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 PROTOKÓŁ nr XXXVIII/2017 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia  28 grudnia 2017 roku 

w sali remizy OSP w Opatowie 

Godzina  rozpoczęcia 14
00

, godz. zakończenia 16
30 

Na 15 radnych obecnych na sesji 14 radnych 

Obecni na posiedzeniu:  

1.Radny Powiatowy  – Tomasz Jeziorski  

2.  Wójt Gminy                 - Bogdan Sośniak  

3. Skarbnik Gminy  - Zbigniew Kowalik 

4.  Sekretarz Gminy  - Jerzy Szyja 

5. Przedstawiciel Izby Rolniczej -  Halina Szyjka 

6. Przedstawiciel Izby Rolniczej - Leszek Balcerzak      

7. Pracownicy Urzędu Gminy w Opatowie. 

8. Sołtysi  wg listy obecności załączonej do protokołu 

9. Radni wg listy obecności załączonej do protokołu 

10. 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 protokołów  z  dnia 28 listopada 2017r i 19 grudnia 2017r   

4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami  

5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów  

6. Podjęcie uchwał w sprawie : 

a.  Wieloletniej Prognozy  Finansowej gminy Opatów na 2018r 

b. budżetu gminy na 2018r 

c. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych   

     na 2018r 

d. gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2018r 

e. planów pracy komisji na 2018r  

f. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku 

osobom bezdomnym z terenu gminy Opatów 

g. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
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specjalistyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania   

7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

8. Sprawy bieżące  

9. Zakończenie XXXVIII  zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów. 

Przebieg posiedzenia: 

Ad-1.  

Otwarcia  sesji dokonał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Dariusz Zając , powitał 

wszystkich zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność sesji. 

Ad-2.  

Wiceprzewodniczący RG zapoznał z proponowanym porządkiem  obrad. Do porządku 

nie zgłoszono uwag ani wniosków. 

Ad-3. 

Protokół z sesji Rady Gminy z dnia   28 listopada 2017r  został  przyjęty przy 1 głosie 

wstrzymującym ze zgłoszona do pkt 8  poprawką przez Radnego Andrzeja Zalskiego , 

która otrzyma brzemiennie  „Radny Tomasz Kotowicz zgłosił drobna korektę do pisma 

dot. kontekstu jednego zdania. Inni radni w tej sprawie nie wypowiedzieli swojego 

zdania. „ 

Protokół z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2017 został  przyjęty 

jednogłośnie, bez uwag 

 

Ad-4 i Ad-5. 

Informacja Wójta Gminy o bieżącym funkcjonowaniu gminy między sesjami:  

-  realizacja funduszów sołeckich na zakup materiałów na chodniki ., zgodnie z 

uchwałami zebrań wiejskich  

- rozstrzygnięty został przetarg na wywóz odpadów, teraz będziemy spokojnie 

przygotowywać się do gospodarki odpadami po nowemu , dodatkowa segregacja 

makulatury oraz materiałów biodegradowalne 

- jest ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na solary, 

kotły, fotowoltaike  
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termin rozstrzygnięcia w styczniu 2018r, do 15 stycznia będą  przygotowane ankiety 

dla mieszkańców kto byłby zainteresowany i jakim rodzajem przedsięwzięcia 

Na bieżąco będziemy w tej sprawie informować. 

Dofinansowanie do 85%.  

- 18 września br. wydana została odmowna decyzja dla lokalizacji fermy kur w 

Wilkowiecku, inwestor odwołał się od naszej decyzji do SKO, 7 grudnia br. SKO 

podtrzymało naszą  decyzję.  

Przybyły na sesje Pan Marek Kajkowski – Przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatyw 

Społecznych z Krzepic powiedział krótko na temat sprawy inwestycji w Wilkowiecku. 

Gmina Opatów jest  ewenementem , jedyna Gmina w Powiecie Kłobuckim, w której 

Wójt Gminy opowiedział się po stronie społecznej, licząc się z opinia mieszkańców 

Wilkowiecka.  

Przy okazji wyraził pochwałę dla Pani Joanny Kiepury – osoby piszącej te decyzję . 

Byliśmy we wszystkich urzędach gmin w powiecie i  nie spotkał osoby o takiej wiedzy 

i o takim zaangażowaniu jak Pani Kiepura.   

SKO podtrzymało decyzję Wójta pomimo skandalicznej decyzji Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska, która wydała opinie pozytywna dla tej inwestycji i uzasadnieniu 

SKO napisało, ze decyzja RDOŚ była nie przemyślana i chaotyczna. 

Wójtowi w innych gminach zawsze podpierali się opiniami RDOŚ, a nie opiniami 

publicznymi.  

Również skandalicznie w tej sprawie wypowiedziało się Starostwo Powiatowe w 

Kłobucku , z pisma wynika iż ta inwestycja jest możliwa do ulokowania w tym 

miejscu.  

Pogratulował Radzie Gminy takiego Wójta. 

Sołtys wsi Opatów – co z wyjazdem z pól na drogę krajową,   konieczność 

przedłużenia, ze względu na bezpieczeństwo  

Radny Stanisław Grzyb – w sprawie chodnika w Zwierzyńcu Pierwszym, byli z 

radnym Zalskim na posiedzeniu Rady Powiatu i Starosta inaczej tłumaczy te sprawę a 

inaczej tłumaczy Wójt.  Przekazywaliśmy na sesji również sprawę opłat za zajecie 

pasa drogowego. Poprosił o wyjaśnienie tego. 

Radny Andrzej Zalski – potwierdził słowa radnego Grzyba. Chodnik jest obiecywany 

od dwóch lat. Przedstawiciel firmy, która zrobiła już kawałek chodnika, od 

mieszkańców Zwierzyńca zażądał za wybudowanie dojazdu pieniądze w granicach od 
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600 zł do1000 zł Średnio dało to kwotę około 5 tys. zł a cała inwestycja wynosiła 13 

tys. zł. Chodnika jest budowany w pasie przydrożnym , ten pas poszerzono gdy była 

budowana droga powiatowa przez Zwierzyniec , mieszkańcy nie otrzymali żadnego 

zadośćuczynienia , zabrano im kawałek działki i koniec. I teraz w tym pasie buduje się 

chodnik , pomiędzy chodnikiem a końcem drogi jest przestrzeń około metra  . Za ten 

metr ten wykonawca zażądał  pieniądze.  To jest karygodne.  

Starosta oświadczył, ze do końca pasa jezdni będą budowane wjazdy i znów się 

okazało ze to nie była prawda.  

Wysokości opłat za zajecie pasa drogowego – w 2004r Rada Powiatu  uchwaliła , ze   

korzystanie z tego pasa płaci się 30 zł za m 
2 
. Natomiast  w grudniu 2009r rada 

Powiatu  podjęła następna uchwale ze stawka 20 zł za m
2 
, Straciła moc z 2004 roku a 

okazuje się, że Powiat zastosował te 20 zł tylko dla korzystających z pasa drogowego 

od 1 stycznia 2010r. Nie dotyczy to wcześniejszych użytkowników. Nie może się z 

tym zgodzić. Uważa, ze wszyscy powinni płacić 20 zł za m 
2  

.  

 W uchwale nie ma zapisu, ze stawki nie obowiązują tych użytkowników sprzed 2010r. 

Poprosił aby w tej sprawie napisać pismo do Powiatu.  

Zwrócił tez uwagę na to, że my jako gmina  partycypujemy w realizacji zadań 

Powiatu. Radca Prawny na pytanie czy Gminy mogą partycypować w zadania Powiatu 

odpowiedziała, ze nie możemy. Czyli te nasze działania są bezprawne. Zatracany jest 

sens partnerstwa, nie może tak być ,że gmina płaci po równo z Powiatem a potem 

mówi się, ze to inwestycja, która zrealizował tylko  Powiat. Musimy zmienić te 

relacje. Możemy wspomagać , bo przez to poprawiamy warunki życia naszych 

mieszkańców,  ale róbmy to na partnerskich zasadach , a nie potem płacimy za zajecie 

pasa drogowego przy drodze, która współfinansowaliśmy. Tak nie może być.  

Radny Jacek Heluszka – zapytał czy kostka na chodniki już jest zakupiona. 

Wójt odpowiedział, ze jest zakupiona, ale przywieziona będzie na wiosnę.  

Sołtys wsi  Waleńczów zapytał kiedy otrzyma odpowiedź na pytanie czy sołtysi 

otrzymają wynagrodzenie za roznoszenie nakazów.  Minęło 19 miesięcy kiedy zadał to 

pytanie Wójtowi. Jeśli ta sprawa nie zostanie załatwiona pozytywnie to więcej 

nakazów nie będzie roznosił.  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 

przypomniał, że ta sprawa została wyjaśniona już rok temu na Komisji i na sesji w 

2016 roku, wtedy wszyscy radni i sołtysi zostali zapoznani z sytuacją wynagradzania 
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sołtysów w innych gminach. Na podstawie przedstawionych danych wynikło, ze 

sołtysi z gminy Opatów są wynagradzani najlepiej, w związku z tym środki które 

otrzymują sołtysi w naszej gminie pozostają bez zmian.  

Pni Halina Szyjka zapytała co ze sprawa bezpieczeństwa na drodze do Gimnazjum. 

Wójt Gminy Panu Macherzyńskiemu  powiedział, ze jeszcze raz wystosują pismo do 

Generalnej Dyrekcji Dróg o poprawienie tego wjazdu.  

Mieszkańcy Nabokowa również zwracali się z pismem do Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych o poprawę bezpieczeństwa na drodze Krajowej i nic na ten temat nie 

wiadomo, sam nie wie jakie rozwiązanie tam zastosować, żeby wszyscy byli 

zadowoleni.  

W Opatowie na drodze w stronę Gimnazjum ma zostać przeprowadzona wizja. Pani 

Szyjka poprosiła o zawiadomienie jej o terminie wizji, ponieważ chce wziąć w niej 

udział.  

- odnośnie chodnika w Zwierzyńcu Pierwszym, kiedy będzie kanalizacja nie wiadomo, 

a dokumentacja chodnik jest zrobiona więc w tym momencie decyzja należy do 

Powiatu. Gmina nie zakazuje kontynuowania robót przy budowie chłodnika.  

- opłata za umieszczanie urządzeń w drogach – problem jest typowo prawny . 

Wyjaśnił, na czym polega naliczanie tej stawki, od raz wydanej decyzji. Gmina 

Opatów pisała pisma o obniżenie tej stawki. Powiat podjął nowa uchwałę, ale nie 

zmienił decyzji.  

Radny Jan Ślusarczyk – przypomniał o napisaniu tez wniosku o oświetleniu ścieżki od 

Opatowa do cmentarza w Iwanowicach Małych, nie ma ani jednej lampy. Było 

obiecane, ze może po wykonanie zrobią i nic nie ma. . Zwracał się do ze sprawą do 

Posła Gawrona to zauważył, ze to może gmina nie chciała. Cały Waleńczów 

oświetlony a tu nie ma żadnego oświetlenie.  Ludzie wracają z kościoła, z pracy, teraz 

jest bardzo wcześnie ciemno, jada rowerami, chodzą na nogach, dochodzi do 

wypadków.  

Wójt zgadza się z Panem Ślusarczykiem, ale przy remoncie drogi Gmina nie miała 

wglądu w projekt , jak będzie wyglądał remont. Będziemy pisać o uzupełnienie tego 

oświetlenia.  
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Radny Powiatowy Tomasz Jeziorski obiecał,  że na następnej Radzie Powiatu omówi 

sprawę różnych stawek za opłaty za zajecie pasa drogowego. 

Radny Andrzej Zalski – złożył wniosek żeby na każdej sesji powoływać Komisję 

Uchwał i Wniosków.  Uzasadnił to tym, ze po każdej decyzji Rady  taka Komisja  

będzie mogła przygotować uchwał e o upoważnieniu Wójta do pewnych spraw.  

Radni przy 5 głosach wstrzymujących pozytywnie przyjęli wniosek Radnego Andrzeja 

Zalskiego.  

Sołtys wsi Wilkowiecko Jerzy Grzeliński – powiedział na temat dróg na terenie 

Wilkowiecka, poprosił Komisję Porządku Publicznego aby w terenie zapoznała się ze 

stanem dróg gminnych w Wilkowiecku.  

- dojazdy do pól – są  w bardzo złym stanie, rolnicy płaca podatki a ciężko dojechać 

sprzętem rolniczym na pole. 

Radny Andrzej Zalski – popierając wypowiedź sołtysa z Wilkowiecka powiedział, ze 

powinniśmy szukać oszczędności w gminie , na dofinansowanie oświaty gmina 

wydaje ponad 5 mln zł. Tutaj stoi zadanie przed Rada Gminy żeby tę sprawę uzdrowić.  

Trzeba dobrze to przemyśleć, czy nadal utrzymujemy Szkoły gdzie jest 30 uczniów 

czy uzdrawiamy sytuacje i mamy pieniądze na wszystkie drogi.  

Pan Leszek Balcerzak na temat drogi Iwanowice Duże- Iwanowice Małe – woda 

wylewa się na drogę, pobocze jest grząskie.  

Radny Powiatowy przedstawi sprawę w Powiecie. 

W tym momencie prowadzenie przejął  Przewodniczący rady Gminy Witold Łacny . 

Poinformował, że przeprowadzi głosowania nad uchwałami i znów przekaże 

prowadzenie Wiceprzewodniczącemu Panu Dariuszowi Zającowi.  

Ad-6.  

a. Uchwała w sprawie  Wieloletniej Prognozy  Finansowej gminy Opatów na 2018r Z 

projektem uchwały zapoznał Skarbnik Gminy. 

Wyjaśnienia do projektu uchwały  radni otrzymali na piśmie: 
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Uchwała Nr 172/XXXVIII/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej 

gminy Opatów na 2018r została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała Nr 171/XXXVIII/2017 w sprawie budżetu gminy na 2018r 

- sprawę naświetlił Skarbnik Gminy, zapoznał z opinią RIO w KATOWICACH. 

Przewodniczący poszczególnych Komisji przedstawili pozytywne opinie swoich 

Komisji w sprawie projektu budżetu na 2018r. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

W tym momencie radny Andrzej Zalski  zgłaszając potrzebę wyjścia, opuścił obrady 

Rady. 

Od tej chwili  Rada Gminy obradowała przy 13 obecnych radnych. 

Uchwała Nr 175/XXXVIII/2017 w sprawie planów pracy komisji na 2018r  

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

Uchwała Nr 173/XXXVIII/2017 w sprawie gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych   

     na 2018r 
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Opinia Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych pozytywna 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Uchwała Nr 174/XXXVIII/2017 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii na 2018r 

Opinia Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych pozytywna 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Wyjaśnienia do uchwał przedstawiła Kierownik GOPS w Opatowie pani Anna Hyra.  

 

Uchwała Nr 176/XXXVIII/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku osobom bezdomnym z terenu gminy 

Opatów 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Uchwała Nr 177/XXXVIII/2017 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich 

pobierania   

Uchwała została podjęta jednogłośnie 
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Dalsze prowadzenie sesji przejął Wiceprzewodniczący RG Dariusz Zając. 

Ad- 7.  

Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów – były udzielane na bieżąco. 

Ad- 8 

Sprawy bieżące: 

Radny Powiatowy Tomasz Jeziorski – przedstawił informacje na temat bieżącej 

działalności Powiatu . 

Mówił m.in. na temat przeprowadzonych i planowanych remontów dróg powiatowych 

na terenie gminy. 

Poinformował o utworzeniu Dziennego Domu Opieki dla osób starszych w Kłobucku 

na ul. Rómmla oraz o otwarciu w Waleńczowie Domu Rodzinkowego w budynku po 

szkole rolniczej.  

Pan Witold Łacny – zauważył, ze jeżeli gmina współfinansuje drogi powiatowe to 

byłoby w dobrym tonie aby Starostwo również pomagało nam w naszych priorytetach. 

Niech to działa w dwie strony. 

Wiceprzewodniczący Dariusz Zając  na temat budynku po szkole rolniczej w 

Waleńczowie , który krótko przed zamknięciem był remontowany łącznie 

termomodernizacją i teraz w ten budynek znów się wrzuca prawie 700 tys zł. Dlaczego 

nie było konsultacji społecznych  w Waleńczowie, ten budynek był budowany przez 

mieszkańców Waleńczowa i mieszkańcom Waleńczowa powinien służyć. Od samego 

początku walczył o ten budynek i skończyło się tak jak się skończyło.  

Radny Powiatowy – dąży się do likwidacji Domów dziecka, dzieci maja się 

wychowywać w rodzinach dlatego taki cel aby utworzyć Dom Rodzinkowy. 

Zapyta Sekretarz Powiatu na temat konsultacji., czy ten program ich wymagał.  

 

Ad-9 

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Gminy  zamknął  

XXXVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

Protokołowała 

Joanna Krotla 


