
PROTOKÓŁ nr XVI/2011
Z  sesji Rady Gminy Opatów, odbytej  dnia 26 października 2011 roku

w sali świetlicy środowiskowej w Opatowie

Godzina  rozpoczęcia 13oo, godz. zakończenia 1530

Na 15 radnych obecnych na sesji 13 radnych

Zaproszeni  goście:

− Wójt Gminy       - Bogdan Sośniak 

− Sekretarz Gminy         - Jerzy Szyja

− Skarbnik Gminy          - Zbigniew Kowalik

− Radca Prawny - Wanda Balas

Lista obecności radnych w załączeniu do protokołu.

O terminie posiedzenia radni zostali powiadomieni telefonicznie.

Porządek  obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołów z sesji RG odbytych w dniach 22.09.2011r i 4.10.2011r

4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje

w okresie miedzy sesjami

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian w budżecie gminy na 2011r

b. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję

2012-2015

c. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej

własność gminy Opatów.

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych

oświadczeń majątkowych.

10. Informacja Wójta Gminy na temat złożonych oświadczeń majątkowych.



11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

12.Sprawy bieżące

13. Zakończenie XVI 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 został zatwierdzony jednogłośnie, bez uwag.

Ad-4.

Informacja Wójta o bieżącym funkcjonowaniu gminy.

- rozpoczęta została budowa kanalizacji w Opatowie, w roku bieżącym ma zostać 

wykonane ok. 1400 m. Na chwilę obecną zrobiono już 600 m kanalizacji.

- trwa budowa nawierzchni drogi na ul. Cmentarnej w Wilkowiecku

- rozpoczął się remont drogi krajowej w Waleńczowie

- przeprowadzono rozmowę ze Stowarzyszeniem „Nasza Szkoła” ze Zwierzyńca 

Pierwszego na temat rozwiązań prawnych dot. przejęcia szkoły w Zwierzyńcu 

Pierwszym przez to Stowarzyszenie. Gmina zobowiązała się do przekazywania 

dotacji w wysokości – liczba uczniów razy średni wydatek na ucznia w pozostałych 

szkołach podstawowych.

- pomoc ze strony Starostwa w regulacji prawnej dróg na terenie naszej gminy. 

Gmina dostanie gotowe mapki, które będą pomocne przy zakładaniu księgi 

wieczystej.`

- wyjaśniła się sprawa opłat  za zajęcie pasa drogowego dla Starostwa. Obniżka tej 

stawki dotyczyła tylko urządzeń nowych. W uchwale Rady Powiatu nie ujęto zapisu, 

ze zmiana dot. również urządzeń starszych.



Ad-5. 

Radny Piotr Rojszczyk – zgłosił, że   bardzo trudno jest wyegzekwować przyjazd 

Energetyki do zgłoszonej awarii oświetlenia ulicznego.

Wójt Gminy wyjaśnił, że rzeczywiście bardzo ciężko jest się porozumieć z Zakładem 

Energetycznym w tych sprawach. Nawet jako gmina mamy problem z ustaleniem 

pewnych spraw.

Ad-6. 

Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje

w okresie miedzy sesjami

W punkcie tym obrady opuścił radny Dariusz Zając.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Pan Tomasz 

Macherzyński w skrócie naświetlił sprawy  omawiane na posiedzeniu Komisji, która 

zajmowała się Informacja na temat realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2010/2011. W tej sprawie Komisja wydała opinię pozytywną.

Ad-7. 

a. Uchwała w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2011r – ze sprawą zapoznał 

Skarbnik Gminy Zbigniew Kowalik 

Uchwała w tej sprawie podjęta została jednogłośnie.

b. Wybory  ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję

2012-2015. 

Przewodniczący Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników zapoznał obecnych 

ze stanowiskiem zespołu odnośnie Kandydata na ławnika Pani Lucyny Desperak.

Przedstawił, że zgłoszony kandydat spełnia wymogi prawne do przeprowadzenia wy-

borów, w związku z tym przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej.

Komisja skrutacyjna została wybrana w składzie: Mirosław Szewczuk

Leszek Biernacki

Marzena Augustyniak.

Radni zostali zapoznani ze sposobem glosowania.

Po przeprowadzonym głosowaniu, Komisja Skrutacyjna odczytała protokół z prze-

prowadzonych wyborów, w wyniku których Pani Lucyna Desperak została wybrana 



na ławnika Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencje 2012-2015

Uchwała w tej sprawie podjęta została jednogłośnie.

c. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomo-

ści stanowiącej własność gminy Opatów. – ze sprawą zapoznał Wójt Gminy informu-

jąc, ze dotyczy to działki w Opatowie na Osiedlu, 

 na ul. Kamiennej

Uchwała w tej sprawie podjęta została jednogłośnie.

  Ad-8. 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011. Radni 

wcześniej zapoznali się  Informacja oraz pozytywną opinią Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia i Spraw socjalnych .

Rada Gminy Opatów przyjęła informację bez uwag. 

W punkcie tym salę obrad opuścił radny Piotr Rojszczyk

Ad-9.

 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych

oświadczeń majątkowych.

Przewodniczący Rady Gminy Witold Łacny  poinformował, ze oświadczenia mająt-

kowe radni złożyli w ustawowym terminie. Zapoznał także z uwagami wniesionymi 

do oświadczeń przez Urząd Skarbowy w Kłobucku.

Ad-10. 

Informacja Wójta Gminy na temat złożonych oświadczeń majątkowych.

Wójt Gminy Bogdan Sośniak również zapoznał z pismem  Urzędu Skarbowego w 

Kłobucku dot. uwag do  oświadczeń majątkowych kierowników jednostek oraz dy-

rektorów szkół. 

Ad-11 i 12

Sołtys wsi Waleńczów Stanisław Olszewski  zauważył , że na ul. Zakrzewskiej w Wa-

leńczowie  nie ma wodociągu, co w tych czasach jest niedopuszczalne.

Wójt Gminy wyjaśnił, że istnieje tam duży rozrzut gospodarstw, trzeba będzie tę 

sprawę rozpatrzeć pod względem ekonomiczności zadania.



Radny Eugeniusz Polis  - cały październik wypalane są śmieci na cmentarzu w Opa-

towie. Coś trzeba w tej sprawie zrobić, spalane znicze z tworzywa sztucznego zanie-

czyszczają środowisko, przy czym wydzielają okropnie cuchnący zapach.

Zasugerował też aby na terenie gminy zrobić zbiórkę zużytych  niepotrzebnych opon.

Zwrócił uwagę na obcięte gałęzie przy drodze w stronę Zwierzyńca Pierwszego, na-

tomiast w stronę przeciwną, w stronę Iwanowic Dużych nic nie zrobiono.

Sołtys wsi Złochowice Ryszard Kotas – po wyborach zostały plakaty na słupach, 

płotach i przystankach. Tam gdzie spadły został klej. Kto powinien zająć się 

sprzątaniem tego?

Radny Józef Chyra – uważa, że  przedszkole w Złochowicach jest koniecznością. 

Dzieci ze Złochowic „uciekają” na Konieczki co w przyszłości może się odbić na 

liczbie dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum. 

Sołtys wsi Wilkowiecko Jerzy Grzeliński – zwrócił uwagę, że zanim spadnie śnieg 

należałoby oznaczyć hydranty , co uchroniłoby je przed uszkodzeniem w czasie 

odśnieżania. 

Ad-13.

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął  XIV 

zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów.

Protokołowała

Joanna Krotla 
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