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PROTOKÓŁ Nr XX/2016 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 22 marca 2016r 

w remizie OSP w Iwanowicach Dużych   

 Godzina  rozpoczęcia 14.00, godz. zakończenia 18.00 

Na 15 radnych obecnych na sesji 15  radnych  

Obecni na posiedzeniu:  

1.  Radny Powiatowy - Tomasz Jeziorski 

2.  Radny Powiatowy - Jerzy Kiepura  

3.  Przedstawiciel Izby Rolniczej – Halina Szyjka  

4. Przedstawiciel Izby Rolniczej – Leszek Balcerzak 

5. Wójt Gminy                 - Bogdan Sośniak  

6. Sekretarz Gminy          - Jerzy Szyja  

7. Skarbnik Gminy   - Zbigniew Kowalik 

8  Radca Prawny              - Wanda Balas 

9  Sołtysi  wg listy obecności załączonej do protokołu 

10. Radni wg listy obecności załączonej do protokołu 

11. Mieszkańcy gminy Opatów 

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  
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5. Informacja o wynikach kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji przez 

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Zwierzyńcu Pierwszym za okres 01.01.2014r 

 do 30.06.2015r 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. zmian w uchwale budżetowej  na 2016 rok  

b. zmian w  Wieloletniej Prognozie  Finansowej gminy Opatów  na lata 2015-2022   

7. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów  

8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

9. Sprawy bieżące  

10. Zakończenie XX  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:  radnych powiatowych ,  przedstawicieli 

Izby  Rolniczej , sołtysów, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz 

pracowników Urzędu Gminy, mieszkańców gminy , przedstawicieli  prasy, radnych. 

Ad-2.   

Przewodniczący RG zapoznał obecnych z porządkiem sesji. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  
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Ad-3   

Do protokołu radny Dariusz Zając zgłosił uwagę, że nie ma w nim ujętej jego 

wypowiedzi, radny Piotr Rojszczyk zgłosił zastrzeżenia, że jego wypowiedź została 

zapisana w innym kontekście niż się wypowiadał, natomiast radny Andrzej Zalski 

zgłosił uwagę, że nie otrzymał załącznika do protokołu w postaci opinii prawnej. 

W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy zaproponował aby nie zatwierdzać 

protokołu z poprzedniej sesji, zrobić to na następnej sesji po uzupełnieniu zgłoszonych 

zastrzeżeń. 

Ad-4,  

Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności między sesjami – 

Wójt Gminy poinformował, że główne tematy, którymi teraz gmina się zajmuje to  

przygotowanie do realizacji inwestycji wcześniej zaplanowanych: 

 – budowa kanalizacji sanitarnej w Iwanowicach Dużych –czekamy na 

informacje z Urzędu Marszałkowskiego  kiedy będą pieniądze 

- opracowano mapy sytuacyjno-wysokościowe  na budowę wodociągu ul. 

Zakrzewska w Waleńczowie i jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentów 

do wyboru ofert na projekt budowlany 

- w trakcie opracowywania  są mapy sytuacyjno-wysokościowe na kanalizację 

na ul. Miodowej w Iwanowicach Małych,  ul. Nadrzeczna w Opatowie i 

przymierzamy się do Zwierzyńca Pierwszego po  zakończeniu  prac  

związanych  z modernizacją oczyszczalni w MASKPOL 

- trwają remonty cząstkowe na drogach gminnych , roboty związane z 

usuwaniem niedogodności po zimie, około 70% tego co było planowane już 

zostało zrealizowane 
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- zlecono wykonanie ewidencji dróg gminnych zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury 

- do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach złożono wnioski o 

dofinansowanie przebudowy dróg gminnych  na drogę Złochowice-Waleńczów  

i drogę w miejscowości Zwierzyniec Drugi- czekamy na uruchomienie 

procedury 

- zlecono wykonanie map do celów projektowych na  drogi gminne ul. Krótka i 

Długa w Iwanowicach Małych oraz ul. Dębowa w Zwierzyńcu Pierwszym  

- wniosek złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę 

dróg na Osiedlu w Opatowie nadal pozostaje bez odpowiedzi 

- od 1 kwietnia b.r. rozpoczyna się realizacja Programu Rodzina 500+ , 

pieniądze na I etap wypłat są już na koncie gminy, wydano już ponad 600 

wniosków, szacuje się że osób uprawnionych do 500+  jest około 1100 osób 

Jest już program komputerowy do obsługi tych wniosków. 

Radny Stanisław Grzyb zapytał co z wodociągiem na Kleci w Zwierzyńcu Drugim? 

Wójt Gminy odpowiedział, że to także jest w przygotowaniu, najpierw trzeba dotrzeć 

do wszystkich gospodarstw żeby stwierdzić kto jest zainteresowany wodociągiem. 

Ad-5 

Wójt Gminy Bogdan Sośniak  zapoznał z protokołem pokontrolnym  z kontroli 

przeprowadzonej w Stowarzyszeniu „Nasza Szkoła” w Zwierzyńcu Pierwszym. 

Na wstępie przypomniał w formie prezentacji jak powstawała Niepubliczna Szkoła   

Podstawowa w Zwierzyńcu Pierwszym. Przypomniał o ustaleniach zawartych ze 

Stowarzyszeniem oraz jak to się rozwijało od momentu powstania Szkoły. 
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Zapoznał także ze stawkami dotacji przekazywanymi dla Stowarzyszenia „Nasza 

Szkoła” 

Powiedział czym się różni subwencja od dotacji.  Wójt wyjaśnił, że subwencja 

oświatowa  to są środki , które się przekazuje  na realizację zadania bez jego 

rozliczania, czyli gdy gmina otrzymuje subwencje oświatowa to ja przeznacza na 

oświatę i gdyby zostało tych pieniędzy nie trzeba ich oddawać. Natomiast dotacja jest 

przedmiotową  i celową i  dotacja jest na określone zadania i podlega kontroli przez 

tego kto udziela takiej dotacji.  
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Wójt Gminy przypomniał również na podstawie jakiej umowy zostały przekazane 

Stowarzyszeniu  budynki szkoły .  
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Nieruchomość została przekazana na podstawie umowy użyczenia , czyli umowy 

ograniczającej użytkowanie przez Stowarzyszenie. 

Zwrócił uwagę przede wszystkim na to w jaki sposób została przez Stowarzyszenie 

potraktowana Gmina i miesiąc przed wyborami, został wyrzucony ze szkoły Lokal 

Wyborczy, który był w tej szkole od wielu lat. 

Gmina realizowała zadanie rządowe, związane z organizacją wyborów i powołanie 

nowego Lokalu Wyborczego nie było takie proste. 
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Po tym wstępie Wójt Gminy powiedział o kontroli , która została przeprowadzona w 

Stowarzyszeniu przez Gminę jako organ dotujący Stowarzyszenie.  

Kontrola była przeprowadzona pod kątem: Czy dotacja została wykorzystana  

prawidłowo, w trzech aspektach  : zgodnie z przeznaczaniem, pobrana należnie i 

pobrana w odpowiedniej wysokości  

Okres kontroli - 01.01.2014r  do 30.06.2015r. 

Kontrola obejmowała również dokumentacje organizacyjną . 

Kontrola trudna.  Mimo, że 20 dni przed terminem zostało wysłane zawiadomienie o 

kontroli , kontrolujący nie otrzymali pełnej dokumentacji . 

Protokół pokontrolny liczy kilkadziesiąt stron, z załącznikami kilkaset.  

Wójt Gminy obrazowo przedstawił podstawowe ustalenia. 

Podstawowa trudność to jest to, że trzeba odróżnić Stowarzyszenie od szkoły. Bo to 

szkoła  otrzymuje  dotację, a nie Stowarzyszenie, a w tym przypadku Szkoła i 

Stowarzyszenie posługują się tym samym NIP-em i tym samym numerem konta 

bankowego. 

Rachunek bankowy został założony dla Stowarzyszenia i z tego rachunku dokonywane 

są płatności zarówno ze  szkoły jak i z działalności gospodarczej dot. chemii 

gospodarczej oraz płatności związane z wydawaniem gazety „Nowiny Kłobuckie”  

I np. Informatyk zatrudniony przez Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”, którego miejscem 

pracy jest Szkoła w Zwierzyńcu Pierwszym , wynagrodzenie jego wypłacane jest z 

dotacji Gminy Opatów, szkolenie jego prowadzi się w Firmie „Zalchem”, więc do 

końca nie wiadomo czyim pracownikiem jest Informatyk. 

Na tym rachunku bankowym odnotowuje się wpłaty nie tylko z dotacji ale też z innych 

źródeł . 

Szczegółowe Wyniki Kontroli w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym za 

okres 01.01.2014r  do 30.06.2015r w załączeniu do protokołu z sesji. 
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Ponieważ stwierdzono różne uchybienia i nieprawidłowości Gmina będzie zmuszona 

niektóre sprawy  skierować na zewnątrz do innych instytucji. 

 

Radny Andrzej Zalski stwierdził, że likwidacji szkoły w Zwierzyńcu Pierwszym 

dokonała Rada Gminy. Nie zgadza się z wypowiedzią Wójta Gminy , zarzucając 

kłamstwo, bo w tym czasie Stowarzyszenie nie miało nic do powiedzenia. Kłamstwem 

jest również że Stowarzyszenie zobowiązało się do wydatkowania 400 tys zł w ciągu 

roku na tę szkołę. Uważa, że za te kwotę nie można było by prowadzić tej szkoły. 

Następnie odczytał wyjaśnienia Stowarzyszenia odnoszące się do zarzutów ujętych  w 

protokole Kontroli. 

- zarzuty dotyczące chaosu i bałaganu w dokumentacji, nieznajomość prawa i nie 

przestrzeganie przepisów to subiektywna opinia zespołu kontrolującego, który od 

samego początku miał  negatywne nastawienie do Stowarzyszenia    

- co do zawiadomienia o kontroli, to Pani księgowa telefonicznie zawiadomiła GZO w 

Opatowie, że w terminie planowanej kontroli ma zaplanowany urlop okolicznościowy.  

A teraz w protokole jest obszerny zapis, że osoby kontrolowane  nie przygotowały 

dokumentacji do kontroli,  

- pod adresem siedziby Stowarzyszenia znajduje się również siedziba firmy 

ZALCHEM własność prezesa Stowarzyszenia, ale to nie uprawniało kontrolującego 

żeby zamieszczał zapis tego dotyczący, nadmienił, ze swego czasu Wójt nie wyraził 

zgody aby siedziba Stowarzyszenia była pod adresem szkoły.   

- w Stowarzyszeniu były już trzy kontrole, zawsze kontrola była w siedzibie 

Stowarzyszenia, Stowarzyszenie pod tym adresem posiada osobne pomieszczenia na 

swoja działalność 

Poprzednie kontrole odbywały się i w budynku szkoły i w siedzibie Stowarzyszenia, 

bo w szkole nie ma tylu tylu pomieszczeń, żeby mogła tam pracować np. Pani 

Księgowa , co do  Informatyka to Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” zatrudniła 

Informatyka na ½ etatu, drugie ½ etatu  ma w Firmie Zalchem , 
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- w uchwale Rady Gminy nie ma zapisu , ze kontrole maja się odbywać w siedzibie 

szkoły, a kontrola życzyła sobie aby dokumenty dowozić do kontroli do siedziby 

szkoły, 

Poprzednie kontrole wypadły bez zastrzeżeń, a teraz nagle tyle uchybień 

Protokoły z tych wcześniejszych kontroli zostały dostarczone do Urzędu Gminy. 

- co do wspólnego konta bankowego uważa, że zespół kontrolujący nie powinien mieć 

trudności z jego sprawdzeniem, uważa, że stawianie znaczków + przy fakturach nie 

powinno być konieczne, bo faktura to faktura, protokół z tej kontroli jest bardzo 

nieczytelny, zawiera obliczenia niezgodne ze stanem faktycznym , przez co daje obraz 

złego wydatkowania dotacji, 

 

- zakwestionowano wydatki na zakup paliwa do przewozu dzieci, a kwoty na to paliwo 

są podane niezgodnie ze stanem faktycznym, uważa, że zespól kontrolujący nie ujął 

wszystkich wydatków na to paliwo, przez to protokół nie jest rzetelny, 

W końcu nie wie jaka kwotę wg zespołu kontrolującego wydano na paliwo 

- w protokole  wykazano kwoty wynagrodzeń w wybitnie skomplikowany sposób, nie 

wykazano ich rzetelnie , przez co dla potrzeb protokołu wykazano tylko 

nieprawidłowości,  a nie to co przedstawiał w dokumentacji  kontrolowany  

- uważa, że niepotrzebne są takie częste kontrole, Pan Wójt przecież zna wysokość 

dotacji i sposób jej wydatkowania, kontrole są dosyć kosztowne, poprzednie 

kosztowały 5 tys. zł, a obecna 8 tys. zł.,  

Stowarzyszenie podporządkowało się Panu Wójtowi i dokonało rozdzielności konta 

bankowego , oddzielne dla Szkoły i oddzielne dla Stowarzyszenia. 

- czas pracy kierowców – 1 maja 2004 roku weszła w życie ustawa o czasie pracy 

kierowców, która nie wymaga prowadzenia Kart  drogowych, dlatego zarzut ujęty w 

protokole jest niezasadny , 

- nietrafne i niesubiektywne   jest również ujęcie w protokole  zapisu dotyczącego 

niezasadnych wyjazdów służbowych dyrektora szkoły,  delegacje Dyrektora szkoły są 

liczone według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej,  Dyrektor nie ma 

żadnych innych ryczałtów na wyjazdy, nie ma dodatku funkcyjnego, nie ma 
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przydzielonego samochodu służbowego , wyjazdy do Kuratorium są zasadne i za 

zgodą organu prowadzącego,  Dyrektor Szkoły w Zwierzyńcu w 2014 r zarobił 31200 

zł brutto, zwrot kosztów 500 zł miesięcznie daje dodatkowo 6 tys zł, czyli zarobek 

Dyrektora za rok pracy nie przekroczył 38 tys. zł brutto, tym czasem Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Opatowie za 2014 rok zarobił 88 170 zł. 

Tak więc zarzucanie drogich wyjazdów Naszej Szkole jest nieuczciwe. 

Uzasadnienia i wyjaśnienia do protokołu są potwierdzone wyrokami Sądu, 

interpretacjami prawników, a także interpretacjami RIO. 

Jeżeli Wójt wystąpi do Stowarzyszenia  o zwrot 250 tys. zł to na pewno 

Stowarzyszenie odwoła się i będzie udowadniać, że ma rację. 

Wszystkie zarzuty do protokołu mamy wyjaśnione i czekamy na procedowanie w 

Sądzie. 

Uważa,  że   na tę sesję  powinno zostać wystosowane zaproszone  dla 

Stowarzyszenia, a takiego zaproszenia Stowarzyszenie nie dostało, mimo,  że na sesji 

jest przedstawiany protokół z kontroli Stowarzyszenia, uważa, że procedowanie 

tematu Stowarzyszenia bez Stowarzyszenia jest bezcelowe. 

Sprawa Stowarzyszenia jest w gestii Wójta  i powinien wnieść sprawę o zwrot, źle 

rozdysponowanej dotacji, miał na to 14 dni od otrzymania  protokołu. Wystąpienie 

pokontrolne opatrzone jest datą 10.02.2016r. 

Do tej pory nie otrzymaliśmy zawiadomienia o wszczęciu procedury administracyjnej 

zmierzającej do wydania decyzji o zwrocie. 

Gmina przekazuje nam środki według prawa.  

Ciekawy jest fakt, ze Rada Gminy Opatów poświęca sesję  specjalnie aby 

porozmawiać na temat zasadności funkcjonowania Stowarzyszenia  i tylko tak odbiera 

zasadność uczestnictwa Stowarzyszenia w tej sesji. 

Uważa, że ta sesja ma na celu odwrócenie uwagi od innych spraw , mi.in. rozpatrzenia 

spraw radnych , którzy jako radni pełnili funkcje Prezesów OSP, prowadzących 

działalność gospodarcza na mieniu gminy.  

Do tej pory sprawa ta nie została omówiona na sesji RG. 
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O to samo najlepiej było posądzić innych .Złożono taki sam wniosek o pozbawienie 

mandatu radnego Pana Andrzeja Zalskiego, z powodu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez Stowarzyszenie, której jest Prezesem, a nawet już w piśmie od 

Wojewody jest pouczenie, ze działalność jaka prowadzi Stowarzyszenie na majątku 

gminy nie jest działalnością gospodarczą. Odwróceniem uwagi jest również wezwanie 

do wyjaśnienia udziału pana  Zalskiego w głosowaniu uchwał, gdzie na jego postawę 

ma wpływ interes prawny w kontekście działalności w Stowarzyszeniu. Pan Andrzej 

Zalski oświadczył, że nie działał jako radny w takim interesie. 

Gmina nie chce nam przekazać gruntów , co uniemożliwia nam wykorzystanie tego 

terenu  na cele budowlane. Jesteśmy organizacją  pozarządową i mamy prawo aby 

uzyskać ten majątek , tym bardziej że już bardzo dużo pieniędzy wydaliśmy na 

funkcjonowanie tej placówki- i nie mówi o dotacji tylko o prywatnych  środkach 

finansowych członków Stowarzyszenia, rodziców, sponsorów , pracowników zakładu 

ZALCHEM oraz innych. Cały czas szkoła jest modernizowana . Jeżeli Gmina 

wypowiedziałaby umowę Stowarzyszeniu to musiałaby te środki zwrócić. Wkład 

prywatnych środków dorównuje wielkości wartości tych gruntów.  

Jeżeli Stowarzyszenie zabiega o majątek, który wniosło do majątku Gminy aby szkoła 

funkcjonowała, to robi zamach na własność Gminy, a ma nam się podobać to, że 

Gmina próbuje nam likwidować szkołę. Przypomina to działanie Bolszewików, sami 

nie umieli zrobić, ale likwidowali, potem to samo kupowali za bardzo duże pieniądze. 

Przecież Stowarzyszenie wykonuje zadania należące do gminy, nie może być tak, że 

gmina likwiduje szkołę bo nie może sobie z tym problemem poradzić. 

  Teraz doprowadziliśmy szkołę do rozkwitu, a Gmina na czele z Przewodniczącym 

Łacnym znowu chce  tą szkołę likwidować i przekształcać w szkołę publiczną.  

Przecież publiczną  już była i gmina ją zlikwidowała. 

Do likwidacji tej szkoły ma prawo tylko Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”. a w chwili 

obecnej nie ma takiego zamiaru. Szkołę w Zwierzyńcu Pierwszym trzeba nadal 

rozbudowywać,  musimy wybudować salę gimnastyczną bo nie zgadzamy się z tym 

aby nadal panowały tam takie warunki jak w innych szkołach w gminie, bo w szkołach 

podstawowych w gminie Opatów  warunki są urągające. 
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Stwierdził, że jeżeli Gmina będzie dawała na jednego ucznia w swoich szkołach tyle 

ile na 1 ucznia w szkole w Zwierzyńcu Pierwszym to na pewno Stowarzyszenie nie 

będzie miało żadnych roszczeń w stosunku do wielkości dotacji.  

W tej chwili Stowarzyszenie jest źle postrzegane przez Gminę, ale Stowarzyszenie 

prowadzi Szkołę tylko za wysokość subwencji na jednego ucznia a Gmina tego nie 

potrafi.  

Do końca lutego Rada Gminy  mogła podjąć jakieś  decyzje  odnośnie szkól i oświaty 

na terenie gminy, ale do końca lutego nie było żadnych posiedzeń , bo po co? Niech 

się dzieje to co się dzieje. Można zwalać winę na Ministra, Kuratora ,że się nie zgodził 

likwidować, a sami nic w tym temacie nie będziemy robić. A przecież każdego można 

przekonać o tym, że można którąś szkołę zreorganizować i że plan ten będzie głównie 

poświęcony dobru dziecka a nie interesom nauczycieli. Gmina nie jest od tego aby 

tworzyć miejsca pracy , Gmina jest od tego aby tworzyć warunki do tworzenia miejsc 

pracy. A w naszej gminie jest tak, że Dyrektorzy szkół zarabiają więcej niż Dyrektorzy 

szkół w Częstochowie. 

Gminy nie stać na utrzymanie oświaty  z subwencji , a generuje tak duże koszty.  

Radny Mirosław Szewczuk zwrócił uwagę, żeby Pan radny Zalski mówił na temat 

Szkoły w Zwierzyńcu Pierwszym , bo taki jest temat tego punktu sesji,  a nie o innych, 

tym bardziej, że jakie Dyrektorzy mają zarobki można przeczytać w oświadczeniach 

majątkowych opublikowanych w Internecie   ( BIP Urzędu Gminy) 

Przewodniczący RG zauważył, że rzeczywiście w punkcie Sprawy Bieżące będzie 

czas na inne sprawy. Zapytał Pana Zalskiego  czy ma jeszcze dużo do przekazania, bo 

może lepiej jednak dokończyć  i później dopiero będzie można odnieść się do całości 

wypowiedzi . 

Pan Andrzej Zalski – przeciwko Stowarzyszeniu sformułowano wiele zarzutów, że jest 

niegospodarne,  że wydaje pieniądze nieprawidłowo, ale oświadczył, że tak nie jest i to 

jest głównie celem przybycia na te sesję i udziału w tej sesji w tak licznym gronie. 

Do tej pory występował na sesji sam, teraz chce to wszystko wypowiedzieć w 

obecności ludzi , jego pracowników , ludzi którzy powierzyli swoje dzieci szkole w 
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Zwierzyńcu Pierwszym , dlatego materiał jest tak obszerny , jest on trudny bo przecież 

nie jest księgowym . zdaje sobie sprawę, że mówi o rzeczach niepopularnych i wręcz 

bulwersujących,  ale taka jest postać rzeczy. Jeżeli oskarża się Stowarzyszenie, ze źle 

wydatkowało 250 tys zł to chyba nie można się dziwić, że się będzie bronić i 

przedstawia swoje stanowisko. 

Współpracy pomiędzy Gminą a Stowarzyszeniem nie ma żadnej .  

Radny Józef Chyra – pogratulował przemówienia Panu Zalskiemu , zauważając, że 

dłuższe miał chyba tylko Fidel Castro . 

Ale właśnie tak, wyglądają nasze sesje i komisje, Pan Zalski jest mistrzem od 

komplikowania spraw, bo wiele tych spraw poruszonych przez Pana Zalskiego to 

sprawy na linii Wójt -Dyrektor Szkoły. 

Pan Wójt Gminy ustosunkował się do wypowiedzi Pana Andrzeja Zalskiego . 

Zapytał ile dzieci z gminy Opatów uczęszcza do szkoły w Zwierzyńcu. 

Otrzymał odpowiedź, że 28.  

Skoro reszta dzieci jest z innych gmin, to żeby realizować zadanie trzeba by zaprosić 

do tego wójtów z tych gminnych, bo za te dzieci płaci nasza Gmina. 

Co do likwidacji szkoły w Zwierzyńcu Pierwszym, o której wspomniał pan Zalski – 

przecież nikt nie jest wrogiem tej szkoły i nikt jej nie chce likwidować, żadnego 

głosowania nad likwidacją nie będzie, kto w ogóle wpadł na ten pomysł? 

Darowizny na rzecz Szkoły – Wójt zapytał księgowej „Naszej Szkoły” czy były? 

Odp – tak , 

Czy były płacone do kasy ? 

- Tak 

Czy były płacone do banku? 

- Nie  

Wójt Gminy – dlatego właśnie jest  różnica między wydatkami Stowarzyszenia a 

dotacją z Gminy.  Wystarczyło jedno krótkie zdanie, a nie trzeba było mówić, że 

kontrola była nierzetelna, skoro ktoś wpłaca pieniądze, a nie odnotowane są na koncie 

to normalne jest, że będzie różnica. 
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Co do deklaracji Stowarzyszenia, że utrzymanie Szkoły  w Zwierzyńcu Pierwszym 

będzie kosztowało  około 400 tys. zł – Wójt  powiedział , że realizujemy zadania 

Gminy, szkoła przed zamknięciem kosztowała gminę 700 tys zł , według deklaracji 

Stowarzyszenia przed zamknięciem miała kosztować około 400 tys. zł , a kosztuje 

1 200 000 zł , a będzie kosztowała  jeszcze więcej . 

Rodzic przybyły na sesje zapytał czym to jest spowodowane ze jest taki wysoki koszt . 

Wójt Gminy odpowiedział, ze są to szczegóły księgowe, za dzieci z innych gmin , 

jeżeli to dziecko przychodzi do października my płacimy przez 15 miesięcy stawkę 

jednostkową i dopiero od tego momentu ono jest odnotowane u nas . 

 

Przewodnicząca ZNP Pani Małgorzata Sławuta – zadała pytanie Panu Zalskiemu – Na 

jakiej podstawie formułuje takie stwierdzenia, że w szkołach publicznych nic się nie 

robi , że pobiera się wypłatę za nic i warunki w tych szkołach są urągające i jakie 

badania przeprowadził, jakie dowody na to, że są warunki urągające , dla kogo, dla 

uczniów? 

Pan Zalski – mamy XXI wiek , proszę mi wskazać jedna szkołę w gminie Opatów , 

gdzie jest sala gimnastyczna? 

-Odp. – w Gimnazjum w Opatowie, z której korzystają wszystkie szkoły, w SP 

Wilkowiecku . w SP w Złochowicach  

Pan Andrzej Zalski – jeżeli dyrektor szkoły w Gminie Opatów, gdzie jest 60-70 

uczniów zarabia 88 tys zł rocznie, a w takiej samej szkole dyrektor np. w 

Częstochowie, gdzie tych uczniów jest 400-500 zarabia 70 tys.zł to czy to nie jest 

dysproporcja? 

Pani Slawuta – w skład wynagrodzenia Dyrektora wchodzą   różne składniki i nigdzie 

nie jest napisane, ze Dyrektor w Częstochowie ma zarabiać więcej czy mniej, gdzie 

Pan Zalski znalazł taka informację?  Przypomniała, ze zadała pytanie „co to znaczy, że 

nauczyciel w szkole publicznej w gminie nic nie robi ? 

Radny Andrzej Zalski odpowiedział, ze ten nauczyciel zamiast pracować, to myśli o 

swojej wypłacie 
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Przewodniczący RG – odniósł się do kwestii organizacji tej sesji RG – tak jak 

wspomniał Pan Wójt - nie miało być dzisiaj żadnego głosowania, żadnego sądu , 

żadnego rozpatrywania sprawy zamykania szkoły w Zwierzyńcu Pierwszym , 

natomiast były pytania radnych i sołtysów  o protokół z kontroli dlatego ta sesja, choć 

są jeszcze w porządku obrad  inne punkty dot. podjęcia uchwał. Poza tym minął termin 

odniesienia się do wystąpienia pokontrolnego , dlatego sesja w tym terminie. 

A cała ta otoczka wokół tego tematu, nie wiadomo skąd, bo nie ma i nie będzie 

żadnych głosowań nad likwidacją szkoły w Zwierzyńcu. 

Po prostu była kontrola, jest protokół, radni chcieli się zapoznać , jeżeli Pan Prezes 

Stowarzyszenia chciał zaprosić wszystkich obecnych Państwa, to przecież sesje RG są 

otwarte , więc każdy mieszkaniec jeżeli jest zainteresowany może uczestniczyć w 

każdej sesji. Przez to też nastąpiła zmiana miejsca sesji RG z Opatowa do Iwanowic 

Dużych, bo w momencie kiedy dowiedział się, że Pan Zalski wysyłał zaproszenia na tę 

sesję  do rodziców, to  ludzi może być dosyć dużo i trzeba było te sesje przenieść, 

żeby wszyscy mieli wygodne miejsce , ponieważ ta sala jest większa niż w Opatowie.  

 

Radny Andrzej Zalski – Pan Wójt powiedział, że jeżeli dziecko przyjdzie do „Naszej 

szkoły”  z innej gminy to wtedy Gmina Opatów musi za nie płacić . Ale przecież 

Stowarzyszenie nie łamie prawa przyjmując te dzieci. 

Przewodniczący RG zapytał czy są jeszcze pytania  do protokołu pokontrolnego. 

Inny sprawy będzie można omówić w Sprawach Bieżących. 

Ad-6.  

Podjęcie uchwał w sprawie : 

a. zmian w budżecie na 2016 rok  

Wyjaśnienia do projektów uchwał  radni otrzymali na piśmie : 
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Skarbnik Gminy zapoznał z uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.  

 

uchwała nr 80/XX/2016  w sprawie zmian w budżecie na 2016r została podjęta 

jednogłośnie.  
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b. Skarbnik Gminy zapoznał z uchwalą w sprawie zmian w  Wieloletniej 

Prognozie  Finansowej gminy Opatów     na lata 2015-2022 

uchwała nr 81/XX/2016 w sprawie   zmian w  Wieloletniej  Prognozie  

Finansowej gminy Opatów     na lata 2015-2022  podjęta została jednogłośnie 

 

Ad-7, 8.   

Sołtys wsi Opatów Tomasz Macherzyński – przypomniał, ze rok temu składał na 

piśmie prośbę mieszkańców na temat przystosowania wjazdu drogi , z której 

korzystają rolnicy na drogę krajową nr 43. W tym temacie nie podjęto żadnych 

działań. Rozpoczynają się prace polowe i ten wjazd utrudnia rolnikom wyjazd na 

drogę krajową, może to grozić wypadkiem. Poprosił Wójta Gminy aby naciskał na 

zarządcę drogi krajowej aby ten wjazd dostosować do bezpiecznego użytkowania.  

 

Radny Dariusz Zając – od 2012 roku śledzi losy budynku po szkole rolniczej w 

Waleńczowie. Do tej pory mówiono o utworzeniu tam rodzinkowego Domu Dziecka, 

do tej chwili nic tam się nie dzieje, zamiar upadł, w tej chwili wnioskuje aby Rada 

Gminy Opatów wystosowała pismo do Rady Powiatu, że jest zainteresowana 

przejęciem, kupnem tego budynku.  Pojawiły się już sygnały społeczne, że to idzie w 

kierunku komercjalizacji. Powiat wszedł w posiadanie tego budynku na zasadach 

komunalizacji.  

Będzie pismo, będzie pismo zwrotne co utworzy historyczny dokument, który określi  

kto i w jakim momencie podejmował jakie działania, kto zaniedbał starań. 

 

Radny Andrzej Zalski zapytał w jakim celu mielibyśmy przejmować ten obiekt  

Pan Zając – mówimy, że brakuje nam pomieszczeń urzędowych, nadal dochodzą nowe 

obowiązki od Rządu. Np. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się na piętrze 

UG, co nie powinno tak być bo to nie jest zgodne z prawem . 

Tamten obiekt jest wyremontowany i powinien służyć celom społecznym. 
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 Radny Piotr Rojszczyk – mając taki budynek można by było zrezygnować z 

wszystkich dzierżaw. 

Poprosił w imieniu mieszkańców ul. Zielonej w Złochowicach aby wyregulować stan 

prawny tej drogi. Przy okazji zmian w studium uwarunkowań byłby to dobry czas na 

te regulacje.  

Radny Andrzej Zalski -  droga powiatowa Zwierzyniec Pierwszy- Iwanowice Małe i 

droga powiatowa Zwierzyniec Pierwszy od skrzyżowania w stronę Kukowa (ul Jasna) 

– wykonawca który wkopywał kabel nie utwardził poboczy na tych drogach, ostatnio 

był wypadek z tego powodu , że pobocza się osunęły. 

Zwrócił uwagę Radnym Powiatowym na ten fakt oraz przypomniał, że Rada Sołecka 

w Zwierzyńcu Pierwszym przeznaczyła  ze swojego funduszu 20 tys zł na budowę 

chodnika, Pan Starosta zobowiązał się , że  będzie partycypował w kosztach i 

rozpocznie budowę chodnika na ul. Jasnej w Zwierzyńcu Pierwszym. 

 

Radny Tomasz Jeziorski  - drogi te były wykonywane w poprzedniej kadencji,. 

Szerokość drogi jest zgodna z przepisami, a co kopania światłowodu to przekaże 

Dyrektorowi PZD żeby sprawdził jaka jest sytuacja tej drogi. 

Co do chodnika w Zwierzyńcu Pierwszym to jest zaskoczony że Starosta obiecał ze 

będzie partycypował w kosztach tego chodnika , ale przypomni o tym Staroście i niech 

się w tej sprawie wypowie.  

 

Radny Jan Ślusarczyk – wiele razy zgłaszał problem skrzyżowania drogi powiatowej z 

droga krajowa w Iwanowicach Małych , tez Starosta obiecywał i nadal jest to 

skrzyżowanie s tanie tragicznym.  Pobocza po kopaniu Internetu sa również w stanie 

złym . Mieli poprawić i tez nic nie zrobiono. 

 

Radny Stanisław Grzyb – co z drogami popowodziowymi? Czy sa już jakiej decyzje? 

Radny Powiatowy  Jerzy Kiepura co do skrzyżowania w Iwanowicach Małych – wie 

jak to skrzyżowanie wygląda, spotkał się w tej sprawie z kierownikiem Obwodu PZD 

w Przystajni z Panem Makowski, który robił przegląd dróg w ramach przygotowania 
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dróg do remontu po zimie. Stwierdził , że to skrzyżowanie nie należy do zadań 

Powiatu bo jest ono  w pasie drogi krajowej , będzie jednak próbował , o ile to nie 

zrobi ZDK , przy okazji naprawy szkód pozimowych na drogach powiatowych, 

poprawić  to skrzyżowanie.  

Radny Powiatowy Tomasz Jeziorski – na 2016 rok nie było planowanych w 

Zwierzyńcu dróg popowodziowych do realizacji.  

Będzie robiona w latach następnych. 

Radny Piotr Rojszczyk  - oznakowanie drogi Walenczów-Złochowice, poprosił 

radnych powiatowych aby się tą sprawa zająć. Poprawiłoby to bezpieczeństwo.  

Ad-9.   

W sprawach bieżących Przewodniczący złożył wszystkim obecnym życzenia z okazji 

zbliżających się świąt.  

Ad-10.   

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął    

XX  zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

Protokołowała  

Joanna Krotla 
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Załącznik do protokołu 
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