
  PROTOKÓŁ nr X/2011
z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 22 lipca 2011 roku

w sali świetlicy środowiskowej w Opatowie

Godzina  rozpoczęcia 12oo, godz. zakończenia 1530

Na 15 radnych obecnych na sesji 15 radnych

Zaproszeni  goście:

1. Wójt Gminy                - Bogdan Sośniak

2. Sekretarz Gminy         - Jerzy Szyja

3. Radna Powiatowa       - Danuta Strugińska

4. Radny Powiatowy       - Jerzy Kiepura

5. Dyrektor Gminnego Zespołu 

Oświaty      - Dorota Grzelinska

6. Dyrektorzy szkół

7. Sołtysi

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. Spotkanie z przedstawicielami Polski Dom Kreacji w ramach projektu 9.1.1 na 

temat „Sukces naszych dzieci zaczyna się w przedszkolu” 
5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. Określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 
gminy Opatów, informacji o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej 
oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury  za I 
półrocze 2011r

         b. zmian w budżecie gminy na 2011r
         c. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
        d. Wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych dla dotychczasowych
        dzierżawców

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
9. Sprawy bieżące
10.Zakończenie X 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.

Do  protokołu  z  poprzedniej  sesji  Rady  Gminy  została  zgłoszona  uwaga  przez 

radnego Piotra Rojszczyka.

Uwaga  dotyczyła  wniosku  zgłaszanego  na  sesji  przez  radnego  Rojszczyka.  

Po naniesieniu poprawki protokół ze sesji Rady Gminy z  dnia 21 czerwca br. został 

przyjęty jednogłośnie.

Ad-4.

Spotkanie z przedstawicielami Polski Dom Kreacji w ramach projektu 9.1.1 na temat 

„Sukces naszych dzieci zaczyna się w przedszkolu” 

Obecna na posiedzeniu Dyrektor GZO w Opatowie Pani Dorota Grzelińska wstępnie 

poinformowała o temacie.

Przybyły  na  sesje  przedstawiciel   „Polski  Dom Kreacji”  szczegółowo zapoznał  z 

unijnym programem dot. tworzenia przedszkoli na terenie gminy. Mówił również o 

korzyściach płynących z takich przedsięwzięć. 

Ad-5.

Wójt Gminy mówił m.in. na temat:

− rozstrzygniętego przetargu na budowę kanalizacji w Opatowie, firma przegrana 

odwołała  się  od  decyzji  Komisji  Przetargowej.  25 lipca br.  odbędzie  się  w 

Warszawie w tej sprawie.

− Gwałtowna  burza,  która  przeszła  nad  gminą  uszkodziła  urządzenia 

telekomunikacyjne  w  Urzędzie  Gminy,  przez  co  dłuższy  czas  nie  było  w 

urzędzie połączenia.



− Ogłoszony został konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Iwanowicach 

Dużych.  Na  Przewodniczącego  Komisji  Konkursowej  Wójt  zaproponował 

panią Dorotę Grzelińska. 

− Wybrano również dwóch przedstawicieli Rady Gminy do składu Komisji, w 

osobach: Witold Łacny i Eugeniusz Polis.

− Wójt Gminy udzielił informacji odnośnie oczyszczalni ścieków, która kiedyś 

funkcjonowała   przy  Szkole  Podstawowej  w  Złochowicach,  a  która  ze 

względów  ekonomicznych  została  wyłączona  z  użytku.  Szkoła  została 

podłączona do kanalizacji zbiorowej. 

− Powiedział również na temat planu zagospodarowania przestrzennego, którego 

projekt w chwili obecnej jest do wglądu w Urzędzie Kontroli Elektronicznej.

Ad-6. 

Radny Eugeniusz Polis zapytał, kiedy zostanie odwodniona droga na ul. Krzepickiej 

w Iwanowicach  Dużych.  Po  deszczu  nie  da  się  tam przejechać.  Droga  w stronę 

Dankowa jest bardzo zarośnięta co utrudnia  poruszanie się pojazdów i uniemożliwia 

przejazd sprzętem rolniczym.  

Sołtys wsi Iwanowice Duże – Anna Wrześniak poprosiła aby przygotować okólniki 

dot, utrzymania porządku przy swoich posesjach i czyszczenia rowów. 

Sołtys wsi Opatów Henryk Edelman – koszenie rowów przy drodze powiatowej – 

zrobiona została tylko mała część. Dlaczego nie całość zarośniętych rowów? 

Radny  Tomasz  Macherzyński  –  pilny  remont  dachu  na  Szkole  Podstawowej  w 

Opatowie.  Dach przecieka,  papa jest  tak popękana,  ze  już nie ma co latać,  tylko 

trzeba by położyć nową.

- konieczność wycięcia chaszczy przy drodze od Opatowa do Wilkowiecka. 

Sołtys wsi Iwanowice Małe Jan Ślusarczyk – droga powiatowa z Iwanowic Małych w 

stronę  Zwierzyńca  Pierwszego  miała  zostać  poprawiona,  wyremontowane 

skrzyżowanie obcięte drzewa. Nic praktycznie nie zrobiono.



Radna  Marzena  Augustyniak    -  w  Zwierzyńcu  Pierwszym na  ul.  Nowej  często 

brakuje wody.

Obecna na posiedzeniu Radna Powiatowa Danuta Strugińska, jako Kierownik 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatowie poruszyła sprawę braku dojazdu do 

ośrodka w Opatowie.

Poprosiła o pilne uregulowanie tej sprawy, przede wszystkim ze względu na 

bezpieczeństwo pacjentów ośrodka. Parkowanie samochodów przez przypadkowych 

kierowców, nawet nie klientów ośrodka uniemożliwia często wjazd karetki wzywanej 

do pacjentów.

Zgłosiła potrzebę ustawienia znaku  „zakazu wjazdu” na teren ośrodka dla 

wszystkich oprócz karetek i inwalidów.

Zwróciła tez uwagę na sprawę dot. wspólnego parkingu dla pacjentów ośrodka i 

parkingu dla Urzędu Gminy.

Wójt Gminy odnośnie parkingu – złożył wniosek do radnych powiatowych aby 

budowa parkingu odbyła się we współfinansowaniu przez powiat.

Ad-7.

a. Uchwałą w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

budżetu  gminy  Opatów,  informacji  o  kształtowaniu  Wieloletniej  Prognozy 

Finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury  za I 

półrocze  2011r  –  Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  Rozwoju  Gospodarczego  i 

Finansów zapoznał z pozytywna opinia Komisji w tej sprawie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

b. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r – podjęta jednogłośnie. 

c. Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. Ze 

sprawa zapoznał Sekretarz Gminy.

W skład komisji opiniującej kandydatów na ławników wybrani zostali. Jerzy Szyja, 

Joanna Krotla i Józef Chyra.

Uchwała w tej sprawie  podjęta została jednogłośnie.

d. Uchwała w sprawie Wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych dla 



dotychczasowych dzierżawców – wyjaśnień udzielił Wójt Gminy. Uchwała podjęta 

jednogłośnie. 

Ad-8. 

Radny Powiatowy Jerzy Kiepura. ustosunkował się do zgłoszonych przez radnych 

wniosków i zapytań. 

− droga Opatów- Wilkowiecko – w roku bieżącym nie będzie robiona nakładka 

asfaltowa. W miesiącach wrzesień-październik będzie przygotowywany plan 

robót na drogach powiatowych na rok następny.

− - droga z Iwanowic Małych do Zwierzyńca Pierwszego – były połatane ubytki 

w drodze, nie był to co prawda remont generalny.

− -uczulił radnych, ze jeżeli zauważa na drodze przewrócone drzewo lub gęste 

zachwaszczenia utrudniające przejazd, dzwonić do Obwodu Drogowego, nie 

czekać na sesję. 

Ad-9. 

Radny Mirosław Szewczuk zaproponował aby otworzyć gminny  program ochrony 

zabytków. W Wilkowiecku Kościół jest zabytkiem  i trudno cokolwiek w nim 

remontować bez takiego programu.

Sołtys wsi Opatów – należałoby wymienić niektóre tablice ogłoszeniowe w 

sołectwach. 

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął X 

zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów.

Protokołowała

Joanna Krotla 


