
PROTOKÓŁ nr XLVIII/2018
z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 27 września 2018 roku

w sali remizy OSPw Opatowie

Godzina rozpoczęcia 1400, godz. zakończenia 1630

Na 15 radnych obecnych na sesji 14 radnych

Obecni na posiedzeniu:

1. Starosta Powiatu – Henryk Kiepura

2. Wójt Gminy – Bogdan Sośniak

3. Sekretarz Gminy – Jerzy Szyja

4. Skarbnik Gminy – Zbigniew Kowalik

5. Radny Powiatowy – Tomasz Jeziorski

6. Radca Prawny – Wanda Balas

7. 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 protokołów z poprzednich 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 2018 rok

b. udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kłobuckiego

c. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie.

7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

8. Sprawy bieżące

9. Zakończenie XLVIII 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.

Proponowany porządek obrad wraz został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad-3.

Protokół z sesji Rady Gminy z dnia 4 września 2018r został przyjęty

jednogłośnie, bez uwag

Ad-4 i Ad-5.
Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami :

- inwestycja kanalizacyjna w Opatowie ul. Nadrzeczna i Iwanowicach Małych

ul. Zwierzyniecka i ul. Miodowa – przekazano place budowy

Wójt Gminy poprosił o zwołanie Komisji aby uaktualnić wydatki na

inwestycje.

- zagospodarowywanie budynku po szkole podstawowej w Opatowie

- program „Czyste powietrze”

- wybory uzupełniające na sołtysa w Opatowie

W punkcie tym obecny na sesji Starosta Powiatu Kłobuckiego Henryk Kiepura

przypomniał o zrealizowanych na terenie gminy Opatów inwestycji

powiatowych. Po wiedział co w chwili obecnej jest robione i co jeszcze

zaplanowano do realizacji.

- planowane jest także otwarcie placówki „Senior- Wigor”

- będzie powiększany oddział fizjoterapii



Radny Jan Ślusarczyk poprosił aby w planach remontowych uwzględnić ul.

Zwierzyniecką od drogi krajowej do Zwierzyńca.

Zapytał również o plany dalszej przebudowy drogi krajowej.

Starosta odpowiedział, że nie mamy na to wpływu i na razie nic w tej sprawie

nie wiadomo.

Radny Andrzej Zalski – zapytał jaki procent zaplanowanych inwestycji jest

odrzucany z realizacji i dlaczego w tych odrzuconych inwestycjach jest chodnik

w Zwierzyńcu Pierwszym.

Starosta Powiatu odpowiedział, że nikogo nie dyskredytujemy. Wszystko

robione jest w miarę potrzeb i możliwości finansowych.

Radny Artur Bednarek przypomniał sprawę drogi i oberwanych rowów w

Opatowie na ul. Kuźniczka.

Radny Mirosław Grzyb przypomniał o konieczności oznakowania pionowego

dróg.

Starosta powiedział, że są przeprowadzane przetargi na to oznakowanie.

Radny Piotr Rojszczy również poruszył sprawę oznakowania dróg, kilkakrotnie

zgłaszał te sprawę i nadal problem istnieje nie rozwiązany.

Radny Andrzej Zalski przypomniał sesje Rady Gminy z 30 września 2015r, na

której przekazana informacja o wynikach kontroli dot. wykorzystania dotacji

przez Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w okresie 1.09.2014r do 30.06.2015r

Komisje do kontroli powołał Wójt i Wójt z racji swoich obowiązków musi

zachować procedury czyli jeżeli kontrola wykazała niezgodności w

wykorzystaniu dotacji , musiał wystąpić do Stowarzyszenia o zwrot.

Stowarzyszeni ma prawo do odwołania się. Natomiast uważa, że na tej sesji

dokonano sądu nad Stowarzyszeniem „Nasza Szkoła” zarzucając, ze dotacja

była źle wydatkowana, a wtedy jeszcze nie były wyczerpane wszystkie

procedury, nie było ostatecznej decyzji , a Przewodniczący zwołał sesji i na tej

sesji te sprawę procedowano. Uważa, że złamano prawo bo dyskutowano nad

sprawa która była jeszcze zamknięta. Radny Zalski uważa, że skoro efektem



końcowym było umorzenie sprawy przez SKO to Rada Gminy powinna

przeprosić Stowarzyszenie, że procedowała sprawę, która nie była jeszcze

zamknięta . Wnioskował aby Rada Gminy dokonała przeprosin, aby padło

słowo „Przepraszam”.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał jak brzmiał porządek obrad na tę

sesję,

Z protokołu wynika, że to Wójt Gminy uznał za stosowne przedstawienie

informacji o wynikach kontroli dot. wykorzystania dotacji przez Stowarzyszenie

„Nasza Szkoła” w okresie 1.09.2014r do 30.06.2015r.

Przewodniczący Rady zapytał Wójta Gminy czy w tej sprawie ma coś do

powiedzenia.

Radny Zalski zauważył, że zwraca się do Przewodniczącego, który tę sesje

zwołał, a nie do Wójta. Przewodniczący nie miał prawa wnieść tej sprawy do

porządku sesji. Jeżeli dojdzie do konfliktu prawnego to będzie on między

Stowarzyszeniem a Radą Gminy.

Przewodniczący RG Stwierdził, że skoro ta informacja była w porządku obrad

to Wójt decydował czy te informację przekazać czy nie. Na następną sesję

będzie przygotowana informacja prawna w tej sprawie.

Ad-6

a. Uchwała Nr 213/XLVIII/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018r.

Zmiany radni otrzymali na piśmie:



Uchwała została podjęta jednogłośnie

b. Uchwała Nr 214/XLVIII/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla

powiatu kłobuckiego

Udziela się z budżetu Gminy Opatów na rok 2018 pomocy finansowej
Powiatowi Kłobuckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących
zadań:

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2020 S relacji
Wilkowiecko - Kłobuck" na kwotę

206.089,00
zł.

2. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036 S Zwierzyniec I -
Zwierzynie III" na kwotę

273.755,00
zł.

3. „Ocalić od zapomnienia " - wycieczka harcerzy z Hufca
w Kłobucku 2.000,00 zł.

Uchwała została podjęta jednogłośnie

c. Uchwała Nr 215/XLVIII/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie.

Wójt Gminy przypomniał, że Statut był omawiany na komisjach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie jako budżetowa jednostka

organizacyjna gminy Opatów działa na podstawie Statutu określającego w

szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, w tym działalności

podstawowej.

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie został uchwalony w 2004r., był

zmieniany w 2013r. Uchwałą Rady Gminy.

Z uwagi na ilość nowych zadań zleconych Ośrodkowi Pomocy Społecznej,

konieczne stało się uzupełnienie Statutu o aktualne przepisy oraz nadanie

dokumentowi przejrzystości i czytelności.

Zasadne jest zatem uchwalenie nowego Statutu w brzmieniu załącznika do

uchwały niż wprowadzanie kolejnych zmian związanych z zakresem



działalności ośrodka .

Uchwała została podjęta jednogłośnie

Ad- 7. Na pytania i wnioski udzielano odpowiedzi na bieżąco.

Ad-8.

Radny Piotr Rojszczyk - oświetlenie uliczne dostosować do czasu na

ul. Zielonej, ul. Długiej i ul Kościelnej w Złochowicach

Radny Stanisław Grzyb - co z wodociągami na Kleci i w Waleńczowie na ul.

Posadówka.

Wójt Gminy - w sprawie tej udzieli informacji na posiedzeniu komisji.

Sołtys wsi Waleńczów - transformator na słupie zbyt nisko wisi.

Pisma do RG - Przewodniczący RG zapoznał z pismem w sprawie:

- forum sołtysów

- wynagrodzeń pracowników socjalnych - pismo jednogłośnie przekazano na

komisję oświaty.

- wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach -

na komisje oświaty

- sieci światłowodowej - na komisję porządku publicznego

RadnyAndrzej Zalski wnioskował aby Komisja definitywnie zajęła się sprawą

drogi do posesji dla Państwa Pilarzów w Zwierzyńcu Pierwszym.

Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego Jan Ślusarczyk wyjaśnił, że

sprawa była kilkakrotnie na komisji, obecnie w tej sprawie zostało wysłane

pismo do Starostwa Powiatowego.

Ad-9

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Gminy

zamknął XLVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów.

Protokołowała

Joanna Krotla




