
PROTOKÓŁ nr XIII/2015 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia  2 września 2015 roku 

w sali remizy OSP w Iwanowicach Dużych  

Godzina  rozpoczęcia 14
oo

, godz. zakończenia 17
30 

Na 15 radnych obecnych na sesji 14 radnych 

Obecni na posiedzeniu:  

1. Wójt Gminy                 - Bogdan Sośniak  

2. Sekretarz Gminy - Jerzy Szyja 

2. Skarbnik Gminy  - Zbigniew Kowalik 

4. Starosta Powiatu  - Henryk  Kiepura 

5. Radny Powiatowy  – Tomasz Jeziorski  

6. Radca Prawny   – Wanda Balas  

7. Sołtysi  wg listy obecności załączonej do protokołu 

9. Radni wg listy obecności załączonej do protokołu 

 Lista obecności radnych i sołtysów w załączeniu do protokołu. 

O terminie posiedzenia radni zostali powiadomieni pisemnie. 

Porządek  obrad 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XI i XII  sesji RG 

4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności między sesjami. 

5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. zmiany zapisu w § 2 uchwały nr 32/X/2015 z dnia 12.06.2015r w 

sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2015r 

b. zmian w budżecie na 2015rok 

           c. zmian w  Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Opatów   

     na lata 2015-2022   



          7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

8. Sprawy bieżące. 

- przekazanie skarg  do rozpatrzenia  : 

a. skarga na Dyrektora SP w Iwanowicach Dużych 

b. Skarga na Wójta Gminy 

c. Skarga na uchwały Rady Gminy 

9. Zakończenie XIII  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.  

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany  porządek obrad. 

Radny Andrzej Zalski – wnioskował aby do porządku obrad dodać punkt dot. 

sprawy przyznania prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane dla 

Stowarzyszenia „Nasza Szkoła”, który miał być procedowany na sesji  w lipcu, 

sesji jednak nie było. Poprosił o przegłosowanie swojego wniosku.  

Przewodniczący RG – punkt miał być procedowany, ale w tej sprawie jest 

planowana sesja, na wniosek Wójta Gminy, na dzień 24 września br.  Zostanie 

wtedy zwołana sesja na potrzeby spraw związanych ze skargami, 

uzgodnieniami, pozwoleniem i innymi . 

Radny Andrzej Zalski – uzasadnił swój wniosek - temat ten jest odwlekany w 

nieskończoność od ponad roku. Jest ze Stowarzyszeniem podpisana umowa 

użyczenia , która nie pozwala  Stowarzyszeniu na nic, Stowarzyszanie na 

podstawie tej umowy nie ma żadnych możliwości wykonywania zadań czy 

zaleceń itp. Umowa użyczenia powinna być uchwalana przez rade Gminy, a nie 

jest, Wójt sam podpisał te umowę, umowa powinna zostać wniesiona do księgi 



wieczystej i tez to nie zostało zrobione. Są zarzuty , ze przecież dobrowolnie 

Stowarzyszenie podpisało te umowę, ale przecież wtedy nie miało innego 

wyjścia. 

Wójt Gminy – przypomniał, że w dniu 12 czerwca br. była odczytana opinia 

prawna na temat warunków jakie obowiązują przy dysponowaniu gruntem, 

który został oddany w użyczenie na podstawie podpisanej umowy. 

Umowa użyczenia bezpłatnego  nie wymaga zgody Rady Gminy, gdyż 

użyczający dysponuje tylko ograniczonym prawem dysponowania gruntem. 

Nie jest tez prawda, ze nie można robić remontów, konserwacji itp. oraz ponosić 

wszelkich opłat wynikających z bieżącego używania gruntu. Stowarzyszenie w 

dotacjach rozlicza koszty remontów. 

Dodatkowy wniosek dotyczy tylko i wyłączenie wyrażenia zgody na 

dysponowanie gruntem  na cele budowalne.  

W związku z tym, Wójt Gminy  zwrócił się do Przewodniczącego RG z 

wnioskiem o zwołanie sesji na temat wszelkich relacji Stowarzyszenia „Nasza 

Szkoła” z Gminą. 

Do tej pory będą już wyniki kontroli kompleksowej. Są  już orzeczenia 

inspekcji, straży. 

Radny Józef Chyra – oczywiście zgadza się z wnioskiem Wójta, ale już się 

trochę pogubił w tych sprawach, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma 

już do odpowiedzi trzy pisma od Pana Zalskiego , ciągle dostaje nowe i nie 

może się nad tym wszystkim skoncentrować, jest zarzucany dokumentami i 

pomimo skrupulatności w swojej pracy ma trudności z udzieleniem wszystkich 

odpowiedzi, poprosił żeby jak najwcześniej zrobić sesję, ale jeszcze wcześniej 

zwołać posiedzenie Komisji Oświaty, żeby w mniejszym gronie sprawy 

omówić.   

Radny Andrzej Zalski – zgodził się, że należy z tym wreszcie zrobić porządek, a 



nie odkładać sprawy z sesji na sesji, z miesiąca na miesiąc. Jeżeli było ustalone , 

że temat miał być omówiony, że temat będzie omówiony na sesji w lipcu to 

powinien być w lipcu, a jednak nadal sprawy są odwlekane. A co protokołu z 

kontroli  - to nie jest tak prosto, bo Stowarzyszenie może się od niego odwołać , 

więc nie wiadomo czy do 24 września te sprawy się zakończą, bo 

Stowarzyszenie ma prawo do odwołań, zaskarżeń, może się przecież nie 

zgadzać z decyzjami . 

Jeżeli Rada się zgodzi na termin sesji 24 września br. to zgoda, tylko, że 

Stowarzyszenie chciałoby przystąpić do Programu Budowy Przedszkola i 

terminy zobowiązują. Dlatego decyzja jest potrzebna jak najwcześniej, jest 

możliwość kupienia terenu obok, sporządzenie programu do konkursu tez 

zajmuje trochę czasu.  

Radny Piotr Rojszczyk – uważa, że problem jest na tyle ważny i budzi wiele 

kontrowersji , że zwoływanie posiedzenie Komisji Oświaty w tej sprawie jest 

niezasadne, ale skoro jest taka wola Rady to uważa, ze Komisja jeżeli zgromadzi 

wszystkie dane może się spotkać i nad tym podyskutować.  

Przewodniczący RG proponuje aby jednak sprawy omówić w większym gronie 

czyli na sesji RG. 

Radny Zalski -  przypomniał jeszcze, ze w Szkole w Zwierzyńcu Pierwszym w 

2013r był Adyt, który uznał prawidłowość wydatkowania środków z dotacji, na 

to gmina wydała ponad 5 tys. zł netto, za 2014 rok tez był Audyt robiony i w 

chwili obecnej znów jest Audyt, który kosztuje gminę ponad 8 tys. zł. Uważa, ze 

to nie przyśpieszy sprawy.  

Wójt Gminy – racja, ze były Audyty, ale one były do końca listopada, a kontrola 

powinna być za okres do końca grudnia, bo w grudniu Stowarzyszenie daje 

faktury do rozliczenia. Obecny Audyt dotyczy prawidłowości  wykorzystania i 

rozliczenia dotacji przez Stowarzyszenie.  



Wniosek radnego Zalskiego nie został przyjęty. Głosowało 14 radnych. 2 głosy 

za, 3 wstrzymujące, 9 głosów przeciw.   

Porządek obrad na sesję został przyjęty przy 1 głosie przeciw i 1 glosie 

wstrzymującym. 

Ad-3. 

Protokoły  z sesji XI i sesji XII Rady Gminy : 

Radny Piotr Rojszczyk zgłosił uwagę do protokołu z sesji nr XI , uwaga 

dotyczyła  punktu w sprawie głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych  za 2014r, która  została 

zatwierdzona przy trzech głosach wstrzymujących. Powiedział, że jest to błędny 

zapis ponieważ według niego od głosu wstrzymało się 4 radnych. Protokół z 

sesji RG nr XI został zatwierdzony jednogłośnie po uwzględnieniu uwagi Pana 

Rojszczyka. 

Wyjaśnienie: uwaga Pana Rojszczyka nie może zostać naniesiona , Radny 

Piotr Rojszczyk wprowadził Radę  Gminy w błąd,  co stwierdzono po 

ponownym przesłuchaniu nagrania z sesji XI z dnia 29 czerwca 2015r,  gdzie 

wyraźnie jest powiedziane iż przy głosowaniu nad uchwałą  w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych  za 2014r - 3 radnych 

wstrzymało się od głosu.  

Radny Piotr Rojszczyk zgłosił też uwagi do protokołu z sesji nr XII z dnia 20 

sierpnia br. – powiedział, że znajdują się tam błędne zapisy dot. obecności 

Wójta, który na tej sesji nie był obecny. 

Otrzymał wyjaśnienie,  że pomyłka ta została już dawno zauważona i 

poprawiona, a prawidłowy projekt protokołu został wysłany 7 dni przed sesją  

do zapoznania się , do wszystkich radnych na adres mailowy , dostępny dla 

wszystkich radnych. 

Pan Rojszczyk stwierdził, że nie zapoznał się z przesłanym poprawionym 



protokołem , wobec czego Radni jednogłośnie  postanowili  aby protokół z sesji 

nr XII przenieść do akceptacji na sesje następną.  

Ad-4 -5 

Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami 

- zakup ciągnika na oczyszczalnie z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich, w 

ten sposób wykonano pełne zapotrzebowanie na środki mechaniczne . 

- trwają papierkowe prace związane z realizacja strategii regionalnych 

inwestycji terytorialnych tj. wydzielanie z części nowego oprogramowania 

regionalnego programu operacyjnego, środków na nasz subregion północny, w 

ramach którego my mamy zgłoszony wniosek na budowę kanalizacji w 

Iwanowicach Dużych. Ponieważ przeciąga się zawarcie uzgodnień  miedzy 

Ministerstwem Gospodarki a  Urzędem  Marszałkowskim, nasza strategia jest w 

fazie uzgodnień., wiadomo już że w roku bieżącym konkursy na te inwestycje 

nie będą ogłoszone, przesunięte to zostało na pierwsze półrocze 2016r. Jest to 

nawet plus dla nas, ponieważ mamy czas na dokładna aktualizację dokumentacji 

technicznej, powstały nowe działki, nowe domy, nowi właściciele, Starostwo 

wyraziło zgodę na prowadzenie sieci kanalizacyjnej w Iwanowicach Dużych – 

ulica a nie poboczem, co jest korzystniejsze dla finansów i dla technologii 

wykonania. 

- nowy projekt inwestycyjny  to jest bodowa sieci informatycznej –systemowej, 

trwają prace na terenie gminy , w chodnikach są robione przejścia dla sieci, 

która ma służyć systemom informatycznym państwa. 

-  ogłoszono dwa przetargi na budowę drogi z funduszu ochrony  gruntów 

rolnych na ul. Leszcze w Wilkowiecku – rozstrzygnięcie 10 września br. Druga 

zaplanowana ulica czeka na decyzje Zarządu Marszałkowskiego, lista 

rezerwowa zadań tworzy się  po rozstrzygnięciu przetargu tych zadań, na które 

zostały podpisane umowy. 

Drugi przetarg związany jest ze sprzedażą nieruchomości  na działkę 

zabudowaną  na Osiedlu w Opatowie, druga działka rolna w Nabokowie – 



termin otwarcia ofert 18 września br.  

- zakończyła się kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przez 

Stowarzyszenie  „ Nasza Szkoła” 

- w chwili obecnej jest  w Urzędzie Gminy kontrola NIK, potrwa do  

18 września br. , kontrola jest objęte :kanalizacja i inwestycje związane z 

gospodarką ściekową.  

- uciążliwości w gospodarstwach spowodowane suszą , zgodnie z ogłoszeniami 

przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa  w gminach nie ogłoszono klęski 

żywiołowej, ale działają komisje które na wniosek rolników szacują straty. 

Uprawnionymi rolnikami do uzyskania odszkodowania są rolnicy, którzy 

spełniają szereg warunków.   

Nie było problemów z funkcjonowaniem wodociągów  na terenie gminy, poza 

ul. Posadówka w Waleńczowie , były komunikaty dla mieszkańców o 

ograniczaniu wody do podlewania i innych celów niż bytowe., apele jednak 

mało skutkowały. 

- 6 września br. odbędzie się referendum ogólnopolskie – gmina na etapie 

przygotowania lokali. 

- w roku bieżącym gmina zrezygnowała z organizacji dożynek gminnych, z racji 

tej, ze były one planowane w cyklu  , ze 5 września br.  na Opatowskiej Górze 

odbędzie się rekonstrukcja, 6 września miały być dożynki, a że referendum 

ogłoszono późno, w porozumieniu z przedstawicielkami KGW uznano, ze 

dożynki  się nie odbędą, takie rozwiązanie spotkało się z zadowoleniem Pań z 

KGW bo przy panującej , atmosfera nie sprzyja dożynkom.  

- w niedzielę 30 września br. odbyła się na terenie gminy wizyta Wołyńskiej 

Brygady Kawalerii , połączone to zostało z odsłonięciem nowej tablicy na 

budynku remizy w Wilkowiecku, która upamiętnia śmierć przez powieszenie  

10 Polaków.  

- odbywają się spotkania wiejskie na temat podziału funduszy sołeckich, sołtysi 

zostali poinformowani o regułach podziału funduszy, po doświadczeniach –



będzie się dość rygorystycznie podchodzić do sprawdzenia wniosków o 

przeznaczeniu funduszy sołeckich – na zadania własne gminy, na zadania 

poprawiające życie mieszkańców oraz pomoc w klęskach. Przedsięwzięcia 

związane z zakupami, inwestycjami powinny być uzasadnione kosztorysem i 

dokładnym zakresem. 

Zmieniła się ustawa , nowa ustawa pozwala w ciągu roku do 31 października 

roku budżetowego, w którym realizowany jest wydatek, zweryfikować 

zgłoszone wnioski łącznie z ich zmianą zakresu. 

Radny Andrzej Zalski – zapytał jaki czas ma gmina na weryfikacje wniosków ? 

Wójt Gminy odpowiedział- 7 dni. 

Radny  Zalski – to skoro sołectwa Zwierzyniec  Pierwszy i Zwierzyniec Drugi 

podjęły uchwały o przeznaczeniu środków na rozbudowę szkoły w Zwierzyńcu 

Pierwszym i nie było uwag po 7 dniach, to dlaczego Pan Wójt odmawia  teraz 

realizacji tych wniosków.  

Wójt Gminy – we wniosku było napisane, ze środki przeznaczono na 

modernizację i  rozbudowę szkoły prze gminę, a nie przez Stowarzyszeni, które 

nie jest właścicielem a gmina tego zadania nie uruchomiła. Środki nie przepadły 

można je wykorzystać. 

Starosta Henryk Kiepura – informację na temat bieżącego działania Powiatu.  

Podziękował za pomoc przy inwestycji drogowej Złochowice-Opatów.  

Zakończono również dwa inne zadania drogowe na terenie Powiatu.  

Zakończono budowę boisk przy Zespole Szkół  NR 3 w Kłobucku. 

Nakreślił w skrócie  plany drogowe  na następny rok.  

Wspólnie z gminami  Powiat przygotowuje projekt tzw. Informacja przestrzenna  

chodzi o to, ze ustawa mówi, że mieszkańcy maja mieć dostęp do różnych 

zasobów budowlanych, geodezyjnych itp. W wrześniu w tej sprawie zostanie 

złożony wniosek do Marszałka o dofinansowanie.  

Są uzgodnienia dotyczące dofinansowań do samochodów strażackich.  

- 20 września br. w Kłobucku uroczyste odsłonięcie pomnika Jana Długosza . 



- 27 września br. Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze.  

- złożono wniosek na utworzenie  nowych zbiorników przeciwpożarowych, taki 

punkt powinien być zorganizowany w każdej gminie.  

Radny Piotr Rojszczyk – podziękował za inwestycje drogową Złochowice-

Opatów, wyraził nadzieję na budowę chodnika w Złochowicach.  

Zwrócił uwagę na zbiornik przy remizie OSP w Złochowicach, 

zanieczyszczony, zaniedbany, poprosił aby zająć się tym problemem.  

Powiedział tez na temat drogi  dojazdowej do pól koło Pana Mazurkiewicza , 

która należałoby utwardzić.  

Radny Leszek Biernacki zapytał Pana Starostę czy cos wiadomo na temat sieci 

gazowej na terenie Powiatu, naszej gminy. 

Starosta – projekt sieci gazowej jest, sprawa zajmuje się firma komercyjna, z 

tego co się orientuje zaplanowane  dwie nitki jedna w teren Wręczycy, druga w 

kierunku Krzepic, natomiast jakie uzgodnienia  w tej sprawie już poczyniono, 

spróbuje się dowiedzieć.  

Przewodniczący RG przypomniał o zjeździe na skrzyżowaniu  z drogi krajowej 

w stronę Iwanowic Małych.  

Radny Jan Ślusarczyk – co z Barszczem Sosnowskiego? Czy są ustalenia o jego 

likwidacji? 

Starosta – było spotkanie w tej sprawie, zobowiązał Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg, żeby zlokalizował, gdzie w naszym powiecie występują  

skupiska tej rośliny i Naczelnika Wydziału Geodezji czy roślina występuje na 

gruntach Skarbu Państwa.  

Na gruntach Skarbu Państwa nie występuje, przy drogach powiatowych jest, te 

skupiska były likwidowane. Do walki z ta niebezpieczną rośliną ruszyły przede 

wszystkim gminy, na terenach prywatnych to już jest sprawa właściciela. 

Wójt Gminy – Gmina w tej sprawie podjęła działania, nawet na grunty 

prywatne, gdzie są olbrzymie skupiska Barszczu.  

Walka z tą rośliną jest trudna i niebezpieczna  . 



Radny Józef Chyra – złożył pisemny wniosek dotyczący zbiornika w 

Złochowicach, aby utworzyć na nim gminny punkt czerpania wody. 

Sprawę skierowano do Komisji Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska.  

Radny Dariusz Zając – istnieje problem z wodą w tych gospodarstwach, w 

których nie ma wodociągu w Waleńczowie, na ul. Zakrzewskiej, kilkakrotnie 

zawracał się z ta sprawą , ale do chwili obecnej nie uzyskał w tej sprawie żadnej 

jednoznacznej odpowiedzi.  

Zgłosił wniosek ustny na ten temat i poprosił o odpowiedź na niego w 

administracyjnym terminie.  

Sołtys wsi Zwierzyniec Drugi – co z drogą przez Zwierzyniec Drugi. ? 

Starosta przypomniał, ze droga ta jest w planach na 2017r, łącznie z droga przez 

Zwierzyniec Pierwszy wraz z krawężnikami na chodniki wzdłuż tej drogi.  

Sołtys wsi Zwierzyniec Drugi – problem ze słupami nadal nierozwiązany. 

Radny Andrzej Zalski – zapytał na jaki cel został zakupiony ciągnik  

Wójt Gminy – na potrzeby oczyszczalni, do dyspozycji Zakładu Komunalnego 

Radny Andrzej Zalski – w Zwierzyńcu Pierwszym nie ma kanalizacji, dlatego 

tez powinno się stworzyć mieszkańcom tej miejscowości do korzystania z 

oczyszczalni w Opatowie, dopłatę do beczkowozów. 

Wójt Gminy odniesie się do tej sprawy na następnej sesji RG.  

Radny Powiatowy Tomasz Jeziorski – na dzień dzisiejszy jedyna oczyszczalnia, 

która przyjmuje ścieki z beczek to oczyszczalnia w Zawadach.  

Sołtys wsi Opatów – dopilnować aby chodniki zostały doprowadzone do stanu 

sprzed wykopów, które w chwili obecnej są prowadzone w Opatowie 

- braki i uszkodzenia w drodze na ul. Leśnej w Opatowie , które powstały po 

budowie kanalizacji, do tej pory nie zostały naprawione.  

- brak lampy na Ul. Leśnej w Opatowie  

- był złożony wniosek odnośnie wjazdu z drogi krajowej  na drogę dojazdowa 

do pól za szkołą podstawowa w Opatowie, do chwili obecnej nie było na to 



odpowiedzi.  

Radny Stanisław Grzyb – co z kanalizacją w Zwierzyńcu Pierwszym? Jakie są 

plany, perspektywy? 

Wójt Gminy – wszystko zależy od pieniędzy, MASKPOL modernizuje swoja 

oczyszczalnię być może po tym otworzą się możliwości dla Zwierzyńców.  

Ad-6. Wyjaśnienia do projektów uchwał przedstawił Skarbnik Gminy Zbigniew 

Kowalik – informacja pisemna w załączeniu do protokołu.  

a. Uchwała Nr 43 /XIII/2015 w sprawie  zmiany zapisu w § 2 uchwały nr 

32/X/2015 z dnia 12.06.2015r w sprawie zmian do uchwały budżetowej 

na 2015r  została zatwierdzona jednogłośnie 

 

b. Uchwała Nr 44 /XIII/2015 w sprawie  zmian w budżecie na 2015rok została 

zatwierdzona jednogłośnie. 

 

b. Uchwała Nr 45 /XIII/2015 w sprawie  zmian w  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy Opatów  na lata 2015-2022  została zatwierdzona 

jednogłośnie. 

Ad-7 i 8 

- przekazanie skarg  do rozpatrzenia  : 

a. skarga na Dyrektora SP w Iwanowicach Dużych -  Przewodniczący RG 

zapoznał ze skargą przesłaną do Rady Gminy przez Kuratorium Oświaty w 

Częstochowie.  

Rada Gminy jednogłośnie postanowiła przekazać skargę do realizacji na 

Komisje Oświaty, Kultury, Zdrowia  i Spraw Socjalnych.  

 

b. Skarga na działalność Wójta Gminy – złożona przez radnego Andrzeja 

Zalskiego – ze skarga radni zostali zapoznani ze skarga na poprzedniej 

sesji RG.  

Właściwa Komisja do rozpatrzenia skargi jest Komisja Rewizyjna , do 



której przy 1 głosie wstrzymującym skargę przekazano.  

 

c. Skargi na uchwały Rady Gminy – Przewodniczący RG odczytał  złożone 

skargi  dot. wezwania do usunięcia naruszenia prawa.  

Odczytał również odpowiedź na skargę, która wpłynęła do Rady Gminy. 

Po nie całym miesiącu wpłynęła następna skarga od tej samej osoby, 

dotycząca tej samej sprawy czyli wezwania do usunięcia naruszenia 

prawa . Przewodniczący zapoznał też z pismem  które mówi, aby za 

pośrednictwem Rady Gminy w Opatowie , przekazać złożoną skargę  do 

Wojewódzkiego Sądu  Administracyjnego w Gliwicach celem 

ostatecznego rozwiązania  tej sprawy.  

Przewodniczący  RG poprosił o przegłosowanie .  

Radny Andrzej Zalski – wyjaśnił, że osoba składająca skargę , wniosła ją 

w imieniu  Stowarzyszenia „ Nasze Szkoła”, które  nie może zgodzić się  

z nierównym traktowaniem , przez  Rade Gminy , obywateli gminy. Jest 

to naruszenie Konstytucji.  

Za przekazaniem skargi do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego  

głosowało 14 radnych. 12 była za, 1 był przeciw, 1 osoba wstrzymała się 

od głosu.   

 

Przewodniczący RG poprosił o wypełnienie ankiety przekazanej przez   

„Zielony Wierzchołek śląska” 

Radny Piotr Rojszczyk – poruszył kwestię przekwalifikowania gruntu w  

Złochowicach ( chodziło o działki nr 1073 i  nr 1074) . Sprawa utknęła w 

Urzędzie, poprosił o załatwienie sprawy.  W Złochowicach na ul. Zielonej 

jest więcej takich działek, które można by przekwalifikować . 

Zapytał czy byłaby możliwość aby w dość szybkim czasie dałoby się te 

sprawę załatwić.  

Wójt Gminy – powiedział, ze zmiana przeznaczenia  jakiejkolwiek działki  



wymaga zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.  

Wniosków  o zmiany jest sporo. Do końca października urbanista przygotuje te 

zmiany. Trzeba uruchomić procedurę zmian w planie zagospodarowania 

przestrzennego. Taka procedura trwa od 7 do 9 miesięcy.  Ten wniosek już jest 

zapisany w naszym rejestrze.  

Radny Jacek Heluszka – zaproponował aby samoczynnie , wszystkie działki 

przy drodze w Iwanowicach Dużych przekształcić na działki budowlane, nie 

czekając na wnioski indywidulane.  

Radny Rojszczyk – zapytał czy są jakieś plany w gminie do tworzenia  na 

terenie naszej gminy, stref ekonomicznych ? żeby próbować pozyskiwać 

potencjalnych inwestorów.  To byłoby bardzo korzystne dla gminy.  

Wójt Gminy zapytał czy chodzi o jakąś specjalna strefę ekonomiczną, która się 

rządzi prawami ogólnopolskimi czy tylko chodzi o wyznaczenie stref 

przemysłowych? 

Radny Rojszczyk – bardziej o wyznaczenie  stref przemysłowych. 

Wójt Gminy – przy tym planie jest to możliwe,  w tym obowiązującym planie  

są już takie strefy wyznaczone, ale najczęściej są  one na terenach prywatnych , 

na to składa się kilka działek kilku właścicieli , nie mamy w gminie takich 

areałów , żeby jedna działka była w jednym szerokim kawałku.  

Radny Andrzej Zalski – bardzo dobrze zna te sytuację, bo w takiej znajduje się 

Firma ZALCHEM , jest teren i musimy dokonać przekształcenia tego terenu, 

aby byłą możliwość prowadzenia działalności.  

Przewodniczący  RG  - są działki V i VI klasy , bardzo wąskie i może gmina 

spróbowała się tym zając, wykupić i przekształcić. Sprawa do przemyślenia i 

dyskusji.  

Radny Stanisław Grzyb – odbywała się na terenie wsi ewidencja eternitu, osoba  

która to robiła nie dotarła do wszystkich osób.  Poprosił o jakiś kontakt  do tej 

osoby.  

Wójt Gminy odpowiedział, ze muszą zinwentaryzować wszystko, jak to zrobią 



to już ich sprawa.  Gmina nie przyjmie takiego dokumentu, gdzie nie będzie 

wykazanych wszystkich zainteresowanych.  

Radny Dariusz Zając – na temat firmy internetowej  PROTONET, która 

zaopatruje mieszkańców gminy Opatów w Internet.  Wielu mieszkańców 

zauważa, ze bardzo spada jakość tego Internetu .  Poza tym długi okres 

oczekiwania na naprawę awarii, pomimo innego wykazanego w umowie.   

Był kiedyś na sesji RG przedstawiciel tej firmy  przedstawił wszystko w  

samych superlatywach.  Teraz wygląda to trochę inaczej.  

Zaproponowano aby na którąś z sesji RG zaprosić przedstawicieli firmy 

PROTONET.  

Ad- 9 

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął  

XIII zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

 

Protokołowała 

Joanna Krotla  



 


