
PROTOKÓŁ nr XXII/2016 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 28 czerwca 2016 roku 

w sali remizy OSP w Iwanowicach Dużych  

Godzina  rozpoczęcia 15
oo

, godz. zakończenia 18
00 

Na 15 radnych obecnych na sesji 14 radnych 

Obecni na posiedzeniu:  

1. Wójt Gminy                 - Bogdan Sośniak  

2. Skarbnik Gminy  - Zbigniew Kowalik 

4. Radny Powiatu - Jerzy 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 

  

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 protokołu z poprzedniej sesji 

4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami 

5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów 

6. Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy Opatów z wykonania budżetu 

gminy Opatów oraz sprawozdania finansowego za 2015r 

7. Przedstawienie informacji  o stanie mienia komunalnego  na dzień 31 

grudnia 2015r. 



- opinia VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Opatów sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r wraz z 

informacją o stanie mienia komunalnego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań 

finansowych  za 2015r. 

- Wniosek Komisji Rewizyjnej przy Radzie Gminy Opatów w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2015r 

- opinia VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta 

Gminy. 

9.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego  Gminnej   Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2015 

11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a. zmian w budżecie  na 2016 rok. 

b. zmian w budżecie  na 2016 rok. ( dot. uchwały nr 82/XXI/2016) 

c. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016-2022 

d. Określenia programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 

2016 

e. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Opatów 

f. Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  

g. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z 

terenu Gminy Opatów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 



h. Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz warunków  i trybu składania deklaracji 

za pomocą komunikacji elektronicznej.  

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

13.  Sprawy bieżące 

14.  Zakończenie  XXII  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.  

Na wniosek Przewodniczącego Rady, porządek obrad został przyjęty 

jednogłośnie.  

Ad-3. 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie, bez 

uwag. 

Ad-4 -5 

Informacja Wójta Gminy: 

- budowa kanalizacji sanitarnej w Iwanowicach Dużych w ramach Inwestycji 

terytorialnych – zaktualizowano projekt budowlany, sierpień –wrzesień możemy 

liczyć na ogłoszenie konkursu. 

To zadanie rozpocznie się więc w roku 2017. 

Przy okazji aktualizacji projektu uwzględniono wszystkie działki zabudowane i 

zamieszkałe, wprowadzono tez rozwiązania dla  działek , które są przeznaczone 

pod zabudowę do których będą doprowadzone przyłącza do przyszłego 

podłączenia. 



- przedsięwzięcia wodociągowe – inwestycja wodociąg w Waleńczowie na ul. 

Zakrzewskiej ma możliwość ubiegania się o pożyczkę z Wojewódzkiego 

Funduszu, musimy szukać możliwości ponieważ ten wodociąg jest bardzo 

nieekonomiczny, 

- wnioski na drogi dojazdowe do pól czekają na rozstrzygnięcie  

- odnośnie gospodarki śmieciami,  nowa firma jeszcze nie wywiązała się z 

rozwożenia pojemników na śmieci , długo to trwa a miały być rozwiezione od 6 

czerwca przez 2 tygodnie,  

Sołtys Brzezinek – kosze które są dostarczane są bardzo brudne, nie umyte 

- Program 500+ w naszej gminie przebiega sprawnie  

- zakończyła się w Urzędzie kontrola RIO, czekamy na protokół 

- grunty RSP  w Waleńczowie – działek  jest tam 25, w tym 9 działek  to drogi, 

RSP zobowiązywało się do uporządkowania sprawy do czasu przekazania, w tej 

chwili nie ma na te działki operatów geodezyjnych i trzeba przeprowadzić 

rozgraniczenia każdej działki , koszt rozgraniczenia takiej jednej działki w 

granicach 1500 do 5000 sł. 

- odbyły się zawody pożarnicze w Waleńczowie  

-  zapowiadają się zmiany w oświacie, likwidacja gimnazjum i powrót do 8-

letniej szkoły podstawowe i 4-letnich liceów, czekamy teraz na konkrety  

- dożynki gminne w roku bieżącym odbędą się w Opatowie 14 sierpnia. 

Ad-6 i 7. 

Wójt Gminy Opatów Bogdan Sośniak  przedstawił sprawozdanie z wykonania 

budżetu Gminy Opatów  za 2015 rok, sprawozdanie finansowe  oraz informację 

o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015r. 

 

Skarbnik Gminy Zbigniew Kowalik odczytał opinię VI Składu Orzekającego 

RIO w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Opatów sprawozdania 

z wykonania budżetu za 2015r oraz informację o stanie mienia komunalnego na 

dzień 31 grudnia 2015r. 



 

Po wysłuchaniu Rada Gminy Opatów przystąpiła do jawnego głosowania nad 

uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2015 rok. 

Ad-8. 

Uchwała Nr 86/XXII/2016  w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2015r, 

została podjęta jednogłośnie przez 14 radnych 

Ad-9. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Chyra  przedstawił  wniosek Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Opatów, za 

działalność finansową w 2015 roku, po przeanalizowania sprawozdania z  

wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 

Następnie  odczytał pozytywną opinię VI Składu Orzekającego  RIO w 

Katowicach dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  

Opatów w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Opatów  

za 2015 rok. 

Po wysłuchaniu, Rada Gminy Opatów przystąpiła do jawnego głosowania nad 

udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Opatów za działalność finansową  

w 2015 roku. 

 

Uchwała Nr 87/XXII/2016 w sprawie  absolutorium  dla Wójta Gminy za 2015 

rok, została podjęta przez 14  radnych – Za udzieleniem absolutorium  

opowiedziało się jednogłośnie 14radnych”… 

Wójt podziękował wszystkim za wspólną  pracę. 

 

Ad-10. 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  

Gminnej   Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2015 

 – Sprawozdawanie radni otrzymali na piśmie. Dodatkowych wyjaśnień udzielił 

Skarbnik Gminy Zbigniew Kowalik. 



  

Uchwała Nr 88/XXII/206  w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego  Gminnej   Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2015 

podjęta została jednogłośnie. 

Ad-11  

Wyjaśnienia do projektu budżetu radni otrzymali na piśmie 

 

a. Uchwała Nr 89/XXII/2016 w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na 

2016  rok podjęta została jednogłośnie.  

b. Uchwała Nr 90/XXII/2016 w sprawie  w sprawie zmiany do uchwały Nr 

82/XXI/2016 z dnia 31 maja 2016r. została podjęta jednogłośnie  

c. Do uchwały Nr 65/XVIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016 - 2022, w 

związku z realizacją zadania p.n. "Aktywna integracja powiatu 

kłobuckiego", wprowadza się następujące zmiany : 

1. Zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 48.500,00 zł. 

2. Zwiększa się łączną kwotę nakładów finansowych do wysokości 48.500,00 zł. 



 

Uchwała Nr 89/XXII/2016 w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opatów na lata 2016-2022 została podjęta jednogłośnie 

Wójt Gminy poinformował o konieczności podjęcia uchwał dot. gospodarki 

śmieciowej.  Opinia  Komisji Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska  w sprawie projektów uchwał pozytywna. 

d. Uchwała Nr 89/XXII/2016 w sprawie  Określenia programu opieki nad 

zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Opatów w roku 2016 została podjęta jednogłośnie 

e. Uchwała Nr 89/XXII/2016 w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Opatów została podjęta jednogłośnie 

f. Uchwała Nr 89/XXII/2016 w sprawie  Terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została 

podjęta jednogłośnie 

g. Uchwała Nr 89/XXII/2016 w sprawie  Szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Opatów i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta 

jednogłośnie 

h. Uchwała Nr 89/XXII/2016 w sprawie  Wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 

warunków  i trybu składania deklaracji za pomocą komunikacji 

elektronicznej została podjęta jednogłośnie 

Ad- 12, 13 

Obecny na sesji Starosta Powiatu Pan Kiepura mówił na temat bieżącego 

funkcjonowania Powiatu. 

- Starosta pogratulował Wójtowi absolutorium, stwierdzając, ze w powiecie nie 



ma tak mocnego poparcia jak ma Wójt. 

- szansa na dofinansowanie drogi w Opatowie na ul. Kościuszki na zakręcie w 

stronę Iwanowic Dużych.  

- odpadł wniosek o dofinansowanie remontu drogi Wilkowiecko-Opatów ( przy 

Gimnazjum), zmieniły się trochę zasady i dlatego odpadł, ale wniosek będzie 

ponownie składany na dofinansowanie z funduszu ochrony gruntów rolnych. 

- zmiana na stanowisku Dyrektora ZOZ w Kłobucku  - Pan Marian Nowak 

złożył wypowiedzenie z dniem 1 czerwca br., podpisaliśmy z nim porozumienie 

o skróceniu czasu wypowiedzenia, Zarząd powierzył obowiązki Dyrektora ZOZ 

Pani Joannie Maruszczyk. 

- udało się uporządkować skrzyżowanie w Iwanowicach Małych z droga 

wojewódzką. 

- budynek po zespole szkól w Waleńczowie – budynek został kilka lat temu 

wyremontowany,  obiekt będzie służył celom Powiatu Kłobuckiego, 

opracowano dokumentację na adaptację tego budynku na Dom Rodzinkowy dla 

14 osób. 

Starosta powiedział jeszcze na temat planów budowy autostrady, która będzie 

przebiegała przez nasz Powiat, termin zakończenia tego zadania to 2018 rok. 

- spotkanie w sprawie projektowania dróg na terenie Powiatu Kłobuckiego, w 

projekcie ujęte są ciągi dla pieszych i ciągi rowerowe, Marszałek Województwa 

określi zakres robót. 

- Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach których na terenie gminy 

Opatów będzie realizowana kanalizacja w Iwanowicach Dużych, 

 Pan Tomasz Jeziorski Radny Powiatowy – udzielił informacji na temat barszczu 

Sosnowskiego, który występuje przy drogach powiatowych, uważa, że sytuacja 

jest opanowana. 

Radny Andrzej Zalski – zapytał o chodnik w Zwierzyńcu Pierwszym ul. Jasna 

oraz o pobocze przy drodze powiatowej  ze Zwierzyńca w stronę Iwanowic 

Małych – pobocze jest niebezpieczne i grząskie.  



Starosta Henryk Kiepura – co do pobocza to poprosi Kierownika ZDP, żeby  

sprawdził tę drogę 

- na projekt  chodnika  w Zwierzyńcu Pierwszym na ul. Jasnej ,została 

podpisana umowa , w lipcu projektant ma oddać projekt na ten chodnik, zakres 

robót do Pana Izydorczyka na ok. 1200m. 

Radny Piotr Rojszczyk zapytał Starostę o lekarza w Złochowicach – powiedział, 

że była organizowana Komisja w tej sprawie , na której obiecał być Pan 

Biernacki, ale w ostatniej chwili odwołał swoja obecność. 

Czy w sprawie lekarza w Złochowicach możemy uzyskać jakieś konkretne 

informacje, słyszy się, że pan doktor chce odejść, co w tej sytuacji? 

Pan Rojszczyk zapytał też o obiecane  studium, które miało być opracowane dla 

drogi Waleńczów-Złochowice, Radny Powiatowy Tomasz Jeziorski twierdził, ze 

takie studium ma być opracowane. Czy takie studium można by uszczegółowić 

o ul. Leśną w Złochowicach – postawić lustro, przez co p[oprawiłoby się 

bezpieczeństwo mieszkańców. 

Radny Mirosław Grzyb – czy przy tej drodze Waleńczów –Złochowice nie 

można by zrobić chodnika bądź ścieżki rowerowej, która bardzo poprawiłaby 

bezpieczeństwo poruszania się miedzy tymi miejscowościami. 

Starosta Henryk Kiepura – jest mnóstwo pilnych potrzeb, ale temat może być 

otwarty i w przyszłości do realizowania 

- Lekarz ze Złochowic zapowiadał  swoje odejście kilka miesięcy temu, na te 

chwile po przeprowadzonych rozmowach deklaruje swoja pracę przez  2 dni w 

tygodniu , w związku z czym wymaga to uzupełnienia o innego lekarza.  

W ogóle jedną z priorytetowych zadań nowego Dyrektora ZOZ Pani 

Maruszczyk , jest poprawa funkcjonowania ośrodków zdrowia na terenie 

powiatu. 

 - co do oznakowania drogi Waleńczów – Złochowice – kilka miesięcy temu  

Dyrektor PZD dostał polecenie opracowania takiego studium dot. oznakowania 

dróg Waleńczów- Złochowice oraz drogi Złochowice-Opatów. 



Po przetargach zobaczymy kiedy przejdziemy do realizacji zadań. 

Radny Dariusz Zając – czy już jest przewidziany jakiś termin zamieszkania 

Rodziny w budynku po zespole szkół w Waleńczowie? 

Starosta – jeżeli nasze plany się sprawdzą i dostaniemy dofinansowanie to 

chcemy tę Rodzinkę wprowadzić w 2018 roku. 

Radny Jan Ślusarczyk – na którejś z sesji Pan Starosta  mówił o przedłużeniu 

ścieżki przy drodze krajowej do Iwanowic Małych, droga jest niebezpieczna , 

nie ma pobocza, 

Starosta – zwrócił się w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych o 

dokończenie tej drogi, w tej chwili  nie pamięta dokładnie , ale prawdopodobnie 

realizacja jest przewidziana na 2018 rok. 

 

Radny Stanisław Grzyb – Krzaki przy drodze powiatowej Zwierzyniec Pierwszy 

– Iwanowice Małe. Czy nie można by ich usuną póki są małe? 

Starosta – powiedział, że będą  na tej drodze z Dyrektorem ZDP i wtedy 

określimy zakres potrzeb do realizacji.  

Radny Jacek Heluszka – na drodze w Iwanowicach Dużych ul. Krzepicka jadąc 

w stronę Dankowa był kiedyś rów, w tej chwili tern rów został zasypany i jest 

wyżej niż droga, chodzi o  to, żeby ten rów odbudować, żeby ta woda nie 

niszczyła drogi. Prośba do pana Starosty, żeby pomógł w odbudowaniu tego 

rowu. 

Starosta – zobaczy jak to wygląda, ale poprosił o cierpliwość, ponieważ będzie 

tam prowadzona kanalizacja i po jej zakończeniu będzie można wiele poprawić 

na tej drodze.  

Radny Andrzej Zalski – zwrócił uwagę na finansowanie ZOZ-u – ze  składek na  

NFOZ są opłacane inwestycje, a powinny te pieniądze iść na leczenie pacjentów.  

Starosta – podał przykład oświaty i służby zdrowia – służba zdrowia jest 

finansowana z naszych składek zdrowotnych i tymi pieniędzmi dysponuje 

NFOZ, kontraktów jednostki  medyczne nie negocjują, zostają one narzucone 



przez NFOZ.   

8 mln zł Starostwo Powiatowe przekazało na rzecz ZOZ w postaci inwestycji , 

pozyskujemy tez  na to środki  unijne.  

Radny Chyra Józef – zwrócił uwagę na artykuł, który ukazał się w Nowinach 

Kłobuckich, gdzie było napisane, że oprócz pracy Komisji Oświaty w ostatni 

czasie praca RG Opatów zamarła. Pan Chyra sprostował, ze w tym czasie 

pracowała  Komisja Porządku Publicznego , a Komisja Rewizyjna odbyła trzy 

posiedzenia w sprawie absolutorium, poza tym radni uczestniczyli w 

egzaminach w Gimnazjum i Szkołach Podstawowych, pracowali przy 

organizacji festynów itp. 

Poza tym W Nowinach zarzucano, ze zwołuje się w Gminie spotkania radnych 

nieformalne , nazwane egzekutywa. 

Radny Andrzej Zalski – wyjaśnił, ze skoro Pan Chyra się z tym nie zgadza, 

niech korzysta z prawa prasowego i o tym pisze. 

Co do nieformalnych spotkań radnych – uważa, że było to spotkanie 

nieformalne, niech powstaną Kluby radnych wtedy to będzie inaczej wyglądało.  

Radny Piotr Rojszczyk poprosił o przygotowanie okólników dla mieszkańców 

Złochowic przypominające o utrzymaniu porządku wokół posesji, wykaszaniu 

rowów itp. 

Radny Andrzej Zalski – zapytał o  dyżury Przewodniczącego RG, kiedyś  były to 

dyżury codzienne, teraz ich nie ma. Czy nie można by ustalić terminu dyżurów, 

żeby mieszkańcy gminy wiedzieli kiedy można spotkać się albo z 

Przewodniczącym RG albo z radnym . 

Przewodniczący RG Witold Łacny przypomniał, ze od kilku lat na stronie 

Gminy jest informacja, że można telefonicznie ustalić spotkanie z 

Przewodniczącym RG bądź radnym, można to zrobić bezpośrednio, jeżeli nie 

ma kontaktu bezpośredniego można to zrobić przez Biuro Rady. 

Dyżur codzienny nie sprawdził się, bardziej sprawdzają się spotkania 

interwencyjne.  Działo to tak od kilku lat i uważa, ze jest dobrze. 



Radny Andrzej Zalski uważa, ze jednak taki harmonogram dyżurów powinien 

istnieć.  

Zapytał też o wniosek złożony do RG dot. jego osoby, a  przedstawiony na 

poprzedniej sesji. Co dalej z tym wnioskiem? Chciałby usłyszeć odpowiedź w 

jaki sposób jest to procedowane? 

Przewodniczący RG przypomniał , ze Rada Gminy zdecydowała wniosek 

przekazać do Komisji Rewizyjnej, w tej chwili jest on rozpatrywany przez tę 

Komisję , czekamy na opinię, która zostanie przekazana do wiadomości 

radnych. 

Ad- 14 

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął  

XXII zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

 

Protokołowała 

Joanna Krotla  

 

 

 

 



 


