
 PROTOKÓŁ nr XIX/2011
z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia  29 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. Inspektor UG - Jacek Popeda

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 protokołu z poprzedniej 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 gminy na 2011r
b. budżetu gminy na 2012r
c. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015
d. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

                             na 2012r
e. gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok.   
f. planów pracy komisji na 2012r
g. Zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

                          w Opatowie  z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych 
                         do budżetu gminy Opatów. 

h. Wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości  
stanowiącej własność komunalna

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
8. Sprawy bieżące
9. Zakończenie XIX 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,  po  uwzględnieniu 

uwagi przez radnego Mirosława Szewczuka

Ad-4.

Informacja Wójta o bieżącym funkcjonowaniu gminy:

− informacja na temat budżetu gminy oraz subwencji na rok przyszły

− wpłynęły środki finansowe od marszałka na I etap budowy kanalizacji w 

Opatowie

− kanalizacja deszczowa w Waleńczowie, zaplanowana kontrola została 

przesunięta na styczeń

− na początku 2012 roku zostanie złożony wniosek na umorzenie pożyczki na 

kanalizację w Złochowicach 

− została skorygowana subwencja oświatowa, może być jej mniej średnio 

o 400 tys. zł

− rozstrzygnięto konkurs na Głównego Księgowego Zakładu Komunalnego  w 

Opatowie – została nim Pani Agnieszka Psiuch z Przystajni

− na początku stycznia rozpocznie się dalsza procedura odnośnie likwidacji 

Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym

− wpłynęło pismo ze Stowarzyszenia odnośnie wyrażenia zgody na 

gospodarowanie gruntem komunalnym – konieczność zwołania Komisji 

Porządku Publicznego 

− od 25 grudnia 2011r wszedł w życie Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Opatów. 



− Od 1 stycznia 2012 r wchodzi obowiązek elektronicznego obiegu dokumentów 

w Urzędzie Gminy.

− „ustawa śmieciowa”   - planowane wejście w życie od 1 stycznia  2013r

Ad-5. 

Radny Tomasz Macherzyński – przypomniał o konieczności budowy drogi na 

Osiedle w Opatowie. Uwzględnić ją zaraz po zakończeniu budowy kanalizacji

- brakuje lamp na ul. Leśnej w Opatowie 

Wójt Gminy wyjaśnił, ze w styczniu, w sprawie kanalizacji, odbędzie się spotkanie 

z inwestorem.

− jeżeli chodzi o oświetlenie uliczne, koszty tego oświetlenia są już  bardzo 

wysokie, a nadal wzrasta cena energii, VAT.

Sołtys wsi Iwanowice Małe Jan Ślusarczyk – były wysyłane pisma odnośnie wycinki 

drzew na skrzyżowaniu w Iwanowicach Małych, może teraz przy okazji remontu 

drogi Krajowej dałoby  się te drzewa usunąć?

Inspektor UG Jacek Popęda wyjaśnił, ze trzeba napisać nowy wniosek w tej sprawie, 

do Generalnego Dyrektora Zarządu Dróg Krajowych.

Radny Józef Chyra stwierdził, ze budżet gminy na inwestycje w Złochowicach nijak 

się odnosi. Radni i sołtys z własnych prywatnych środków dokładają do utrzymania 

Centrum Kultury w Złochowicach. Wykonują tez wiele prac inwestycyjnych dla tej 

miejscowości, na własny koszt.

Co prawda pewne prace zostały wykonane przy pomocy więźniów i kompetencji 

pana Jacka Popędy, poza tym ze strony Urzędu jest bardzo mała pomoc finansowa, 

wysypanie drogi radny Chyra pokrył z własnej kieszeni.  W Złochowicach istnieje 

potrzeba drobnych wydatków w związku z tym radny prosi o taka pomoc z budżetu 

gminy. 

Wójt Gminy ustosunkował się do tej wypowiedzi. 

Radny Dariusz Zając proponował, żeby zgłaszać wszelkie problemy i bolączki, a rada 

i Wójt  powinni wszelkie zgłoszenia i pomysły rozpatrywać. 

Radny Tomasz Macherzyński – odnośnie inwestycji w szkołach. Komisja Oświaty w 

protokołach proponowała najpotrzebniejsze inwestycje, a zostały wykonane zupełnie 

inne. A na dodatek Komisja nie ma na ten temat żadnych informacji. 



Przewodniczący RG Witold Łacny – dyrektorzy poszczególnych szkól maja swoje 

budżety w ramach których mogą wykonywać potrzebne remonty. Jeżeli zdarzają się 

awarie, to trzeba usunąć ją  natychmiast. Komisja może przecież spotykać się 

częściej. 

Radny Piotr Rojszyczyk – zgłosił potrzebę ustawienia skrzyni na piasek i sól w 

Złochowicach na skrzyżowaniu ulic Topolowej, Wesołej i Szkolnej.

Złożył również podziękowania dla pracowników  Urzędu  Gminy w Opatowie, za 

sprawne załatwienie  sprawy społecznej dot. miejscowości Złochowice 

Ad-6.

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

Kowalik Uchwała podjęta jednogłośnie.

  b. budżet gminy na 2012r – Skarbnik Gminy zapoznał z pozytywna opinia RIO w 

Katowicach. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego  i 

Finansów zapoznał z ostateczna opinia Komisji, również pozytywna. Uchwała w 

sprawie budżetu gminy na 2012 rok została podjęta przy 2 głosach wstrzymujących.

Radny Dariusz Zając zapytał czy wzorem Rządu, gmina nie powinna zamrozić 

podwyżek dla pracowników samorządowych w 2012r?

Skarbnik Gminy Zbigniew Kowalik wyjaśnił, ze jeżeli chodzi o zamrażanie 

podwyżki wynagrodzenia, to sprawa ta dotyczy Administracji Państwowej a nie 

Samorządowej. 

χ.  uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 – 

opinia RIO w Katowicach pozytywna – uchwała podjęta została jednogłośnie.

d. Uchwała w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na 2012r – podjęta jednogłośnie 

e. Uchwała w sprawie  gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok.   - 

podjęta jednogłośnie

f. uchwała w sprawie  planów pracy komisji na 2012r – podjęta jednogłośnie 

g. Uchwała w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Opatowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy 

Opatów. - podjęta jednogłośnie.

h. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym 



nieruchomości  stanowiącej własność komunalna –  wyrażono zgodę na najem na 

okres 3 lat. - uchwała jednogłośnie 

 Ad-7,8                                                                                                                           

Wójt Gminy Bogdan Sośniak ustosunkował się do wypowiedzi  i  udzielił 

wyczerpujących odpowiedzi  po każdym zgłoszonym wniosku.

 Ad-9. Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Radu Gminy 

zamknął  XIX zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów.

Protokołowała
Joanna Krotla
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