
PROTOKÓŁ nr VI/2011

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 16 lutego 2011 roku

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie

Godzina  rozpoczęcia 12oo, godz. zakończenia 1400

Na 15 radnych obecnych na sesji 14 radnych

Zaproszeni  goście:

1. Radny Powiatowy        - Jerzy Kiepura

2. Radna Powiatowa       - Danuta Strugińska

3. Wójt Gminy              - Bogdan Sośniak

4. Sekretarz Gminy         - Jerzy Szyja

5. Skarbnik Gminy         - Zbigniew Kowalik

6. Radca Prawny   - Wanda Balas

7. Sołtysi

Lista obecności radnych i sołtysów w załączeniu do protokołu.

Na posiedzeniu Rady Gminy obecni byli przedstawiciele  wsi Zwierzyniec Pierwszy oraz 

Iwanowice Małe.

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 bieżących zadaniach realizowanych przez gminę.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie:

            -  zmian do budżetu gminy na 2011r

  -  zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014

 -  zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym

6. Sprawy bieżące

7. Wnioski i zapytania

8. Zakończenie VI 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. 
Radny Ryszard Olczyk poprosił o wycofanie z porządku obrad uchwały dot. zamiaru 

likwidacji Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym.

Wyjaśnił, że zostało utworzone Stowarzyszenie, które zajmie się prowadzeniem tej szkoły. 

Formalności związane z rejestracja Stowarzyszenia potrwają jakiś czas. Poprosił, aby te 

szkołę utrzymać jeszcze 1 rok, od września 2012 roku szkołę przejmie Stowarzyszenie. 

Jeżeli by to jednak nie nastąpiło, szkoła zostanie zlikwidowana. Dlatego poprosił o jeszcze 

jedna szansę.

Radny Tomasz Macherzyński poprosił o bardziej szczegółowe informacje na ten temat. 

Chodzi przede wszystkim o koszty  jakie będą potrzebne Stowarzyszeniu na utrzymanie 

szkoły.

Radny Ryszard Olczyk wyjaśnił, że początki bywają trudne i mogą być prośby do Rady 

Gminy o pomoc i dofinansowanie bo sama subwencja może nie wystarczyć.

Radny Tomasz Macherzyński zapytał, kto jest inicjatorem tego Stowarzyszenia i 

zaproponował aby ta osoba wzięła udział  w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia i Spraw Socjalnych.

Pan Andrzej Zalski, mieszkaniec wsi Zwierzyniec Pierwszy, inicjator przedsięwzięcia, 

zabrał głos w tej sprawie.

− Dość późno dotarła do niego wiadomość o likwidacji szkoły, ale od razu zabrał się za 

tę sprawę, wysuwając propozycje utworzenia Stowarzyszenia. Procedury prawne 

wymagają jednak czasu. Osobowość prawną uzyskamy po ok. 3 miesiącach. Obecnie 

jesteśmy na etapie opracowywania Statutu oraz kosztorysu ,chociaż trudno 

przewidzieć  koszty uzyskane z zewnątrz.

Na dzień dzisiejszy można uzyskać środki od rodziców. W między czasie będziemy 

pozyskiwać środki z zewnątrz: od sponsorów, z fundacji.

Nauczyciele   będą zatrudniani na podstawie Kodeksu Pracy. Uważa, że na początek 

subwencja oraz połowę kosztów, które do tej pory ponosi gmina na te szkołę, 



pozwoli rozkręcić działalność tego Stowarzyszenia, które poprowadzi szkołę na 

odpowiednim poziomie.

Sądzi, że w najbliższym czasie podobna sytuacja spotka większość szkół na terenie 

gminy. Nasze Stowarzyszenie będzie wtedy pomocne w ich działaniu. 

Uważa, że samorząd powinien szukać oszczędności przede wszystkim na Karcie 

Nauczyciela. 

Ze swojej strony pomoże w finansowaniu rejestracji Stowarzyszenia. Będzie 

nadzorował jego tworzenie i jego pracę. 

Radny Józef Chyra – stwierdził, że Pan Zalski ma w tej sprawie pełną rację. Ale czy to 

będzie słuszna decyzja, okaże się dopiero po jakimś czasie, ale uważa, ze należy spróbować 

się tego podjąć.

 Radny Dariusz Zając – poprosił o opinię prawna  w tej sprawie – czy jeżeli nie wycofamy 

tej uchwały, ograniczymy przez to działalność tej grupie inicjatywnej?

Przewodniczący Rady Gminy Witold Łacny wyjaśnił, ze uchwała nie zamyka drogi do 

tworzenia Stowarzyszenia, ale ogranicza, poprzez to, że podejmując uchwałę o zamiarze 

likwidacji szkoły uruchamiamy procedurę dot. już likwidacji tej szkoły. Co nie stwarza 

komfortowej sytuacji do tworzenia i działalności Stowarzyszenia. 

Wójt Gminy Bogdan Sośniak – jeżeli  Stowarzyszenie po przejęciu by zawiodło, zgodnie z 

przepisami, gmina musiałaby przejąć te szkołę z powrotem i wtedy wrócimy do punktu 

wyjścia. Uważa jednak, że trzeba dać szanse ale przy tym mieć wymogi i odpowiednią 

kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia. 

Radny Piotr Rojszczyk poprosił o wytłumaczenie co będzie jeżeli w ciągu tego roku 

Stowarzyszenie nie wywiąże się ze swojej działalności oraz obietnic i konieczna będzie 

likwidacja tej szkoły, to czy społeczeństwo Zwierzyńca Pierwszego nie będzie składało 

protestów.

Pan Andrzej Zalski – Osobiście uważa, że takiej sytuacji nie będzie. Teraz są protesty, bo 

ludzie widzą szansę na „ratowanie” szkoły, w Stowarzyszeniu, jeżeli jednak doszłoby do 

tego, sam osobiście dopilnuje by nie było protestów przy decyzji o likwidacji szkoły. 

Radny Tomasz Macherzyński – stwierdził, że należy dać szansę inicjatorom społecznym i 

jako radni powinniśmy wziąć to pod uwagę.



WNIOSEK za wycofaniem z obrad punktu dot. podjęcia uchwały  o zamiarze likwidacji 

Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym został przyjęty jednogłośnie. 

Pan Andrzej Zalski jako inicjator przedsięwzięcia, w imieniu społeczeństwa podziękował za 

tę decyzję.

Porządek obrad, po dokonaniu zmiany, został zatwierdzony pozytywnie.

Ad-3.
Protokół z poprzedniej  sesji Rady Gminy z  dnia 28 stycznia 2011 r. został przyjęty 

jednogłośnie, bez uwag.

Ad-4.

Informacja Wójta Gminy o bieżących zadaniach realizowanych przez gminę:

− reforma systemu oświaty w naszej gminie będzie nadal wdrażana w życie. 

Baczniejszą uwagę należałoby zwrócić na godziny w szkołach, które nie muszą być 

dodatkowe. Tam gdzie są mniej liczne klasy będą godziny łączone przedmiotowo. W 

Gimnazjum przy mniejszej liczbie oddziałów, również będą zmiany w umowach o 

prace z nauczycielami.

− Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków w Opatowie –wniosek o dofinansowanie jest na 

najlepszej drodze do pozytywnego rozpatrzenia.

− Umorzenie części pożyczki na kanalizację w Złochowicach nastąpi do końca tego 

roku

− od 1 marca br. nastąpi przekształcenie placówki pocztowej w Opatowie poprzez 

ograniczenie dystrybucji przesyłek.

− 10 marca br. będą w gminie Opatów pracownicy z Urzędu Skarbowego w Kłobucku i 

będą pomagać w rozliczaniu PIT

− Inwestycja Generalnej Dyrekcji Dróg – poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy 

Opatów -wchodzi w tym roku do realizacji.

Ad-5.

Skarbnik Gminy  Zbigniew Kowalik zapoznał ze  zmianami  do budżetu gminy na 2011r

Uchwała w tej sprawie podjęta została jednogłośnie.

Uchwała w sprawie  zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014 – 

Skarbnik Gminy wyjaśnił, że zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do Prognozy 

Finansowej ze względów formalnych.



Uchwała w tej sprawie podjęta jednogłośnie.

Ad-6, 7.  

Radny Ryszard Olczyk poprosił radnego powiatowego pana Jerzego Kiepurę aby zwrócić 

uwagę na drogę ze Zwierzyńca Pierwszego w stronę Iwanowice Małych, gdzie na skutek 

kopania pod łącze internetowe usypane są pryzmy ziemi, które stwarzają niebezpieczeństwo 

na tej drodze.

Radny Powiatowy Jerzy Kiepura wyjaśnił, że monitował już w tej sprawie.

Sołtys wsi Waleńczów Stanisław Olszewski zapytał co z drogą Złochowice – Walenczów?

Radny Józef Chyra zapytał czy decyzja o przekształceniu placówki pocztowej w Opatowie 

jest decyzja ostateczna?

Wójt Gminy – Placówki w Krzepicach, w Kłobucku i  Pankach zostają. W pozostałych 

miejscowościach będą agencje lub punkty pocztowe. 

Sołtys wsi Opatów Henryk Edelman – na temat Spółek Wodnych – problem udrażniania 

rzeki Opatówki – poprosił radnego powiatowego o interwencje w tej sprawie. 

Sołtys wsi Zwierzyniec Drugi Piotr Ślusarczyk – droga ze Zwierzyńca Drugiego w stronę 

Konieczek – konieczność usunięcia przydrożnych krzewów, które stwarzają zagrożenie dla 

samochodów.

Radny Powiatowy Jerzy Kiepura mówił na temat dróg powiatowych  które  będą 

remontowane w roku bieżącym.

Droga Złochowice – Waleńczów będzie modernizowana 

Droga Wilkowiecko – Danków zostanie przebudowana

Poinformował także, że w przypadku uszkodzenia samochodu na drodze powiatowej można 

zgłosić się do Powiatowego Zarządu Dróg, tam zostanie wypełniony wniosek o 

odszkodowanie i wysłany do ubezpieczyciela, który drogi ubezpieczał.

Odnośnie Spółek Wodnych – w budżecie Powiatu zarezerwowano 20 tys zł na 

dofinansowania spółek działających na terenie powiatu.

W sprawie udrożnienia i poszerzenia rzeki Opatówki należy monitować do Województwa. 

Drzewa i Krzewy przy drogach – zarządca drogi ma obowiązek ich usunięcia, jeżeli 

występuje szkodliwości i niebezpieczeństwo.  O szczegółach poinformuje przy najbliższej 

okazji. 

Radny Powiatowy zapoznał z planami przebudowy drogi krajowej od Waleńczowa do 

Cmentarza w Opatowie.



Radny Piotr Rojszczyk – zapytał o termin realizacji tego przedsięwzięcia oraz zapytał czy 

istnieje możliwość wprowadzenia ograniczenia tonażowego na drodze w Złochowicach.

Zwrócił uwagę, że nie ma znaku „teren zabudowany” przy wjeździe do Złochowic. Poza 

tym skrzyżowanie w Złochowicach nie jest zbyt bezpieczne, czy nie można by na nim 

zamontować lustra, ułatwiającego widoczność.

Radny Powiatowy  - Termin wykonania inwestycji na drodze krajowej z Waleńczowa do 

Opatowa został określony na dzień 31 września br.

Znak informujący o terenie zabudowanym przy wjeździe do Złochowic zostanie 

umieszczony po zakończonej modernizacji drogi Waleńczów – Złochowice.

Sołtys wsi Iwanowice Małe  Jan Ślusarczyk – skrzyżowanie w Iwanowicach Małych jest w 

tragicznym stanie. Czy będzie coś robione w tej sprawie?

Radny Leszek Biernacki zaproponował aby powołać zespół ekspercki w sprawie 

wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli

Sołtys wsi Iwanowice Małe wysunął pomysł aby przygotować plan wieloletni dot. 

ewentualnych likwidacji czy reorganizacji szkół na terenie gminy, żeby był czas 

przygotować do zmian szkołę oraz społeczeństwo. 

Wójt Gminy na zakończenie wyjaśnił, że sprawa likwidacji szkoły w Zwierzyńcu 

Pierwszym była rozpatrywana od kilku lat.

Ad-8.

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął  VI 

zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów.

Protokołowała

Joanna Krotla 
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