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PROTOKÓŁ Nr XVIII/2015 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 30 grudnia 2015r 

w remizie OSP w Opatowie  

 Godzina  rozpoczęcia 14.00, godz. zakończenia 16.00 

Na 15 radnych obecnych na sesji 15  radnych  

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  Sołtysi  wg listy obecności załączonej do protokołu 

8. 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 na 2015 rok 



2 

 

b. zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Opatów   

   na lata 2015-2022   

c. budżetu gminy na 2016r 

d. Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Opatów   

   na lata 2016-2022   

 

e. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych   

     na 2016r 

f gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016r 

 

g. przystąpienia przez Gminę  Opatów do realizacji projektu pt. "Aktywna integracja 

powiatu kłobuckiego", realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX, Działania 9.1, 

Poddziałania 9.1.6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

h.  planów pracy komisji na 2016r  

 

i. przedłużenia stawek taryfowych 

 

j. przyjęcia planu odnowy miejscowości Opatów na lata 2016-2020 

 

7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

8. Sprawy bieżące  

9. Zakończenie XVIII  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 –przedstawicieli izb rolniczych , 

sołtysów, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz pracowników 

Urzędu Gminy,  przedstawiciela prasy, radnych. 
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Ad-2.   

Przewodniczący RG zapoznał obecnych z porządkiem sesji. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

Ad-3   

Protokół z sesji RG  został przyjęty bez uwag  ,  bez czytania-  jednogłośnie  

Ad-4, Ad-5 

Wójt Gminy na temat podsumowania budżetu gminy za 2015r. Do chwili obecnej nie 

ma przelewu z Urzędu Marszałkowskiego za kanalizacje, być może jeszcze wpłynie, 

jeżeli nie, kwota ta wejdzie w nadwyżkę budżetowa na 2016r. 

Gmina otrzymała 80% dofinansowania do kosztów programu  usuwania azbestu. 

Realny czas realizacji tego programu to pierwsze półrocze 2016r. 

Wpłynęła opłata adiacencka od mieszkańców Opatowa w wysokości około 70% 

zobowiązań. 

Wójt Gminy przypomniał o sprawie kanalizacji w Iwanowicach Dużych.- planowane 

są dwie przepompownie, trzeba będzie wykupić teren o wielkości około 20m
2
 

O szczegółach będzie informował na bieżąco. 

Kończą się prace nad ukończeniem map dla celów wodociągowych dla ul. 

Zakrzewskiej w Waleńczowie. 

To same zostanie zrealizowane dla Kleci – Zwierzyniec Drugi. 

Wspomniał o konieczności podjęcia uchwały na dzisiejszej sesji w sprawie przyjęcia 

planu odnowy miejscowości Opatów na lata 2016-2020, wiąże się to z realizacja 

zadania dróg na Osiedlu w Opatowie. Jest szansa na dofinansowanie, ale termin 

złożenia wniosku upływa 5 stycznia 2016r. 

Próbujemy w tym okresie  świąteczno-sylwestrowym rozbić wszystko, by ten wniosek 

został złożony.  
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W budżecie na 2016 rok priorytetem  będzie kanalizacja w Iwanowicach Dużych, na 

drugim miejscu wodociąg w Waleńczowie ul. Zakrzewska. 

Radny Piotr Rojszczyk -  zapytał czy jest jakaś wizja przeniesienia Zakładu 

Komunalnego do budynków oczyszczalni w Opatowie i co z zagospodarowaniem 

mieszkań po Panu Gadku.   

Wójt Gminy powiedział, ze przeniesienie Zakładu Komunalnego wiąże się również z 

kontrolą kanalizacji  z Urzędu Marszałkowskiego , chcemy tam też przenieść 

archiwum. Poprosił aby jeszcze poczekać około dwóch miesięcy na szczegóły w tej 

sprawie. 

Pan Rojszczyk przedstawił list mieszkańców Opatowa dot. służby zdrowia na terenie 

naszej gminy, szczególnie skandalicznej sytuacji  w Ośrodku Zdrowia w Opatowie. 

Mieszkańcy proszą o pomoc. 

Pan Rojszczyk  stwierdził, ze pewne kroki w tej sprawie były podejmowane, był  

również z tej sprawie Dyrektor ZOZ Pan Nowak, ale nadal nie jest to dla nas 

satysfakcjonujące, bo sprawa do tej pory nie została pozytywnie załatwiona. 

Zaprosił radnych oraz mieszkańców na spotkanie z Dyrektorem ZOZ w Kłobucku na 

dzień 5 stycznia 2016r , do Ośrodka Zdrowia w Opatowie, na godz. 12.00 

Pan Dyrektor odpowie  na wszystkie pytania, być może uda się wreszcie rozwiązać ten 

problem.  

Sołtys wsi Waleńczów zapytał  kiedy zostanie utwardzony teren pod sklepem GS w 

Iwanowicach Małych. 

Wójt Gminy – my poprawiamy wszystko co jest w pasie drogowym, ale te sprawę 

zgłosi do Prezesa GS. 

Radny Jacek Heluszka – przypomniał, że na poprzedniej sesji RG złożył na piśmie 

wniosek,  w którym prosił aby podać jaka metodą lub jakim sposobem sa naliczane 
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stawki od środków transportowych w naszej gminie na 2016r oraz w latach 

poprzednich. 

Dziś otrzymał odpowiedź na piśmie, ale nie jest ona satysfakcjonujące dla niego, 

ponieważ nie zawiera konkretnej odpowiedzi na konkretne pytanie. 

Wójt Gminy uważa, ze zacytowana w tej odpowiedzi ustawa wyjaśnia wszystko. 

Poza tym to Rada ustala stawki, Wójt tylko proponuje. 

Radny Heluszka uważa, ze to nie odpowiedź, że chyba są jakieś kryteria. 

Radny Mirosław Szewczuk – stawki były dyskutowane na Komisjach, wtedy trzeba 

było zgłaszać uwagi, a nikt nie zgłaszał żadnych innych propozycji, trzeba będzie się 

nad tym zagłebi8ć w roku następnym przy ustalaniu stawek. 

Wójt Gminy – stawki górne ustala Minister, a stawki dla gminy Rada Gminy, stawki 

nie były zmieniane od 2012 roku. 

Skarbnik Gminy – stawki są zawsze analizowane i porównywane jak to wygląda w 

gminach sąsiednich. 

Radny Andrzej Zalski  - zauważył, że radny Heluszka zgłosił swoja uwagę w terminie, 

w którym zdążylibyśmy jeszcze podjąć uchwałę, ale to zostało odłożone i teraz już nie 

ma na to czasu. 

Było niedopatrzenie Rady i  skoro ktoś zwrócił na to uwagę trzeba było od razu się 

tym zająć. 

Ad-6  

a. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok – wyjaśnienia do 

projektu radni otrzymali na piśmie . 

Skarbnik Gminy zapoznał z uchwalą w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2015 rok.  

Opinia Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Finansów pozytywna. 
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uchwała nr 62/XVIII/2015  w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok  została 

podjęta przy 1 głosie wstrzymującym  

 

b. uchwała nr 63/XVIII/2015  w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie 

Finansowej gminy Opatów     na lata 2015-2022  - wyjaśnień udzielił Skarbnik Gminy  

Uchwała podjęta jednogłośnie.  

b. uchwała nr 64/XVIII/2015  w sprawie budżetu gminy na 2016r 

Skarbnik Gminy Zbigniew Kowalik poinformował,  że projekt został 

omówiony na posiedzeniu wszystkich Komisji Rady. Przedstawił pozytywną 

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dot. Projektu budżetu 

gminy Opatów na 2016 rok. 

Opinia wszystkich Komisji stałych RG – pozytywna.  

Pozytywna również jest opinia po odbyciu posiedzenia  Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i  Finansów wraz z Przewodniczącymi pozostałych Komisji.   

Uchwała podjęta została jednogłośnie.  

d. uchwała nr 65/XVIII/2015  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

Opatów     na lata 2016-2022   

Opinia RIO w Katowicach w sprawie WPF gminy Opatów pozytywna. 

Z pozytywną Opinią Komisji w tej sprawie  zapoznał radny Leszek Biernacki. 

Uchwała podjęta została jednogłośnie.  

 

e. uchwała nr 66/XVIII/2015  w sprawie gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych   na 2016r 

Sekretarz Gminy Jerzy Szyja  jako Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych , krótko omówił przedstawiony projekt programu 

profilaktyki. Zapoznał również z uchwałą GKRP , która wyraża pozytywna opinie w 

sprawie programu profilaktyki.  

Mówił tez o opracowanej w 2014  roku Diagnozie Problemów Społecznych na terenie 

gminy Opatów, ze szczegółami której każdy radny może się zapoznać.  
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Uchwała w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych   na 2016r  podjęta została przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

f uchwała nr 67/XVIII/2015  w sprawie gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii na 2016r 

Sekretarz Gminy również krótko nakreślił procedurę uchwalenia takiego programu. 

Uchwała podjęta została jednogłośnie.  

 

g. uchwała nr 68/XVIII/2015  w sprawie przystąpienia przez Gminę  Opatów do 

realizacji projektu pt. "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego", realizowanego w 

ramach Osi priorytetowej IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.6 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

Wójt Gminy wyjaśnił  potrzebę podjęcia takiej uchwały, informując, że jest to uchwala 

intencyjna deklarująca udział gminy Opatów jako partnera Powiatu Kłobuckiego w 

realizacji konkursu . "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego", realizowanego przez 

Ośrodki Pomocy Społecznej.  

Dotyczy to osób bezrobotnych, które korzystają ze świadczeń  pomocy społecznej.  

W przypadku naszej gminy, wkład własnych wynosi 11 tys. zł , zgłoszono 5 osób, 

którym przysługują zasiłki celowe. 

Uchwała podjęta została jednogłośnie. 

 

h.  uchwała nr 69/XVIII/2015  w sprawie planów pracy komisji na 2016r . 

Członkowie  poszczególnych Komisji zapoznali się z planami pracy swoich komisji na 

2016r.  na  posiedzeniach Komisji.  

Uchwała podjęta została jednogłośnie.  

i. uchwała nr 70/XVIII/2015  w sprawie przedłużenia stawek taryfowych 

Ze sprawa zapoznał Wójt Gminy, nie ma potrzeby aby podnosić wysokość stawki  

za zużycie wody i ścieków na 2016 rok, w związku z tym ta uchwałą przedłuża się 
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obowiązujące stawki na rok następny.   

Uchwała podjęta została jednogłośnie.  

j. uchwała nr 71/XVIII/2015  w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości 

Opatów na lata 2016-2020 

Wójt Gminy o konieczności podjęcia uchwały powiedział w sprawach bieżących. Ma 

ona związek z dokumentacją na drogi na Osiedlu w Opatowie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Ad-7.   

Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów były udzielane na bieżąco. 

Ad-8.   

Głos zabrał przybyły w trakcie obrad, radny powiatowy Tomasz Jeziorski, który złożył 

krótkie sprawozdanie z odbytej w tym dniu sesji Rady Powiatu. 

Mówił głównie na temat opieki zdrowotnej w Ośrodku w Opatowie. 

Radny Zalski zapytał ilu pacjentów musi przypadać na jednego lekarza.  

Na chwile ocena Pan Jeziorski nie umiał na to udzielić odpowiedzi.  

Ad-9.   

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął    

XVII  zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

Protokołowała  

Joanna Krotla 


