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PROTOKÓŁ Nr XXI/2016 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 31 maja 2016r 

w remizie OSP w Iwanowicach Dużych   

 Godzina  rozpoczęcia 15.00, godz. zakończenia 17.30 

Na 15 radnych obecnych na sesji 15  radnych  

Obecni na posiedzeniu:  

1.  Radny Powiatowy - Tomasz Jeziorski 

2.  Przedstawiciel Izby Rolniczej – Halina Szyjka  

3. Przedstawiciel Izby Rolniczej – Leszek Balcerzak 

4. Wójt Gminy                 - Bogdan Sośniak  

5. Sekretarz Gminy          - Jerzy Szyja  

6. Skarbnik Gminy  - Zbigniew Kowalik 

7 Radca Prawny              - Wanda Balas 

8  Sołtysi  wg listy obecności załączonej do protokołu 

9. Radni wg listy obecności załączonej 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  sesji Rady Gminy z dnia 29 lutego 2016r 

     i 22 marca 2016r 

4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami  

5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów  
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6. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a. zmian w budżecie na 2016 rok 

b. przeznaczenia środków na Budowę Zintegrowanego Systemu Informacji 

Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego   

c. wyrażenia zgody na nabycie gruntów (56m2) pod przepompownie ścieków w 

Iwanowicach Dużych 

d. wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów pod przepompownie w Iwanowicach 

Dużych 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

8. Sprawy bieżące:  

- omówienie spraw dot. możliwości naruszenia przepisu art. 24f ust.1 ustawy o 

samorządzie gminnym przez radnych 

- pismo  o odwołanie radnego   ze składu Komisji Oświaty , Kultury, Zdrowia i 

Spraw Socjalnych  

- zapoznanie z pozwem złożonym do Sądu Okręgowego w Częstochowie przez  

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” 

9. Zakończenie XXI  zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów. 

Przebieg posiedzenia:  

Ad-1.   

Otwarcia  sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Witold Łacny,  powitał  

wszystkich obecnych na sesji RG i na podstawie listy obecności stwierdził 

prawomocność sesji.  
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Ad-2.   

Przewodniczący RG zapoznał obecnych z porządkiem sesji. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

Ad-3   

Protokoły    z  sesji Rady Gminy z dnia 29 lutego 2016r   oraz  22 marca 2016r 

zostały zatwierdzone jednogłośnie – bez czytania.  

Ad-4 i 5 

Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami: 

- Wójt Gminy poinformował na temat ostatnich gwałtownych ulew i burz, które 

spowodowały uszkodzenia urządzeń sterujących przepompownie.   Awarie 

zostały usunięte 

- trwają prace nad inwestycjami kanalizacyjnymi – wodociąg w Waleńczowie 

ul. Zakrzewska po opracowaniu map  przeanalizowano dwa warianty przebiegu 

sieci, 

- kanalizacja w Iwanowicach Dużych - nadal się odwlekają terminy konkursu na 

nabór wniosków  

- jest koncepcja na wykonanie dokumentacji na kanalizacje w Zwierzyńcu 

Pierwszym i Zwierzyńcu Drugim, poprzez połączenie z siecią z Iwanowic 

Małych i doprowadzenie ścieków do oczyszczalni w Opatowie lub  

doprowadzenie przez Zwierzyniec Drugi do modernizowanej oczyszczalni w 

MASKPOL 

- przygotowano dokumentacje na kanalizacje w Iwanowicach Małych na 

odcinek ul. Krótkiej oraz w Opatowie na  ul. Nadrzeczną  

- wykonano cząstkowe remonty dróg gminnych , przy pomocy grupy skazanych 

- trwa wykonywanie zleconej ewidencji dróg gminnych i map do celów 

projektowych tych dróg, które były zaakceptowane na komisji. 
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Radny Piotr Rojszczyk  zadał pytanie  odnośnie przetargu związanego z 

odpadami  

- przetarg na odpady – rozstrzygniecie nastąpiło w maju, wygrała firma 

Remondis , z ceną która pozwala optymistycznie popatrzeć na koszty obsługi 

gospodarki komunalnej , około 20% taniej niż dotychczas, od IV kwartału 

będzie można się przymierzyć do ustalenia nowej stawki dla mieszkańców, 

odnośnie strony technicznej nic się nie zmieni, nadal będą trzy kosze tej samej 

wielkości. 

Poprzedni odbiorca odpadów będzie zabierał kosze razem ze śmieciami, w 

termiach określonych w harmonogramie.  Od 6 czerwca zacznie się 

wyposażanie gospodarstw w nowe kosze, może się wiec zdarzyć, że jakiś czas 

gospodarstwa domowe pozostaną bez koszy, dlatego apel do mieszkańców 

gminy przez sołtysów i radnych, żeby przez parę dni śmieci zbierać w worki, 

które potem zostaną zabrane. 

Radny  Jan Ślusarczyk poprosił aby mogły zabrać głos dwie przybyłe na sesje 

mieszkanki gminy . 

Przybyła na posiedzenie Pani Krawczyk zwróciła się z prośbą o rozwiązanie 

problemu barszczu Sosnowskiego  , bardzo niebezpiecznego dla ludzi, 

szczególnie dla dzieci, musi przecież być jakieś wyjście z tej sytuacji,  u sąsiada 

zarasta cale pole, dojdzie kiedyś do jakiegoś nieszczęścia, może ktoś powie że to 

błaha sprawa , ale z powodu poparzenia może nawet dojść do śmierci, 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, ze  ma nadzieję , że  da  się z tym cos 

zrobić,  

Wójt Gminy- były już rozmowy przeprowadzane z ta osobą, której pole zarasta 

barszcz Sosnowskiego, ale twierdzi ona że to nie jego roślina, że to sprawa 

gminy , a przecież gmina nie może ponosić kosztów na prywatnych polach,  
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Radny Tomasz Jeziorski – wypowiedział się na temat problemu z barszczem  

Sosnowskiego na terenie kilku gmin  w powiecie, można go usuwać przy 

drogach i rowach, ale  na gruntach prywatnych nie ma możliwości jego 

usunięcia, to należy do właściciela.  

Radny Andrzej Zalski – przecież jest cos takiego jak odpowiedzialność cywilno-

prawna , jeżeli ktoś poparzy się to odpowiada za to właściciel , trzeba 

wszystkich właścicieli pól zarośniętych tą rośliną poinformować o tym, Gazeta 

Nowiny Kłobuckie opisze ten temat. 

Radny Jan Ślusarczyk – w tamtym roku było spotkanie w Powiecie na temat 

zwalczania tej rośliny, Powiat obiecał, ze cos z tym zrobi , 

Radny powiatowy Tomasz Jeziorski – była kiedyś taka ustawa o zwalczaniu  

chwastów uciążliwych , można było wtedy wezwać rolnika do usunięcia takich 

chwastów, w tej chwili ustawa już taka nie obowiązuje,  

Powiatowy Zarząd Dróg zakupił środki chemiczne i ma częściowo  przekazać je 

do OSP w  Zwierzyńcu Pierwszym,  OSP w Zwierzyńcu była do tej pory bardzo  

pomocna przy usuwaniu tej rośliny przy drogach i rowach. 

Uważa, że w tej chwili przy drogach powiatowych problem jest prawie 

opanowany, jeżeli się tej sprawy przypilnuje to za rok, dwa pozbędziemy się tej 

rośliny. 

Największe skupiska barszczu są na polach prywatnych, no co  nie mamy 

wpływu. 

Wójt Gminy – składane były dwa wnioski do programu dróg transportu rolnego, 

w tym roku jest dużo mniej pieniędzy i do tej pory nie mamy na te wnioski  

odpowiedzi - odnośnie wniosku składanego na drogi na Osiedlu  w Opatowie, 

wniosek trzeba było skorygować do ul.  Piaskowej, z tego powodu, ze pieniędzy 

na realizacje z tego programu jest dużo mniej, a wniosków dużo więcej. 
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Mamy też projekt edukacyjny, skierowany do szkół podstawowych, którego 

organem  prowadzącym jest gmina, jest to projekt obejmujący wyrównywanie 

szans edukacyjnych, wiąże się to z zakupem sprzętu informatycznego , który i 

po zakończeniu projektu można będzie wykorzystywać. 

Wartość projektu to około 800 tys. zł, od gminy wymagane jest  10 % wkładu 

niepieniężnego.  

Program 500+ - w naszej gminie wystartował bezproblemowo, na dzień 

dzisiejszy jest złożone ponad  515 wniosków , więcej niż połowa szacowanych, 

wydano 366 decyzji, w tym 6 odmownych – odmowne ze względu na kryterium 

dochodowe 

- Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym złożyła skargę 

kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, będziemy teraz czekać na 

rozstrzygnięcie. 

Mamy też pozew do Sądu Okręgowego w Częstochowie o zapłatę 108 tys. zł 

jako źle naliczoną  dotację na przedszkolaka w Zwierzyńcu Pierwszym. 

Trwa kontrola RIO, zakończy się  około 18 czerwca br. 

Wpłynęło pismo od posła Jaskóły, z prośbą  o udostepnienie lokalu na dyżur 

poselski w dniach  2 sierpnia i 22 listopada b.r., w godz. 16.00-17.30 

Radny Jacek Heluszka – ul. Krzepicka w Iwanowicach Dużych jest położona w 

terenie takim, ze domy usytuowane są wyżej niż droga i droga ta jest zalewana, 

chodzi o odnowienie rowów wzdłuż tej ulicy , na Komisji Porządku Publicznego  

jednogłośnie zaopiniowano aby rów ten został tam odnowiony , 

Pan Jan Ślusarczyk, potwierdził słowa radnego Heluszki , wnioskował również, 

żeby powiat dofinansował nam cos do tej inwestycji, bo rów znajduje się przy 

drodze powiatowej , zaproponował  aby ta sprawa zająć  się jak najszybciej. 
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Radny powiatowy Tomasz Jeziorski zwrócił uwagę, że rów powinno się nie 

odnowić tylko  odtworzyć bo on tam już był, a mieszkańcy żeby wygodniej się 

trawę kosiło cyklicznie go zasypywali. 

Wójt Gminy – przy okazji robót odtworzeniowych po  kanalizacji w 

Iwanowicach Dużych  będzie można ten rów wykonać, będzie wtedy sprzęt i 

będzie to wtedy tańsze w wykonaniu , trudno teraz robić odwodnienie a potem 

kopać studzienki . Rów zostanie  odtworzony po zakończeniu inwestycji 

kasnalizacyjnej. 

Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się aby wniosek przekazać do realizacji 

i dokonać odtworzenia rowu  na ul. Krzepickiej w Iwanowicach Dużych.  

Radny Andrzej Zalski – nikt z mieszkańców nie zasypywał rowu przy drodze 

Iwanowice Małe- Zwierzyniec Pierwszy, a ta droga jest na tyle  niebezpieczna 

że już było tam kilka wypadków, to samo z poboczem na ul. Jasnej w 

Zwierzyńcu Pierwszym.   

Sołtys Opatowa Tomasz Macherzyński – chodzi o posesje Pani Wiszniewskiej 

w Opatowie, u której przez posesję przechodzi rów, który jest uciążliwy, chodzi 

o jego przykrycie, sprawa ta ciągnie się od wielu lat, wspólnie  z Powiatem 

powinno się te sprawę załatwić,  ponieważ do tej pory ta pani jest odsyłana od 

gminy do powiatu i odwrotnie. 

- następna sprawa to posesja Piskorka Opatowie, z dachu spadają dachówki na 

ulice, co stanowi zagrożenie dla ludzi, powinno się to w jakiś sposób 

zabezpieczyć.  

Ad-6.  

Podjęcie uchwał w sprawie : 

a. zmian w budżecie na 2016 rok  
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Wyjaśnienia do projektów uchwał  radni otrzymali na piśmie  

 

 

Skarbnik Gminy zapoznał z uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2016 rok.  

uchwała nr 82/XXI/2016  w sprawie zmian w budżecie na 2016r została 

podjęta jednogłośnie.  
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b. uchwała nr 83/XXI/2016   w  sprawie  przeznaczenia środków na 

Budowę Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej 

wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego – ze sprawą zapoznał 

Skarbnik Gminy – uchwała podjęta została jednogłośnie.  

 

c. uchwała nr 84/XXI/2016   w  sprawie  wyrażenia zgody na nabycie 

gruntów (56m2) pod przepompownie ścieków w Iwanowicach Dużych 

Uchwała dotyczy wyrażenie zgody przez Radę Gminy Opatów na 

odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka nr 861 o powierzchni 0,0056 ha, położona w obrębie Iwanowice 

Duże. Na działce tej ma być zlokalizowana przepompownia ścieków. 

Wysokość wynegocjowanej ceny zakupu wynosi 3360 zł /słownie: trzy 

tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych/. 

Właścicielem nieruchomości jest: Jan Mazik zamieszkały w Iwanowicach 

Dużych, ul. Częstochowska 14. – uchwała podjęta jednogłośnie  

 

d. uchwała nr 85/XXI/2016   w  sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę 

gruntów pod przepompownie w Iwanowicach Dużych 

Uchwała dotyczy wyrażenie zgody przez Radę Gminy Opatów na 

dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej, położonej w 

Iwanowicach Dużych, na której ma być zlokalizowana przepompownia 

ścieków. 

Przedmiotem odpłatnej dzierżawy jest obszar o powierzchni 0,0054 ha 

stanowiący  część działki o numerze ewidencyjnym 770, leżącej w 

obrębie Iwanowice Duże. Wysokość wynegocjowanej opłaty dzierżawnej 

wynosi 1000 zł rocznie /słownie: jeden tysiąc złotych/. 

Właścicielami nieruchomości są: Paweł i Alina Pyrak, zamieszkali w 

Iwanowicach Dużych, ul. Krzepicka 111- uchwała podjęta jednogłośnie.  

Wójt Gminy wyjaśnił, ze uchwały te potrzebne są do sfinalizowania 

inwestycji kanalizacyjnej w Iwanowicach Dużych.  
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Ad-7.   

Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów były udzielane na bieżąco. 

 

Ad-8.   

Radny Piotr Rojsczyk – co w sprawie oznakowania drogi Waleńczów – 

Złochowice 

Radny Powiatowy Tomasz Jeziorski  wyjaśnił, że przeprowadził w tej sprawie  

rozmowę z Dyrektorem PZD i w chwili obecnej jest opracowywany program 

kompleksowego oznakowania tej drogi oraz drogi Złochowice-Opatów. 

Przewodniczący  zapoznał ze sprawami dot.: 

- możliwości naruszenia przepisu art. 24f ust.1 ustawy o samorządzie gminnym 

przez radnych. 

Przypomniał, że wcześniej były pisma dot. dwóch radnych – radnego Józefa 

Chyry i radnego Jana Ślusarczyka,  były złożone wyjaśnienia przez tych radnych 

na piśmie, wyjaśnienia te oraz  opinię prawną przesłano  do Wojewody, 

Wojewoda dodatkowo  we  własnym zakresie zajął się badaniem sprawy . 

Przysłane zostały od Wojewody  jeszcze dwa pisma dotyczące ewentualnego  

naruszenia  ustawy przez radnego Stanisława Grzyba i radnego Andrzeja 

Zalskiego , w chwili obecnej złożone zostały wyjaśnienia od tych  radnych,  

teraz na podstawie tych wyjaśnień przygotowywane są opinie prawne , z 

którymi radni zostaną zapoznani.  

Radny Zalski – poprosił aby Przewodniczący uzasadnił ten wniosek , w którym 

padły zarzuty dot,  jego osoby. 

Pan Zalski zapoznał z wnioskiem Wojewody wszystkich  obecnych na sesji oraz 

pismem Przewodniczącego dot. złożenia stosownych wyjaśnień.  

Po odczytaniu  pisma zauważył, ze takie zarzuty są bez podstawne, ponieważ 

zarzuty dotyczące interesu prawnego można by przypisać  wszystkim radnym, 

co do zarzutu prowadzenia działalności gospodarczej na mieniu gminy , to już w 

piśmie Wojewody  zostało wyjaśnione, ze działalność oświatowa nie jest 

działalnością gospodarczą.  
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Zastanawia się dlaczego do tej pory nie podejmowaliśmy uchwały dot. 

pozbawienia mandatu radnych Chyry i Ślusarczyka.  

Proponował aby w końcu to wyjaśnić , nie przedłużać i jednoznacznie sprawę 

zakończyć.  

 

- pismo  o odwołanie radnego   ze składu Komisji Oświaty , Kultury, Zdrowia i 

Spraw Socjalnych  - Przewodniczący zapoznał ze złożonym pismem, przy 

którym  złożono 114 podpisów. 

Radny Zalski zauważył, że tylko Rada może podejmować decyzje o 

odwoływaniu radnego, poprosił żeby to pismo wpłynęło również do niego. 

Przewodniczący powiedział, że Rada Gminy została zapoznana z pismem w 

celu informacyjnym aby zastanowić  się nad nim i przemyśleć  sprawę,   decyzji 

w chwili obecnej nie będziemy podejmowali, 

Radny Mirosław Szewczuk zaproponował aby sprawę rozpatrzyła Komisja 

Rewizyjna, 

Przewodniczący Komisji Oświaty  Piotr Rojsczyk stwierdził, że jest tym 

pismem zniesmaczony, nie znał wcześniej tego pisma  jest zaskoczony tymi 

zarzutami że na Komisjach Oświaty dochodzi do łamania przepisów , 

wnioskował aby Radca Prawny była obecna na każdym posiedzeniu Komisji 

Oświaty , żeby mogła stwierdzić czy dochodzi do łamania prawa, uważa, że 

pismo jest bardzo przesadzone w swej treści , jest tam poruszone wiele wątków, 

wnioskował aby dziś nie rozpatrywać tego pisma ,tylko przemyśleć bądź 

przenieść tą sprawę na posiedzenie Komisji Rewizyjnej., 

Sprawa została skierowana do rozpatrzenia na Komisję Rewizyjną.  

Po rozpatrzeniu pisma ,  Komisja przedstawi swoja opinię na posiedzeniu Rady 

Gminy. 

Radny Dariusz Zając, też jest zaskoczony tym pismem, sam bierze udział w 

posiedzeniach Komisji Oświaty  i nie zauważył nigdy łamania prawa na tych 

posiedzeniach,  nie rozumie dlaczego ta grupa wypowiada się za wszystkich 

obecnych na tych posiedzeniach, sama nie będąc obecną, 
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Radny Piotr  Rojszczyk -  również jest tym zaskoczony, ponieważ na 

posiedzeniach komisji byli obecni dyrektorzy, była również obecna Prezes ZNP, 

ale nie było nigdy nauczycieli czy innych pracowników oświaty, którzy wg 

pisma złożyli swoje podpisy opierając się nie na swojej opinii tylko na opinii 

innych. 

Radny Andrzej Zalski stwierdził, ze nie może pozwolić na to by jakieś gremia 

szastały jego dobrym imieniem , dlatego musi osobiście przeanalizować to 

pismo.  

Radny Józef Chyra – jako Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej powiedział, że 

jest takie powiedzenie: „że tylko źli ludzie widzą zło”,  zwrócił się do radnego 

Andrzeja Zalskiego cyt.: „Panie Andrzeju, z całym szacunkiem dla Pana ale Pan 

całą awanturę rozpoczął na samym początku i być może odczucie tych państwa 

dyrektorów, nauczycieli, którzy są na tych komisjach, takie są że Pan  

bulwersuje na komisji i psuje całą robotę, z uwagi na to że są przecież inne 

problemy i tematy, że Wójt przekazuje dotacje w terminie, Pan to kwestionuje, 

to jaką inną możliwość ma Wójt i Rada, my nie możemy tylko co sesję  mówić 

o Pana szkole, dziś na przykład jest spokojnie, ale dlaczego tak nie było na 

komisjach” 

Pan Chyra powiedział, że takie są jego odczucia, tym bardziej że sam jest 

członkiem Komisji Oświaty , swoją wypowiedź zakończył stwierdzeniem „Kto 

sieje wiatr to zbiera burzę”  

Radny Andrzej Zalski – stwierdził, że jest radnym , że  reprezentuje 

mieszkańców Zwierzyńca Pierwszego i nie wie dlaczego nauczyciele mają 

odczucie , że nie powinien być członkiem Komisji Oświaty. 

Uważa, ze powinno postępować się  zgodnie z prawem a nie odczuciami. 

My mamy prawo odwoływać się do Sądu jak się z czymś nie zgadzamy.  

Radny Józef Chyra – wszystkie posiedzenia Rady Gminy i Komisji są nagrane, 

można je odtworzyć i przenalizować, a co do pomówień to Pan Zalski w swej 

gazecie umieścił  pomówienie o festynie w Złochowicach rok temu – jak wtedy 
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czuli się nauczyciele, jak czuli się rodzice i on sam, w swojej gazecie Pan Zalski 

pisze  cyt:” pierdoły”. 

- zapoznanie z pozwem złożonym do Sądu Okręgowego w Częstochowie przez  

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” – Wójt Gminy zapoznał w swojej informacji z 

bieżącego funkcjonowania gminy.  

Pismo Wojewody w sprawie repatriantów – przekazano na Komisję Rolnictwa i 

Finansów,  

- pismo z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hutce – przekazano do Komisji 

Rolnictwa i Finansów.  

- pismo Związku Niewidomych  - przekazano do Komisji Rolnictwa i Finansów. 

 

 Radny Dariusz Zając – przedstawił krótkie sprawozdanie ze spotkań Społecznej 

Rady ZOZ – mówił głownie o gabinetach przedlekarskich w szkołach , 

poinformował też o konflikcie  Starostwa z Dyrekcja ZOZ. 

Poprosił aby zgłaszać do niego wszelkie sprawy i problemy związane ze służbą 

zdrowia.  

SOŁTYS Piotr Ślusarczyk  zapytał czy cena za badania lekarskie jest taka sama 

w całym kraju. 

 

Ad-9.   

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął    

XXI  zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

Protokołowała  

Joanna Krotla 


