs organizowany przez 

Ministerstwo Gospodarki  , Program ten w 80% finansuje budżet państwa, będzie to 

kosztowało 19, 600 zł, wkład naszej gminy 4 tys. zł.  Sołtysi otrzymali w tej sprawie 

okólniki. 

- rozstrzygnięto konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowiecku, została 

nim Pani Maria Warchoł p.o dyrektora do  tej pory. 

- 31 maja 2015r odbyły się wybory do Izb Rolniczych, z naszej gminy mamy dwóch 

reprezentantów Panią Halinę Szyjka i Pana Leszka Balcerzaka.  

- trwają prace związane z remontami cząstkowymi dróg – na terenie całej gminy, 

czekamy na umowę z Marszałkiem dot. dróg transportu rolnego, mamy złożone dwa 

wnioski, na razie była wizytacja w terenie przez pracownika Urzędu 

Marszałkowskiego, obydwie drogi  się kwalifikują, jaki będzie wynik dowiemy się po 

ogłoszeniu wyników konkursu przez Urząd Marszałkowski.  

Starosta Powiatu Henryk Kiepura – podziękował za obecność na obchodach 25-lecia 

samorządności.  

- rozpoczęła się budowa drogi Złochowice-Opatów, projekt tej drogi był zatwierdzony 

w 2013 roku  

Pan Andrzej Zalski zaapelował o budowę chodnika w Zwierzyńcu Pierwszym, brak 

zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. 

Sołtys wsi Iwanowice Duże – złożył pisemny wniosek o zmniejszenie opłat za odpady 

komunalne dla rodzin z niskim dochodem. 

Mieszkanka Złochowic przybyła na posiedzenie sesji oświadczyła, że jest 

zbulwersowana sytuacją, która zaistniała w Szkole w Złochowicach. 

Przytoczyła definicje „samorządu terytorialnego”. Zarzuciła , że gmina nic nie robi w 

interesie mieszkańców. Chodziło jej o Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach.  

Jedna z nauczycielek przedszkola została zdegradowana na swoim stanowisku, a na jej 



miejsce zatrudnia inną z Krzepic, w między czasie , w związku ze śmiercią 

nauczycielki została zatrudniona nowa, a można było zrobić przesunięcia .Uważa, że 

takie postepowanie jest nienormalne .  

Radny Tomasz Kotowicz – poprosił Wójta i Przewodniczącego Komisji Oświaty, aby 

wymóc na Dyrektor GZO, ze jeżeli są w oświacie wolne wakaty, informować o tym 

radnych i sołtysów, żeby zwrócić uwagę na zatrudnianie osób z terenu gminy, a nie z 

zewnątrz.  Na podstawie opinii mieszkańców uważa, że dyrektorzy szkół są 

uzależnieni od Pani Dyrektor GZO , czy to tylko Pani dyrektor GZO decyduje kto ma 

zostać zatrudniony  w szkole? Bo okazuje się, że ze jakimś sposobem została w szkole 

w Złochowicach zatrudniona wnuczka siostry Pani Dyrektor GZO. 

Mieszkanka Złochowic Pani Kędziora zarzuciła Wójtowi, ze nie ma kontroli nad 

swoimi pracownikami, a przecież to oni pracują na jego wizerunek. Następnym 

zarzutem pani Kędziora było to, że nie potrafiła odnaleźć w Internecie informacji o 

posiedzeniu sesji. Dostała wyjaśnienie, że zawsze taka informacja jest na BIP , co 

najmniej siedem dni przed posiedzeniem. 

Radny Piotr Rojszczyk powiedział , że sprawy te były omawiane na ostatnim 

posiedzeniu Komisji Oświaty, dyrektorzy wypowiadali się na temat pracy swoich 

szkól, zostało to odzwierciedlone w protokole. 

Wyjaśnił, też, że zdarza  się   iż na terenie naszej gminy nie ma akurat poszukiwanych 

fachowców  wtedy dyrektorzy zapewne poszukują ich na innym terenie. Wszystko 

było omawiane na posiedzeniu Komisji Oświaty.  

Radny Andrzej Zalski – zauważył, ze pierwszy raz spotyka się z oficjalnym 

stwierdzeniem , ze w naszej gminie jest nepotyzm w oświacie, pisał wcześniej pismo 

do Wójta Gminy  w tej sprawie i wyjaśnione mu zostało że tego  na terenie gminy nie 

ma. A teraz od mieszkanki gminy słyszy , ze jednak nepotyzm w naszej gminie w 

oświacie jest. Wnioskował o likwidacje Gminnego Zespołu Oświaty, który generuje 

370 tys zł. i ciekawy jest jak inni radni odniosą się do tego wniosku. Nie ma żadnych 

oszczędności w oświacie, co do szkoły w Zwierzyńcu Pierwszym – cyt.:„ 

oszczędzamy, staramy się to i tak Pan Wójt mówi,. że nie  ma tam oszczędności – 17 



tys. zł w gminie na ucznia to są oszczędności,  a 9 tys. zł na ucznia to nie ma 

oszczędności, jak przyjdzie uczeń z innej gminy do szkoły do Zwierzyńca to jest źle, 

jak natomiast uczeń z naszej gminy pójdzie do kłobucka to jest dobrze.”  

 Apeluje, że nie robi się nic, że wszystko jest odkładane, odwlekane, przykładem jest 

wniosek złożony  na komisji oświaty cyt.: „,można tak mówić, że to jest tylko 

Zalskiego wniosek  i po co on ma istnieć” 

Pan Andrzej Zalski oświadczył, ze jeżeli to ma tak wyglądać, będzie występował do 

Sądu Administracyjnego o zaniechanie spraw przez niego wnoszonych, jeżeli jest jakiś 

wniosek na komisji, to obojętnie jaka jest  opinia komisji, ma on trafić do realizacji  na 

sesję Rady. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że po to są Komisje powoływane, że 

jeżeli wniosek ma opinię negatywną, nie wchodzi pod obrady sesji.  Oczywiście radny 

ma prawo zgłosić ponownie wniosek na sesji. 

Radny Andrzej Zalski przypomniał, że jego wnioski  był rozpatrywane na Komisji i na 

Komisji zostały  przekazane do realizacji na sesje RG , dlaczego w takim razie nie ma 

tych spraw ujętych w porządku dziennym sesji. 

Przewodniczący RG – sprawy poruszone przez Pana Zalskiego zostaną omówione w 

odpowiednim punkcie, jak to było głosowane na początku posiedzenia.  

Sołtys wsi Opatów – złożył wniosek w imieniu 16  mieszkańców wsi Opatów, że 

wjazd z drogi krajowej na drogę polna jest bardzo wąski, rolnicy maja utrudniony 

dojazd do pól. ( wniosek na piśmie przekazany do Przewodniczącego RG) 

Radny Stanisław Grzyb – OSP w Zwierzyńcu Pierwszym składała wniosek dot. 

remizy i sprawa nie była procedowana na żadnym posiedzeniu, co dalej z tym? 

Pan Jan Ślusarczyk – wniosek ten był przedstawiany na posiedzeniu Komisji Porządku 

Publicznego, nie został rozpatrzony tylko zostało przekazane, że sprawa została 

zaniechana, bo gdyby był zrobiony przetarg w odpowiednim czasie to by sprawa była 

załatwiona. 



Wójt Gminy wyjaśnił, że po przetargu wykonawcy rezygnowali, nie podpisywali 

umów , wszystko przeciągnęło się w czasie i dlatego nie mogliśmy dłużej czekać., bo 

wtedy przepadły by wszystkie pieniądze. Poza tym Wniosek został źle przygotowany 

przez straż w Zwierzyńcu Pierwszym.  

Odnośnie zarzutów mieszkanki – Wójt Gminy odpowiedział, ze nie lubi jak mówi się 

o kimś bez kogoś, poprosił o oficjalne rozpatrzenie tej sprawy na Komisji Oświaty w 

obecności Dyrektora Szkoły, Dyrektora Oświaty i przybyłej na sesje mieszkanki 

gminy.  

Radny Zalski – powiedział, ze nie powinno być żadnych konfrontacji a tej sprawie , 

sam Wójt niech sobie konfrontuje. 

Wójt Gminy – nie może tego robić bo nawet nie zna dokładnie nazwisk o kogo chodzi, 

w mniejszym gronie można rozmawiać konkretnie, albo można na piśmie złożyć 

oficjalna skargę na Dyrektora, z podaniem szczegółów , wtedy sprawa zacznie być 

rozpatrywana.  

Radny Dariusz Zając – do mieszkanki – uważa, że odpowiedzi na te zarzuty już były 

uzyskane na posiedzeniu Komisji Oświaty. 

Radny Piotr Rojszczyk jako Przewodniczący Komisji Oświaty zobowiązał się do jak 

najszybszego rozwiązania  tej sprawy na kolejnym posiedzeniu Komisji.  

Ad-6  

Projekty  uchwały  w sprawie 

   a. zmian w budżecie na 2015rok 

   b. zmian w  Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Opatów   

     na lata 2015-2022   - omówił Skarbnik Gminy  ( szczegółowe wyjaśnienia na 

piśmie w załączeniu do protokołu) 

uchwała nr 32 /IX/2015  w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 – 

podjęta jednogłośnie  



uchwała nr 33 /IX/2015  w sprawie  w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy Opatów  na lata 2015-2022  - podjęta jednogłośnie.  

  c.  Projekt uchwały  w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia 

interesu prawnego – sprawa została omówiona na Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia 

i Spraw Socjalnych.  

W uzasadnieniu do uchwały ( w załączeniu do protokołu) – sentencja, że nie ma 

podstaw do naruszenia prawa. 

Radny Andrzej Zalski jako autor wniosku w sprawie naruszenia prawa nie zgadza się z 

tym uzasadnieniem.  

 

Wójt Gminy podsumował „ z faktami się nie dyskutuje”, jeżeli nadzór prawny 

Wojewody nie stwierdził naruszenia prawa to znaczy ze ta uchwała jest podjęta bez 

naruszenia prawa.  

 

uchwała nr 34 /IX/2015  w sprawie  rozpatrzenia wezwania do usunięcia 

naruszenia interesu prawnego – podjęta została przy jednym głosie przeciw i 

trzech głosach wstrzymujących.  

 

 d. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie 

służebnością gruntową nieruchomości gminnej położonej w Gminie Opatów, obręb 

Iwanowice małe, obejmującej działkę nr 127 i nr 128/1 – sprawa została omówiona na 

Komisji Porządku Publicznego – chodzi o działki, które zostały nabyte na 

powiększenie działki przy OSP w Iwanowicach Małych.  

W akcie notarialnym wpisana została ta służebność, ale Sędzia w Księgach 

Wieczystych zażądał uchwały w tej sprawie.  

 

uchwała nr 35 /IX/2015  w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie 

służebnością gruntową nieruchomości gminnej położonej w Gminie Opatów, 

obręb Iwanowice małe, obejmującej działkę nr 127 i nr 128/1 – podjęta 

jednogłośnie.  

 

 e. Projekt uchwały w sprawie wyrażanie zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do 

Porozumienia z dnia 06.03.2015 roku o współpracy w ramach Regionalnych 

Inwestycji terytorialnych Subregionu Województwa  Śląskiego i zawarcia 

porozumienia pomiędzy  Miastem Częstochowa  a pozostałymi powiatami i gminami 

wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego  

-  Wójt Gminy wyjaśnił, że to uchwała czysto formalna, wcześniej została podjęta 

uchwała na wyrażenie zgody na podpisanie tego porozumienia , projekt dokumentacji 

związanej z realizacją tej strategii trafił do Ministerstwa, na sugestie którego 

wprowadza się aneks, który doprecyzowuje obowiązki Miasta Częstochowa jako 



lidera tego projektu . Strategia ta jest potrzebna, aby realizację  projektów tzw. Pseudo 

konkursowych można było wpisać w unijne dyrektywy . 

 

uchwała nr 36 /IX/2015  w sprawie  wyrażanie zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do 

Porozumienia z dnia 06.03.2015 roku o współpracy w ramach Regionalnych 

Inwestycji terytorialnych Subregionu Województwa  Śląskiego i zawarcia 

porozumienia pomiędzy  Miastem Częstochowa  a pozostałymi powiatami i 

gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 

– podjęta została jednogłośnie.  

 

 

 f. Projekt uchwały  w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa 

Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług 

przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego” 

 - obecny na sesji Starosta Powiatu wyjaśnił, że przepisy prawa nakładają na 

samorządy obowiązek udostępniania mieszkańcom określonych informacji.  

Ustalono w porozumieniu z Wójtami aby w tej sprawie cos zdziałać wspólnie.  

Są dwie możliwości zdobycia środków, pierwszy od Ministra drugi z Programu 

Operacyjnego. Padły deklaracje o przystąpieniu, ze strony wszystkich gmin powiatu, 

co zwiększy szanse i obniży koszty wprowadzeniu takiego systemu na terenie naszego 

powiatu. Projekt ma objąć szeroki zakres, chcemy do tego projektu włożyć prawie 

wszystko czyli sprawy geodezyjne, budowalne , bezpieczeństwa , wszystko co nie jest 

poufne luba tajne. Wartość projektu na te chwilę ok. 5 mln zł, czas trwania 3 lata do 

pełnego wprowadzenia. Polegać to będzie na tym, aby wszystkie informacje które są 

na papierze przenieść na nośniki elektroniczne i mieszkańcy poprzez Internet będą 

mieć dostęp do tych informacji, z tym ze będzie to tylko informacja, a same 

dokumenty i tak trzeba będzie zamówić i wykupić.  

Gminy w tej chwili te porozumienia akceptują, Powiat przygotuje wniosek, we 

wrześniu zostanie złożony.   

Udział Finansowy gmin będzie oscylowała w granicach ok. 10 tys. zł w postaci 

zakupu sprzętu na wyposażenie dla gminy.  

 

uchwała nr 37 /IX/2015  w sprawie  przystąpienia do realizacji projektu pn. 

„Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego 

świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu 

Kłobuckiego” przyjęta jednogłośnie.  

 

Ad-8.   

Sprawy bieżące: 

- wniosek w sprawie przekazania gruntu na cele budowalne – Wójt Gminy wyjaśnił,. 

że sprawa ta prosta nie jest, prawo związane z dysponowaniem nieruchomością na cele 

budowalne to jest kategoria prawa budowalnego wtedy kiedy inwestor występuje z 

wnioskiem o pozwoleniem na budowę do starostwa . 



Kwestia wydania pozwolenia na dysponowanie nieruchomością na cele budowalne  z 

umowa użyczenia nie ma nic  wspólnego. Umowa wyraźnie zabrania wznoszenia  

biorącemu w użyczenie , obiektów trwale związanych z gruntem, żeby podjąć decyzje 

trzeba zmienić umowę. Zmienić ja można w wielu kierunkach , pierwszy to kiedy 

status Stowarzyszenia jest  jako posiadacza zależnego ( gmina jest  właścicielem) albo 

gmina w ogóle rezygnuje z prawa własności. Wtedy przekazuje za darmo, za złotówkę 

i w tedy sytuacja jest  najbardziej czysta , bo jest jeden właściciel obiektu i terenu. 

Ogólnie zasada jest taka, ze budynek który powstaje na gruncie właściciela gruntu, 

staje się własnością posiadającego grunt. (szczegółowa opinia prawna w załączeniu do 

protokołu) 

 

Radny Andrzej Zalski – w trakcie pozyskiwania pozwolenia na budowę składa się 

tylko oświadczenie, natomiast jeżeli chodzi o przekazanie prawa do dysponowania 

gruntem na cele budowalne jest to zawarte w kodeksie cywilnym. 

Stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa chętnie przejmie ten majątek, bo ma 

takie możliwości , zgodzi się także na każdy wariant który umożliwi rozbudowę 

szkoły w Zwierzyńcu Pierwszym.  

Stowarzyszenie chce  rozbudować te szkołę, żeby stworzyć lepsze warunki 

uczęszczającym tam dzieciom , rozwijamy się a gmina nam w tym przeszkadza. 

Zwrócił tez uwagę na to, ze w gminie Opatów żadna szkoła podstawowa nie ma sali 

gimnastycznej , nie ma boisk. Stowarzyszenie  na własny koszt wybudowało boisko, a 

gmina rzuca mu  kłody pod nogi.  

Zaproponował żeby w każdej wsi powstało stowarzyszenie , które przejmie szkołę i 

będzie prowadziło ja tak jak w Zwierzyńcu Pierwszym. 

Radny Stanisław Grzyb – przecież można zawsze się dogadać co do umowy, ustalić 

odpowiednie zapisy.  

Radny Jacek Heluszka – przede wszystkim musi być wydane zezwolenie na budowę 

żeby doszło do budowy.  

Wójt Gminy przypomniał, ze mamy obecnie umowę użyczenia , która zabrania 

wydania takiej zgody. Każda inna forma odstąpienia od zapisów w umowie użyczenia 



może rodzic to co jest napisane w przedstawionej opinii prawnej. Nie da się 

przewidzieć wszystkich sytuacji życiowych. 

Kiedy zapadała decyzja – co dalej ze szkołą publiczną w Zwierzyńcu Pierwszym – 

uczniów było mało i wtedy pojawiło się Stowarzyszenie, które zadeklarowało że 

poprowadzi te szkołę za 420 tys. zł bo kosztowała wtedy gminę 700 tys. zł . W chwili 

obecnej gminę szkoła kosztuje  1.400.000 zł i nic się nie poprawiło w pozostałych 

szkołach na terenie gminy. To jest bardzo istotne ile gmina dokłada do tej szkoły poza 

subwencją. 

Jeżeli miałoby dojść do jakiegokolwiek przekazania prawa , to trzeba by się chyba 

odwołać do opinii wszystkich mieszkańców gminy, bo jest to ograniczenie prawa 

własności gminy. Nie da się wszystkich sytuacji przewidzieć w umowie.  

 

Radny Tomasz Kotowicz zapytał jaki procent dzieci stanowią uczniowie gminy 

Opatów. Bo wie że są również dzieci z innych gmin. 

Otrzymał odpowiedź , ze około 80 procent. 

Radny Mirosław Szewczuk zdecydowanie opowiedział się za tym, że jest przeciwny 

przekazaniu takiego prawa.  W innych szkołach na terenie gminy jest tyle miejsca, że 

skoro jest za mało w Zwierzyńcu pomieszczą się  w innych szkołach. Wszystkie 

szkoły na terenie gminy są dobrze utrzymane i dokąd się da powinno się je 

utrzymywać. Jeżeli dojdzie do tego że w którejś szkole będzie 20 dzieci to będzie 

wtedy za likwidacją takiej szkoły. Dopóki na wsi jest szkoła, straż, kościół , KGW to 

wtedy cos się dzieje, jest jakaś kultura.  

Sołtys wsi Waleńczów Stanisław Olszewski  – czemu się nikt nie pyta ile dzieci z 

naszej gminy chodzi do szkól do innych gmin. Czytał w gazecie ze godzina 

nauczyciela w  Stowarzyszeniu to 20 zł za godz., a nauczyciela z Karta nauczyciela to 

70 zł  za godz. Nie  powinno się Zwierzyńcowi utrudniać, tylko brać z nich przykład.  

Radny Piotr Rojszczyk – stwierdził, ze te przepychanki słowne do niczego nie 

doprowadzą, poprosił Radce Prawną o wypracowanie stanowiska, które pozwalałoby 

działać Stowarzyszeniu zgodnie ze swoimi ambicjami , zabezpieczało interes  gminy i 

nie naruszało prawa.  



Radny Andrzej Zalski – Wójt powiedział, ze umowa która zawarliśmy z gminą nie 

pozwala na wznoszenie obiektów na gruncie na trwałe, Stowarzyszenie doskonale to 

wie, ale postuluje o to żeby zmienić ta umowę, a punkt który na to nie pozwala inaczej 

zinterpretować. Umowy są takie, że można je zmieniać.  

– umowa dopuszcza wznoszenie obiektów nie na trwałe, wiec może tam powstać 

zabudowa kontenerowa.  

Poprosił o konkretna decyzję, żeby Stowarzyszenie wiedziało co ma robić. To wiąże 

się z pewnymi planami, umowami itp. 

Wójt Gminy zauważył, ze jest to zbyt poważna sprawa by ją rozpatrzeć  w tym 

momencie już konkretnie. Nie można jej rozpatrywać w kategoriach „czarno-biały” 

Jak Stowarzyszenie pisało projekt organizacyjny tej szkoły, było tam zadeklarowane 

dla 55 uczniów przy kosztach utrzymania 420 tys. zł., Przy likwidacji tej szkoły 

Radzie chodziło głownie o miejsce w tej szkole dla dzieci z obwodu Zwierzyńca. Ile 

dzieci ze Zwierzyńca w tej chwili jest w tej szkole. 

Radny Józef Chyra – może tak to jest obierane, ze Rada jest przeciwnikiem tej szkoły, 

ale to nie prawda, od początku rada była przychylna tej szkole. Uważa, że w 

Zwierzyńcu Pierwszym jest chyba najlepsza szkoła, pod względem warunków, ale 

jako radny gminy musi patrzeć na interes gminy i patrząc na szkoły gminne nie wyrazi 

zgody na rozbudowę tej szkoły.  

( dwóch radnych w tym momencie opuściło salę obrad) 

Radny Tomasz Kotowicz – czy  na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie ma informację , ze 

nadal będzie taka liczba uczniów w tej szkole z terenu naszej gminy, czy ta rozbudowa 

będzie potrzebna, bo my jako gmina musimy zapewnić warunki ale naszym uczniom, 

z naszej gminy.  

Sołtys wsi Wilkowiecko – który z radnych budował by jakiś obiekt u sąsiada? Każdy 

buduje na swoim, musi mieć akt własności  na ten grunt.  

Wójt Gminy – to naprawdę nie jest takie proste i jednoznaczne. Bo albo rezygnujemy  

z umowy użyczenia i wtedy darowizna, wykup albo zostajemy przy umowie użyczenia 

z tymi wszystkimi obwarowaniami jakie są, których się nie da przewidzieć. To co 

powiedział sołtys Wilkowiecka: jak można na cudzym gruncie zabezpieczyć swoje 

prawa w 100%. 



Poza tym doświadczenie do tej pory ze Stowarzyszeniem nie pokazuje, ze można się 

zgadzać, dogadać . Zaraz na samym początku zostaliśmy usunięci z budynku szkoły z 

lokalem wyborczym; 

Wójt Gminy zauważył , ze we wszystkich szkołach mamy lokale wyborcze i nie ma z 

tym problemu, lokal wyborczy służy całemu społeczeństwu, tak właśnie wyglądają 

deklaracje Stowarzyszenia, nikt nie przewidywał że Lokal musimy w szkole 

zlikwidować, a lokal zawsze był szkole i ludzie byli do tego przyzwyczajeni. 

Radny Zalski – cyt.: „ a przecież jak  my dysponujemy lokalem to wy sobie będzie 

tam lokal robić”, od tego jest remiza strażacka, która stoi pusta.  

Wójt Gminy – od samego początku nie ma porozumienia ze Stowarzyszeniem, są 

ciągłe spory o pieniądze, jesteśmy  wzywani o naruszenie prawa, opisywani w gazecie, 

ze obłuda itp. To nie jest model współpracy, który gwarantuje, ze w przypadku 

wyrażenia zgody na rozbudowę, będzie lepiej. 

Przewodniczący RG – w tym stanie prawnym nie jesteśmy w stanie podjąć 

jednoznacznej decyzji i wyrazić zgody, jedyne co to możemy głosować nad 

przyjęciem czy odrzuceniem wniosku. 

 Wójt Gminy – nie byłoby problemu gdyby to dotyczyło naszych dzieci, z terenu 

gminy, gdyby nie miały miejsca w tej szkole dzieci ze Zwierzyńca, a pozostałych 

szkołach na terenie gminy nie byłoby miejsca, trzeba by było budować. 

Te kilka lat temu, przy likwidacji szkoły w Zwierzyńcu Pierwszym, decydowaliśmy 

się załatwić sprawę Zwierzyńca, a nie tworzyć szkołę o zasięgu powiatowym.  

Radca Prawny  Wanda Balas – na te chwilę, przy tej umowie nie można podejmować 

decyzji o wydaniu zezwolenia na użytkowanie gruntu na cele budowalne.  

Jeżeli będzie wola Rady na zmianę umowy, wtedy inaczej będzie można podejść do 

sprawy.  

Przewodniczący RG wnioskował, aby ten wniosek przełożyć do dalszego 

procedowania i rozpatrzeć na którejś z następnych sesji Rady Gminy, ciągle mamy 

wątpliwości, argumenty za i przeciw są prawnie nie do określenia.  

Radny Andrzej Zalski – Stowarzyszenie chce wiedzieć w końcu co ma robić, terminy 

gonią, też musi podejmować pewne decyzje i jest ograniczone brakiem decyzji ze 

strony Rady Gminy.  



Radny Piotr Rojszczyk – może warto przesunąć ten wniosek, tylko wyznaczyć 

konkretny termin rozpatrzenia.  

Sołtys wsi Zwierzyniec Pierwszy – szkoła w Zwierzyńcu jest najlepsza, według opinii 

rodziców dzieci, nawet z innych miejscowości prowadzona jest na bardzo dobrym 

poziomie.  

- za przesunięciem wniosku radni opowiedzieli się jednogłośnie. 

 

Wniosek dot. likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty w Opatowie  - radny Andrzej 

Zalski wycofał zgłoszony wcześniej wniosek w tej sprawie. 

 

Radny Dariusz Zając – jako przedstawiciel do Rady Społecznej ZOZ w Kłobucku  

przedstawił krótko sprawozdanie z bieżącej  działalności tej rady . 

Mówił m.in. na temat gabinetów profilaktyki zdrowotnej, było wysłane pismo do szkół 

w sprawie wskazania pomieszczeń na takie gabinety.  

Na terenie naszej gminy wskazano tylko potrzebę takiego gabinetu w Gimnazjum w 

Opatowie.  Wiąże się to zatrudnieniem  pielęgniarki na zasadzie kontraktu , której 

koszty utrzymania spoczywają na ZOZ w Kłobucku. Przykre to , ze tylko jedna szkoła 

zgłosiła taka możliwość i ze tylko w Gimnazjum w Opatowie będzie opieka 

pielęgniarka. A potrzebna by była  w każdej szkole podstawowej.  

Przypomnieć wszystkim dyrektorom szkól na terenie gminy, żeby złożyli 

zapotrzebowanie na pielęgniarki w swoich szkołach, wskazując pomieszczenia na 

gabinety profilaktyki zdrowotnej. 

Pan Dariusz Zając poinformował o wystosowaniu od Rady ZOZ  pisma do Wojewody, 

ze nie jesteśmy zadowoleni z organizacji i funkcjonowania ratownictwa medycznego 

na terenie naszego powiatu.  

Poprosił aby radni o sołtysi zgłaszali wszelkie problemy, które będzie mógł zgłaszać 

na posiedzeniach Rady Społecznej ZOZ.  

Radny Mirosław Szewczuk – złożony był wniosek z Parafii Wilkowiecko na Izbę 

Pamięci w Wilkowiecku, wniosek został zaakceptowany. Złożył podziękowanie Panu 

Wójtowi, Przewodniczącemu RG i Inspektorowi Jackowi Popędzie za pomoc w 

przygotowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów.  



Przypomniał o utworzeniu Gminnego Programu Zabytków, na który są zapewnione 

środki w budżecie. Gdyby taki program istniał na terenie gminy, byłby pomocny w 

uzyskaniu różnych dofinansowań i pomocy finansowej związanych zabytkami. 

Radny Piotr Rojszczyk – złożył podziękowanie dla Inspektora UG Stanisława Kaufa, 

za dobrą współpracę, oraz kompetentne reagowanie na zgłaszane problemy   

Radny Józef Chyra – w imieniu mieszkańców ul. Leśnej w Złochowicach poprosił o 

pociągnięcie wodociągu, przybywa domów na tej ulicy. 

Ad-9.   

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął    

X  zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

Protokołowała  

Joanna Krotla 

 


