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PROTOKÓŁ Nr XV/2015 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 29 października 2015r 

w remizie OSP w Opatowie  

 Godzina  rozpoczęcia 14.00, godz. zakończenia 17.00 

Na 15 radnych obecnych na sesji 14  radnych ( 1 radny spóźnił się) 

Obecni na posiedzeniu:  

1.  Radny Powiatowy - Tomasz Jeziorski 

2. Przedstawiciel Izby Rolniczej  – Leszek Balcerzak 

3. Przedstawiciel Izby Rolniczej – Halina Szyjka  

4. Wójt Gminy                 - Bogdan Sośniak  

5. Sekretarz Gminy          - Jerzy Szyja  

6. Skarbnik Gminy   - Zbigniew Kowalik 

7  Radca Prawny              - Wanda Balas 

8. Dyrektor GZO w Opatowie – Dorota Grzelińska 

9.  Sołtysi  wg listy obecności załączonej do protokołu 

10. 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 miedzy sesjami  

5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów  

6. Podjęcie uchwał w sprawie  

a. zmian w budżecie gminy na 2015r  
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b. pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata 

c. wyboru ławników na kadencję 2016-2019 

 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Opatów za rok 

2014/2015 

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych 

 oświadczeń   majątkowych. 

9.Informacja Wójta Gminy na temat złożonych  oświadczeń   majątkowych. 

10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

11. Sprawy bieżące  

12. Zakończenie XV  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.  Powitał  wszystkich obecnych na sesji – radnego powiatowego , przedstawicieli 

izb rolniczych , sołtysów, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz 

pracowników Urzędu Gminy,  przedstawicieli prasy, radnych. 

Ad-2.   

Przewodniczący RG zapoznał obecnych z porządkiem sesji. Porządek obrad został 

przyjęty jednogłośnie. 

Ad-3   

Protokół z sesji RG  z dnia 30 września  2015 roku został przyjęty  bez czytania 

jednogłośnie  przy 12 radnych głosujących, ( jeden radny nie brał udziału w 

głosowaniu) 
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Ad-4, Ad-5 

Wójt Gminy mówił na temat: 

- przebiegu oraz wyników  wyborów parlamentarnych na terenie gminy Opatów , 

które odbyły się 25 października br. 

- kończą się prace przy nakładce asfaltowej w Wilkowiecku ul. Leszcze – droga 

dojazdowa do pól , termin zakończenia robót 31 października 2015r zostanie 

dotrzymany 

- wniosek dot. wodociągu w Waleńczowie oraz sprawa wodociągu na ul. Mikołaja z 

Wilkowiecka  w Wilkowiecku – jedne z pierwszych wodociągów w gminie, wodociąg 

zasilany z gminy Miedzno , z Mokrej , w tej chwili  Gmina Miedźno przystąpiła do 

Związku Komunalnego Częstochowskiego ; w związku z tym cena wody dla 

odbiorców z tego systemu wodociągowego jest wyższa od ceny naszej wody o 74gr 

netto. Mieszkańcy tych 12 gospodarstw złożyli do gminy wniosek o przejęcie tego 

wodociągu przez gminę  Opatów. 

Po wstępnych rozmowach można to zrobić dwoma sposobami, że albo ustanowimy 

wodomierz graniczny i będziemy kupować hurtowo wodę i sprzedawać po cenach 

jakie obowiązują w naszej gminie albo rozważyć możliwość odcięcia wodociągu od 

tego systemu z Mokrej i połączyć z wodociągiem w Wilkowiecku, trzeba by wykonać 

300 metrów takiego polaczenia. Przy projekcie budżetu zostaną omówione szczegóły. 

Jest jeszcze sprawa wodociągu w Waleńczowie na ul. Zakrzewskiej, tam jest kilka 

gospodarstw, które nie mają wody. Żeby naprawić ten stan tez można rozważyć dwa 

warianty – przedłużyć wodociąg od strony Hutki, tylko w tedy możemy narazić się na 

równicę w cenie, albo przedłużyć sieć o ponad  1700m od strony ul. Szkolnej w 

Waleńczowie, ale żeby poprawić ciśnienie wody i przede wszystkim wydajność  

konieczne jest  postawienie zbiornika  i przepompowni. Wtedy poprawią  się  warunki 

dostawy wody na ul. Szkolnej i ul. Posadówki oraz zostanie dostarczona woda  do ul. 

Zakrzewskiej.  
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I mimo, że mieszkańcy tej końcówki wodociągu mogą narzekać na zażółcenie  wody, 

nie będzie innego wyjścia, nie można robić oddzielnego źródła. Koszt takiego 

przedsięwzięcia to około 300 tys. zł i nie kwalifikuje się do żadnych dofinansowań.  

Trzeba będzie to zrobić na własny koszt.  

- Chodniki w Opatowie i w Złochowicach – jest już zamówiony materiał na te 

chodniki, w przyszłym tygodniu zaczną się roboty.  

- jesteśmy po kontroli NIK, dostaliśmy zalecenia pokontrolne, kontroler wytykał nie 

realizowanie obowiązku z  ustawy o czystości w gminie i gospodarce odpadami, braku 

ewidencji zbiorników bezodpływowych czyli szamb i ewidencji oczyszczalni 

przyzagrodowych. 

Jest to brane pod uwagę przy ocenianiu efektywności wydawania środków unijnych na 

efekt ekologiczny. 

Trwa akcja rozdawania ankiet, Wójt podziękował sołtysom, że zgodzili się je 

rozprowadzić wśród mieszkańców . 

Na ukończeniu jest pierwszy etap programu  Usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Opatów  na lata 2015-2032. Do 31 października 

b.r. miała być przeprowadzona identyfikacja gospodarstw, w których występuje 

azbest. Dane wysłane zostaną do Ministerstwa Gospodarki i poczekamy na akceptację  

na przyznanie dotacji.  Zinwentaryzowano 1184 gospodarstwa . Łączna ilość pokryć 

dachowych wykonanych z azbestu to 174.820 m
2
  a szacunkowa waga około  

2 tys. ton do utylizacji.  

Szacunkowa wartość tego programu to ponad 5 mln 200 tys. zł.  

Radny Stanisław Grzyb – dopytał, że chodzi tylko o utylizację, a nie o częściowy  

chociaż zwrot  kosztów nowego pokrycia dachu. 

Wójt Gminy – tak, dotacja obejmowałaby tylko demontaż, transport do miejsca 

utylizacji i  samą utylizację. 
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Odnośnie gospodarki ściekowej – mamy zgłoszone do strategii regionalnej inwestycji 

terytorialnej, kanalizację w Iwanowicach Dużych. Miało być w tym roku, ale nie 

będzie. Pierwsze konkursy na dofinansowania mogą być ogłoszone w pierwszym 

półroczu 2016r. Tak mówi Urząd Marszałkowski.  W między czasie robimy 

aktualizację projektu budowlanego. Zlokalizowano miejscach dla przepompowni. 

Zaktualizowany zostanie tez kosztorys. Tym projektem będą objęte całe Iwanowice 

Duże. Z Powiatem ustalono, że sieć w większości pójdzie drogą , bo pobocza są już 

przepełnione.  

Opłata adiacencka – jest to opłata , która jest regulowana przepisami o gospodarce 

nieruchomościami i  jest związana ze wzrostem  wartości nieruchomości , 

spowodowaną  budowa urządzeń infrastruktury  technicznej z udziałem środków 

Skarbu Państwa , jednostki samorządowej , środków z Unii Europejskiej  lub ze źródeł 

zagranicznych nie podlegających zwrotowi.  

Wójt przedstawił szczegółową prezentację multimedialną na temat opłaty.  

Radny Andrzej Zalski – kwestią w tej opłacie jest to, że mieszkaniec naszej gminy 

musi płacić aż 50% od wzrostu wartości swojej działki, nie ma przecież nigdzie 

takiego dużego podatku, poza tym – mieszkaniec nadal mieszka na tej działce, 

rozumie, że gdyby mieszkaniec chciał pozbyć się swojej nieruchomości, wtedy po 

pozyskaniu środków ze sprzedaży może płacić tę opłatę.  

Gmina Opatów naliczyła też 50% wzrostu wartości, jak inne gminy. Gmina za wycenę 

zapłaciła 48 tysięcy, ale nic by się nie stało gdyby gmina zarobiła na tej opłacie 

jeszcze drugie 48 tys. zł czyli około 100 tys. zł, a nie jak w tej chwili 250 tys. Wg Pana 

Zalskiego jest to rabunek kieszeni naszych mieszkańców.  

Przypomniał, że postawił wniosek na Komisji , żeby  zmniejszyć ten procent, aby 

gmina Opatów była ta gminą, która daje przykład, że trzeba dbać o mieszkańców i 

zejść np. do 20%.  

Poza tym jest to budowane ze środków Unijnych, wiec tym bardziej nie powinno być 

opłaty w takiej wysokości. Wnosi o obniżenie tego podatku do 20%, tym bardziej, ze 
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na sesji, na której uchwalano tę wysokość, było powiedziane, że zawsze uchwalę 

można zmienić.  

Radny Józef Chyra – tylko jak mieszkańcy Złochowic się do tego odniosą, jak już 

zapłaciła opłatę w tej wysokości.  

Wójt Gminy – można by mówić w ten sposób, gdyby gmina budowała sieć bez 

studzienek na posesji mieszkańców. Przecież to nie jest rabunkowa gospodarka, to nie 

chodzi, żeby niszczyć kieszeń mieszkańca, bo teraz Ci, którzy nie podłączyli się 

wcześniej do kanalizacji , a będą chcieli, będą musieli zapłacić za wybudowanie 

studzienki na posesji około 5-7 tys. zł.  

Poza tym uważa, że powinno się traktować wszystkich mieszkańców gminy równo. 

Mieszkańcy Złochowic zapłacili, Opatowa będą płacić wysokość 50 %, a Iwanowicom 

obniżyć? 

Poza tym skąd wtedy wziąć pieniądze, żeby powstała kanalizacja w Zwierzyńcu.  

Według niego oplata nie jest ani za wysoka  ani nie za niska, tylko taka jaka 

funkcjonuje w okolicy. 

Radny Leszek Biernacki zaproponował aby wniosek o obniżeniu opłaty 

przedyskutować przy okazji omawiania projektu budżetu na 2016 rok. 

Pan Zalski zwrócił uwagę , że kanalizacja została przejęta przez Zakład Komunalny, 

który nie dołożył do tej inwestycji ani grosza, przejął i może robić na tym interes. 

Wójt Gminy – tak funkcjonują zakłady budżetowe, nikt nie robi na tym interesu.  

Radny Józef Chyra – kanalizacja to wspaniała sprawa i dążyć do tego, żeby cała gmina 

ją miała. 

Radny Leszek Biernacki złożył na ręce Przewodniczącego RG,  wniosek na drogę 

dojazdową do pól, droga byłaby wykorzystana także jako dojazd do oczyszczalni, do 

składowiska odpadów . 
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Wniosek Pana Zalskiego został skierowany na wspólne posiedzenie komisji –

jednogłośnie.  

Wniosek Pana Biernackiego skierowany na Komisję Porządku Publicznego – 

jednogłośnie.  

Ad-6.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. zmian w budżecie na 2015 rok – wyjaśnienia do projektu radni otrzymali na 

piśmie - w załączeniu do protokołu 

Skarbnik Gminy zapoznał z uchwalą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.  

Radny Zalski zapytał ile dzieci w gmin ościennych uczęszcza do naszych przedszkoli i 

jaka jest kwota na jedno dziecko. 

Skarbnik Gminy na chwile obecną nie był przygotowany do udzielenia odpowiedzi.  

Pani Dorota Grzelińska – Dyrektor GZO zobowiązała się, że przygotuje odpowiedź na 

to pytanie na następną sesję RG. 

Pan Andrzej Zalski powiedział, żeby była jasność pytania przygotuje wniosek na 

piśmie.  

Projekt uchwały odczytał  Witold Łacny – Przewodniczący RG. 

- uchwała nr 48/XV/2015  w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok  została 

podjęta jednogłośnie. 

b. Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia 

kandydata. 

Sekretarz Gminy jako przewodniczący zespołu opiniującego kandydatów na ławników 

zapoznał z opinią zespołu, poinformował, że : 

Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie pismem z dnia 20 kwietnia 2015 r., 

skierowanym do przewodniczącego Rady Gminy, poinformował o ustalonej przez 

Kolegium Sądu Okręgowego liczbie ławników wybieranych przez Radę Gminy 

Opatów do poszczególnych sądów: 

1) liczba ławników wybieranych do Sądu Okręgowego w Częstochowie – 1 

2) liczba ławników wybieranych do Sądu Rejonowego w Częstochowie - 1 
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 Termin zgłaszania kandydatów upłynął w dniu 30 czerwca 2015 r. O terminie 

tym oraz sposobie dokonywania zgłoszeń opinia publiczna była poinformowana 

poprzez zamieszczenie stosownych informacji na stronie internetowej Gminy Opatów 

oraz w BIP Gminy Opatów . 

 Uprawnione podmioty zgłosiły: 

1) do Sądu Okręgowego w Częstochowie    -  3 kandydatów; 

2) do Sądu Rejonowego w Częstochowie kandydatów nie zgłoszono. 

Wystąpiono  z pismem do  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach o 

udzielenie informacji o zgłoszonych kandydatach na podstawie art. 162 § 9 ustawy.      

W związku z tym, że zgodnie z art. 162 § 10 Rada Gminy zobowiązana jest w 

drodze uchwały pozostawić zgłoszenia kandydatów na ławników, które wpłynęły po 

upływie terminu, tj. po 30 czerwca 2015 r. a także te, które nie spełniają wymagań 

formalnych, o których mowa w art. 162 § 2–5 ustawy bez dalszego biegu – Zespół 

przygotował stanowisko w sprawie zgłoszeń kandydatów.  

 Po przeanalizowaniu zgłoszeń, Zespół stwierdza, ze wszystkie kandydatury 

wpłynęły w ustawowym terminie, tj. do 30 czerwca 2015 r. włącznie 

Zgłoszenie kandydatury Pani Anny Stepińskiej,  które wpłynęło od Stowarzyszenia 

„Częstochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku”  nie zawiera informacji o kandydacie 

z Krajowego Rejestru Karnego, co jest niezgodne z art. 162 § 2 pkt 1 ustawy  z dnia 27 

lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

 

Ponadto w miejscu podpisu podmiotu zgłaszającego brak jednego podpisu członka 

Zarządu Stowarzyszenia „Częstochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku” 

Stwierdzono  też, że w Karcie zgłoszenia kandydata na Ławnika, w rubryce nr 4 nie 

wpisano miejsca urodzenia kandydata  
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W związku z powyższym Zespół wnioskuje o przygotowanie w odniesieniu do 

wskazanego przypadku  projektu  uchwały  Rady Gminy Opatów w sprawie 

zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. 

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników: 

1) Pana Romana Kluba -  do Sądu Okręgowego w Częstochowie,  dokonane przez 

Oddział związku Nauczycielstwa Polskiego w Opatowie 

2) Pani  Lucyny Desperak  do Sądu Okręgowego w  Częstochowie  dokonane 

przez Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie 

spełniają wymagania formalne. 

Sekretarz Gminy zapoznał również z opinią Radcy Prawnego dotyczącą 

prawidłowości pracy zespołu opiniującego kandydatów na ławników.  

- uchwała nr 49 /XV/2015  w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia 

kandydata została podjęta jednogłośnie.  

 

c. Sprawa wyboru ławników na kadencję 2016-2019 

Przewodniczący Gminy Witold Łacny odczytała  regulamin  głosowania: 

  

 

Regulamin  

 

głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję  

od 2016 r. do 2019 r. przeprowadzonych na sesji w dniu 29 października 2015r.  

 

 

I. Zasady ogólne: 

1  Radni, wybierają  ławnika  do Sądu Okręgowego w  Częstochowie  spośród  2  

kandydatów; 

2. Głosowanie przeprowadza wybrana, spośród radnych, Komisja Skrutacyjna  

w składzie 3 osób.  

 

3.  Głosowanie jest tajne, odbywa się przy pomocy kart do głosowania  

4.  Kandydaci na ławników umieszczeni są na karcie do głosowania w porządku 

alfabetycznym. 
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5. Komisja Skrutacyjna sprawdza prawidłowość sporządzonych kart do głosowania, 

szczególnie pod kątem czy wszyscy kandydaci są na nich umieszczeni, opatruje karty 

pieczęcią Rady Gminy i rozdaje je radnym. 

 

6. Głosowanie odbywa się na sesji poprzez wyczytywanie przez członka Komisji 

Skrutacyjnej, według listy obecności, nazwisk radnych, którzy kolejno podchodzą do 

urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzucają do niej karty do głosowania. 

 

7. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i 

sporządza protokół. 

8. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej. 

9. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprzez odczytanie 

protokołu na sesji. 

 

10 . Wybór ławników następuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy ustawowego składu Rady. 

 

 

II. Zasady głosowania  

 

1. Karty do głosowania, zawierają brzmienie: „Karta do głosowania w wyborach 

ławników do Sądu Okręgowego  w Częstochowie” oraz zamieszczone poniżej w 

kolejności alfabetycznej imię i nazwisko zgłoszonych kandydatów na ławników. 

Obok, po imieniu i nazwisku każdego z kandydatów, z prawej strony, w jednej 

linii umieszcza się jednakową kratkę. 

 

2.  Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaków „x” w kratce, obok 

jednego kandydata, opowiadając się w ten sposób za jego wyborem; 

3. Jeżeli radny, na karcie do głosowania: 

a. nie postawił znaku „x” w kratce obok nazwiska żadnego kandydata;  

b.  postawił znak „x” przy dwóch nazwiskach  kandydatów  

             - jego głos uważa się za nieważny. 

4. Kart z różnymi dopiskami i całkowicie przedartych Komisja Skrutacyjna nie 

bierze pod uwagę. 

 

5.  Za wybranego na ławnika  uważa się: 

1 kandydata na ławnika , który  uzyskał  największą ilość głosów (znaków „x” 

w kratce przy nazwisku tego kandydata). 

 

6. W przypadku, gdy w głosowaniu dwóch kandydatów otrzyma jednakową 

liczbę głosów, przeprowadza się II turę głosowania spośród tych kandydatów. 

 

7. W II turze głosowania, Regulamin stosuje się odpowiednio. 

 

8 . Komisja Skrutacyjna sporządza protokół  , w których określa co najmniej: 
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1) liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania; 

2) imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów; 

3) liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania; 

4) liczbę kart wyjętych z urny (gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od 

liczby osób, którym wydano karty do głosowania, Komisja podaje w protokole 

przypuszczalną przyczynę tej niezgodności); 

5) liczbę kart nieważnych; 

6) liczbę głosów nieważnych; 

7) liczbę głosów ważnych; 

8) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów 

              przez co stwierdza wynik wyborów. 

 

 3. Ustala się wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania zgodnie z 

brzmieniem załącznika do Regulaminu. 

 
Rada Gminy jednogłośnie zaakceptowała przedstawiony regulamin.  

Do przeprowadzenia wyborów, jednogłośnie  wybrana została Komisja Skrutacyjna w 

składzie: 

1. Tomasz Kotowicz 

2. Piotr Rojszczyk 

3. Stanisław Grzyb 

Wszyscy wyrazili zgodę.  

Przystąpiono do przeprowadzenia wyborów na ławnika do Sadu Okręgowego w 

Częstochowie.   

Wyborów ławnika do Sadu Rejonowego w Częstochowie nie przeprowadzono, z 

powodu braku kandydatów. 

Po zakończonym głosowaniu Piotr Rojszczyk jako Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej zapoznał z protokołem Komisji . Protokół wraz z kartami do głosowania 

w załączeniu do protokołu z sesji RG. 

Na ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie wybrany został Pan Roman 

Kluba. 
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- uchwała nr 50 /XV/2015  w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019 

została podjęta jednogłośnie.  

Ad-7.   

 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Opatów za rok 

2014/2015. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Piotr 

Rojszczyk przekazał , ze opinia Komisji na temat informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych jest pozytywna, poza jednym radnym, który był przeciw. 

 

Radny Andrzej Zalski – złożył informację dot. Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu. 

Zgłosił też uwagi do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 

2014/2015r: 

- koszty utrzymania były zrobione jednolicie tzn. bez wyodrębnienia podziału na 

koszty utrzymania 1 ucznia i koszty utrzymania 1 przedszkolaka 

- w pozycji koszt utrzymania ucznia w odniesieniu do gimnazjum, koszt został 

zawyżony  

- były pomyłki w liczbie uczniów Szkoły Podstawowej w Opatowie, w Złochowicach  

- dane dotyczące kosztów nie zawierały kosztów związanych z utrzymaniem GZO w 

Opatowie i nie zostało wyszczególnione ile wynosi koszt utrzymania 1 pracownika 

- informacja nie zawierała kosztów związanych z utrzymaniem stołówki , jakby ich nie 

było 

- nie podano wyników sprawdzianu ze Zwierzyńca Pierwszego ani kosztów 

utrzymania ucznia w tej szkole 

 

Tymi uwagami uzasadnił dlaczego był na Komisji przeciwny ocenie pozytywnej dla 

informacji o stanie zdań oświatowych. Według niego informacja  jest niepełna , w 

związku z czym wnosi o odrzucenie jej i uzupełnienie.  

Na GZO wydajemy ponad 300 tys. zl, a nie ma rzetelnej informacji. Postawi wniosek 

aby zlikwidować GZO, a czynności te żeby wykonywał Urząd Gminy, jak to jest w 
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innych gminach, tym bardziej, że w zespole oświaty panuje nepotyzm, nawet nie 

wiadomo ile zarabia Pani Dyrektor GZO. 

Pani Dorota Grzelińska ustosunkowała się do tego informując, że składa przecież 

oświadczenie majątkowe, które jest opublikowane w Internecie. 

 Pan Zalski – to skoro wszystko jest w Internecie, to po co w ogóle składać taką 

informację. 

Pani Grzelińska powiedziała , że musi zostać spełniony obowiązek ustawowy . 

Przewodniczący RG – wyjaśnił, że składana informacja, jest informacją Wójta, 

składana na temat szkół prowadzonych przez Gminę, Szkoła w Zwierzyńcu ma inny 

organ prowadzący , wiec dane dotyczące tej szkoły nie mogą być zawarte w tej 

informacji.  

Pani Dorota Grzelińska zauważyła, ze ustawodawca pozostawił samorządom swobodę 

wyboru postaci, formatu i objętości, a także zakresu tematycznego informacji , mogą 

być ustne bądź  pisemne. Obowiązkowa pozycja są wyniki egzaminów, bez 

konieczności porównywania ich z wynikami krajowymi i regionalnymi.  

Wójt Gminy – odnośnie kosztów utrzymania przedszkolaka , wszystkie przedszkola są 

przy szkołach podstawowych więc trudno rzetelnie wyodrębnić koszt samego 

przedszkola , tak samo koszty stołówki są w kosztach gimnazjum , ponieważ stołówka 

znajduje się w gimnazjum, gdzie pracownicy stówki są zatrudniani przez Dyrektora 

Gimnazjum.  

W ciągu dwóch tygodni możemy przygotować informacje dot. obciążenia przedszkoli, 

obciążenia szkoły i ile dajemy na każda szkołę , również na szkołę w Zwierzyńcu. 

Teraz jest to informacja , która tego nie może zawierać., bo wymóg jest taki. 

Pan Zalski, zgadza się z tym, że jest ta dowolność, tylko że wtedy to nie głosować nad 

przejęciem tej informacji , bo skoro Pan Wójt sobie ja napisał, złożył informacje, to 

my tylko przeczytamy i koniec na tym. 

 Radny Józef Chyra stwierdził, ze w wielu sprawach zgadza się z radnym Zalskim, ale 

tej kwestii się z nim nie zgadza, według niego sprawozdanie jest czytelne i takie jak 

powinno być.   
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Przewodniczący RG Witold Łacny odnośnie złożonej informacji dot. szkoły  

w Zwierzyńcu   przez Radnego Zalskiego, tej informacji Rada nie może zatwierdzić, 

ale można się z nią zapoznać i ewentualnie przedyskutować.  

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Opatów za rok 2014/2015 

została przyjęta  przy 1 głosie wstrzymującym i 2 głosach przeciw.  

Ad- 8 

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych oświadczeń 

majątkowych – Przewodniczącego Rady Gminy poinformował że Oświadczenia  

majątkowe wszyscy radni złożyli w terminie. 

 

1. Zając Dariusz 21.04.2015r 

2. Szewczuk Mirosław 15.04.2015r 

3. Bednarek Artur 23.04.2015r 

4. Biernacki Leszek  21.04. 2015r 

5. Pośpiech Robert 05.04.2015r 

6. Ślusarczyk Jan 27.04.2015r 

7. Heluszka Jacek 21.04.2015r 

8. Grzyb Mirosław 27.04.2015r 

9. Floriański Mieczysław 15.04.2015r 

10. Chyra Józef  12.04.2015r  

11. Kotowicz Tomasz  28.04.2015r 

12. Rojszczyk Piotr 29.04.2015r   

13. Grzyb Stanisław 25.04.2015r 

14. Zalski  Andrzej 30.04.2015r  

 
Do Urzędu Skarbowego w Kłobucku zostały wysłane w dniu 11 maja 2015r. 

Do dnia dzisiejszego  żadnych uwag z Urzędu Skarbowego nie zgłoszono.  

Ad- 9 

Informacja Wójta Gminy na temat złożonych oświadczeń majątkowych – Wójt Gminy 

Bogdan Sośniak poinformował, że oświadczenia majątkowe kierownicy złożyli  
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w ustawowym terminie. Następnie oświadczenia przesłano do Urzędu Skarbowego w 

Kłobucku, na dzień dzisiejszy nie zgłoszono z US żadnych uchybień.  

Ad -10. 

Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych były udzielane na bieżąco. 

Ad -11. 

Sprawy bieżące: 

Przewodniczący RG Witold Łacny – informację Radnego Andrzeja Zalskiego 

przekazać do procedowania  na Komisje Oświaty ( Radni  jednogłośnie wyrazili 

zgodę)  , przy okazji poprosił Pana Zalskiego o uzupełnienie informacji o dane 

dotyczące czy w Szkole w Zwierzyńcu  Pierwszym wszystkie dzieci klasy VI  pisały 

egzamin w terminie?  Ile dzieci nie pisało w terminie? I jeżeli nie  to czy w średniej 

ujęte są  też wyniki dzieci nie piszących egzaminu w ustawowym terminie. 

Pan Zalski Andrzej poprosił aby to pytanie zadać na piśmie.  

Pan Łacny stwierdził, że w takim razie te pytania zada ustnie  na posiedzeniu Komisji 

Oświaty. 

Wniosek Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” o nieodpłatne przekazanie nieruchomości 

dla działalności oświatowej. – jednogłośnie wniosek został przekazany na posiedzenie 

wspólne  wszystkich Komisji  

Wniosek o likwidację GZO w Opatowie, a czynności tego zespołu ma przejąć Urząd 

Gminy – jednogłośnie przekazać do procedowania na  połączone  wspólne posiedzenie 

wszystkich Komisji stałych RG . 

Przybyły na sesje mieszkaniec gminy, poruszył sprawę zmiany w planie 

zagospodarowania przestrzennego . Wyjaśnił , ze trzy lata temu właściciel firmy 

Solar-Faktor podpisał umowę z trzema właścicielami  działek w Wilkowiecku , żeby 

umieścić na tych gruntach park z  urządzeniami  odzyskującymi  energię słoneczną. 

Sprawa utknęła ponieważ, Gmina do tej pory nie przekształciła tych gruntów rolnych  
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pod te inwestycje. Gmina miałaby z tego tytułu duże pieniądze. Byłoby to nawet około 

500 tys. zł rocznie.  

W Gminie Kłobuck , gdzie znajduje się część tych działek , już ta sprawa została 

załatwiona.  

Wójt Gminy poinformował, że temat jest mu znany.  Gmina Opatów jest jedna z 

niewielu gmin, która ma plan zagospodarowania przestrzennego na terenie całej 

gminy, dlatego największym problemem jest wyłączenie działek  z produkcji rolnej , 

tym bardziej dobrej klasy ziemi. 

Trudnością jest to ze Gmina musi wyznaczyć w planie strefy  OZE  i określić jakie to 

będą źródła, ale na dzień dzisiejszy jeszcze Pakiet nie wszedł wiec nie uregulował. 

 Teraz będziemy uaktualniać  Plan , ale trzeba w nim uwzględnić wszystkie wnioski 

indywidulane oraz te strefy OZE. Sądzi, ze w ciągu pól roku cos się ruszy w tej 

sprawie. Dziwi się, ze w Kłobucku to zostało zrobione, bo Gmina Kłobuck jest w 

takiej samej sytuacji jak nasza Gmina .  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów – Leszek 

Biernacki zapoznał z protokołem z ostatniego posiedzenia Komisji Rolnictwa 

wspólnie z Komisją Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska.   

Radny Piotr Rojszczyk  złożył podziękowania dla Pana Roberta Puchały za  

wyremontowanie  hydrantów w Złochowicach.  

Ad-12.   

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął    

XV  zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

Protokołowała  

Joanna Krotla 
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