
 PROTOKÓŁ nr XVIII/2011
z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia  8 grudnia 2011 roku

w sali świetlicy środowiskowej w Opatowie

Godzina  rozpoczęcia 13oo, godz. zakończenia 15oo

Na 15 radnych obecnych na sesji 15 radnych

Zaproszeni  goście:

1. Wójt Gminy - Bogdan Sośniak 

2. Sekretarz Gminy - Jerzy Szyja

3. Skarbnik Gminy - Zbigniew Kowalik

4. Radca Prawny - Wanda Balas

5. 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 protokołów z  poprzedniej sesji

4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności między 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) zmiany w budżecie gminy na 2011r

b) określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów

wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 

leśnego.

c) zmiany uchwały  Nr 58/XVII/2011 dot. Programu współpracy

Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego



na 2012 rok.

d) zmiany uchwały nr 56/XVII/2011z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie określenia  wysokości stawek podatku

od środków transportowych

e) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego

w Zwierzyńcu Pierwszym

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

9. Sprawy bieżące

10.Zakończenie XVIII 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:

− trwają  roboty związane z budowa kanalizacji w Opatowie  wykonano 1.3 km 

sieci  i 50 przykanalików.

− w latach 2012- 2013 przez gminę realizowana powinna być  utylizacja 

odpadów.

− recyklingiem odpadów  gmina zajmie się w I kwartale 2012 roku.

− Marszałek Sejmiku Wojewódzkiego  ma ustalić program związany z odpadami, 

a gminy wg. tego programu  będą opracowywać swój.

− przebudowa drogi krajowej na odcinku Waleńczów-Opatów –  w Waleńczowie 

w pasie drogowym przebiega stara kanalizacja deszczowa. Firma w ramach 



przebudowy drogi zabrała się  za jedno z zadań przewidzianych w projekcie, 

czyli budowę nowej kanalizacji deszczowej , i pojawił się problem  bo okazało 

się że w  działającej dotychczas deszczówce płyną ścieki. Sprawcami 

zamieszania są okoliczne domostwa i ich nielegalne przyłącza . Firma 

wykonawcza przerwała pracę , a inwestor,czyli Generalna Dyrekcja Dróg 

krajowych i Autostrad ,zagroził wstrzymaniem robót. Po czym zaproponowano 

gminie aby przejęła do eksploatacji istniejący odcinek kanalizacji deszczowej. 

Takie rozwiązanie było niemożliwe ze względów technicznych jak i 

eksploatacyjnych . Podjęto działania kontrolne, będziemy sprawdzać każdą 

posesję która znajduje się w strefie oddziaływania kanalizacji deszczowej. 

Kontrole ruszą od 15 grudnia. Na uporządkowanie sytuacji gmina dała sobie 

czas do marca.

− Ogłoszony jest konkurs na głównego księgowego Zakładu Komunalnego.

Ad-7

a. zmiany do budżetu Gminy na 2011 przedstawił Skarbnik Gminy Zbigniew 

Kowalik Uchwała podjęta jednogłośnie. 

b. określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów wymiaru 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego przedstawił Witold 

Łacny Przewodniczący Rady Gminy 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

c. zmiany uchwały  Nr 58/XVII/2011 dot. Programu współpracy Gminy Opatów z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2012 rok.

Uchwala podjęta jednogłośnie 

d. zmiany uchwały nr 56/XVII/2011z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych wyjaśniła radca prawny 

Wanda Balas.

Za podjęciem uchwały było 12 radnych , przeciw 3 radnych.

 e. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zwierzyńcu 

Pierwszym.

Radny Ryszard Olczyk – w miesiącu lutym 2011 roku była propozycja podjęcia 



uchwały w powyższej sprawie,   poprosiłem o wycofanie z porządku obrad uchwały i 

utrzymać  Szkołę Podstawową  jeszcze 1 rok. Wniosek za wycofanie z obrad punktu 

dotyczącego podjęcia uchwały został przyjęty jednogłośnie  Dziękuje wszystkim 

radnym za danie szansy.

Obecnie radni Zwierzyńca będą głosować  przeciw podjęciu uchwały.

Radny Szewczuk Mirosław  nie będę głosował za podjęciem uchwały , uważam ze 

likwidujemy najładniejszą  i dobrze  utrzymaną szkołę, pozostałe szkoły nadają się 

tylko do remontu, poza tym w żadnej nie ma sali gimnastycznej.

Przewodniczący Rady Gminy Witold Łacny wyjaśnił, że uchwała nie zamyka drogi 

do przejęcia szkoły  przez Stowarzyszenie,ale ogranicza, po przez to ,że podejmując 

uchwałę o zamiarze likwidacji  uruchamiamy procedurę dotyczącą już likwidacji tej 

szkoły 

Za podjęciem uchwały było 12 radnych, przeciw 2 radnych, wstrzymujących się 1 

radny.

 Ad-8,9 

Sołtys wsi Waleńczów  Stanisław Olszewski  odprowadzanie ścieków przez część 

mieszkańców mojej wsi , do kanału deszczowego jest karalne - trudno i darmo, 

porządek trzeba zrobić. Taka sytuacja nie może mieć miejsca. 

Sołtys wsi Opatów -Henryk Edelman  – proponuje aby przy budowie drogi krajowej 

zorganizować objazd przez ul. Piaskową w Opatowie , w celu uniknięcia korków. 

Radny Piotr Rojszczyk  poprosił , aby zamówić  na 2012 rok. Poradnik Radnego dla 

wszystkich radnych. 

-zapytał o plan zagospodarowania przestrzennego gminy, czy jest już ogłoszony w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego, kiedy wejdzie w życie.

Radny Tomasz  Macherzyński  robiona jest renowacja koryta rzeki , proponuje 

dokonanie naprawienie mostku koło Gminnej Spółdzielni.

Radny Piotr Rojszczyk -  na terenie gminy występują siedliska bobrów przy rzekach, 

zapytał czy podjęte są  jakieś działania , celem ochrony siedlisk bobrów.

Radny Józef Chyra zwrócił się z prośbą o interwencie w sprawie  nie dokończonej 



telefonizacji w Złochowicach .

Sołtys wsi Iwanowice Małe Jan Ślusarczyk – stan skrzyżowania w Iwanowicach 

Małych koło Słomiana  jest makabryczny. Trzeba tam chociaż wysypać grysem. Nie 

ma przepustu pod drogą krajową i dlatego  pobocza w tym miejscu są takie głębokie.

Wójt Gminy Bogdan Sośniak ustosunkował się do wypowiedzi  i  udzielił 

wyczerpujących odpowiedzi .

 Ad-10 Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Radu Gminy 

zamknął  XVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów.

Protokołował

Stanisław Kauf
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