PROTOKÓŁ NR XXXI/2020
z sesji Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
Miejsce odbycia sesji: Hala Sportowa ul. Szkolna 5 w Opatówku.
Czas trwania sesji: 9:00 - 11.50.
Na stan 15 radnych, w sesji udział wzięło 13 radnych. Nieobecni: Jarosław Kłysz, Zbigniew Muzalewski.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ponadto na sesji obecni byli:
- Radny Powiatu Kaliskiego Henryk Kurek
- Burmistrz Gminy Sebastian Wardęcki
- Sekretarz Gminy, radny Powiatu Kaliskiego Krzysztof Dziedzic
- Skarbnik Gminy Dagmara Gajewska-Pająk
-dyrektorzy (przedstawiciele) jednostek organizacyjnych Gminy: Beata Tomczak, Honorata Wolniaczyk,
Edyta Banasiak, Zdzisława Pawliczak, Jolanta Woźniak
- sołtysi gminy Opatówek zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik do protokołu.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Uchwalenie porządku obrad.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
Przedstawienie raportu o stanie Gminy Opatówek za rok 2019.
6.1. Debata.
6.2. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania.
7. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Opatówek za 2019 rok.
7.1. Opinia RIO w przedłożonym sprawozdaniu.
7.2. Opinia Komisji RMG o sprawozdaniu.
7.3. Dyskusja.
7.4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2019 rok.
8. Wniosek Komisji Rewizyjnej RMG - uchwała Nr 1/20.
8.1. Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej RMG.
8.2. Dyskusja.
8.3. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Opatówek.
9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku za 2019 rok.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2020-2027.
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
12. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu " Opieka wytchnieniowa" edycja 2020.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad.

Streszczenie obrad
Ad. 1. Przewodniczący Rady Paweł Bąkowski otworzył XXXI sesję Rady Miejskiej Gminy, zwołaną
w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Powitał wszystkich
przybyłych.

Stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, co czyni obrady prawomocnymi.
Ad. 2. Do porządku obrad przedłożonego radnym wraz z materiałami sesyjnymi nie wniesiono uwag.
Ad. 3. Przewodniczący Paweł Bąkowski przypomniał, że ostatnia sesja, która była dostępna dla
mieszkańców w formie transmisji, odbyła się 31 marca 2020r. Kolejne cztery sesję, w związku
z trwającą pandemią, zwołane były w trybie korespondencyjnym i obejmowały następujące tematy:
•
17 kwietnia 2020r. - podjęcie uchwały Nr 159/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez
Gminę Opatówek umowy na realizację wspólnego zadania polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu
systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji KaliskoOstrowskiej;
• 30 kwietnia 2020r.:
1) Podjęcie uchwały Nr 160/20. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opatówek na lata 2020-2027.
2) Podjęcie uchwały Nr 161/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
3) Podjęcie uchwały Nr 162/20 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych na terenie Gminy Opatówek.
4) Ocena zasobów pomocy społecznej.
• 16 czerwca 2020r.:
1) Podjęcie uchwały Nr 163/20 w sprawie rozpatrzenia wniosku o obniżenie stawek podatku od
środków transportowych.
2) Podjęcie uchwały Nr 164/20 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 728/5 położonej w m. Szałe przy ul. Kaliskiej 80.
3) Podjęcie uchwały Nr 165/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Gminy Opatówek na 2020 rok.
4) Podjęcie uchwały Nr 166/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr 150/20 Rady Miejskiej Gminy
Opatówek w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania
stypendium sportowego w roku 2020
5) Podjęcie uchwały Nr 167/20 w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej Im. Braci
Gillerów w Opatówku.
6) Sprawozdania Komisji RMG z działalności za 2019 rok.
7) Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia na 2020 rok.
• 30 czerwca 2020r.:
1) Podjęcie uchwały Nr 168/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opatówek na lata 2020-2027.
2) Podjęcie uchwały Nr 169/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
Podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się organizacyjnie w te wydarzenia.
Ad. 4. Burmistrz Gminy złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, informując, co następuje:
• trwają prace związane z rewitalizacją budynku byłego dworca PKP w Opatówku;
• rozstrzygnięty został przetarg na budowę studni głębinowej w Tłokini Wielkiej ( realizacja IX-X .2020r.
koszt. 200 tys. zł);
• zakończono prace związane z przebudową drogi powiatowej Szulec-Rajsko ( realizowanej
w partnerstwie gmin: Opatówek, Koźminek i Szczytniki);
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• częściowo zakończono inwestycję powiatową- w partnerstwie z gm. Opatówek - dot. budowy ścieżek
rowerowych. Do budowy pozostał punkt przesiadkowy koło Coliana. Bedą również dodatkowe barierki
i sygnalizacja przy moście w Trojanowi. Wkład gminy Opatówek w to przedsięwzięcie, to kwota 45tys.
zł.
• podpisana została już umowa z wykonawcą na przebudowę ul. Dworcowej w Opatówku ( 520 tys. zł
w tym 50% dofinansowanie zewnętrzne), drogi gminnej w Rajsku w stronę Trzęsowa (koszt ponad 300
tys. zł) oraz drogi w Michałowie Drugim;
• podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Kaliszu w sprawie na dofinansowanie ( po 35
tys. zł) wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Tłokinia Kościelna Borów. Ponadto przesłano również pozytywną opinię Gm. Opatówek w sprawie przejęcia tej drogi na
mienie gminy, czyli zmianę kategorii z drogi powiatowej na drogę gminną;
• zawarto porozumienie i przekazano kwotę 10 tys. zł na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi
powiatowej Rajsko -Pietrzyków;
• został ogłoszony i otwarty przetarg na przebudowę ciągu dróg w miejscowości Szałe- duże,
oczekiwane zadanie inwestycyjne, dot. ulic: Wiśniowej, Zielonej, Jagodowej, Brzoskwiniowej i
Różanej. Koszt zadania, to 2.831 tys. zł, z czego 50% środki zewnętrzne.
Nadto burmistrz poinformował, że uczestniczył w różnych uroczystościach, wydarzeniach, spotkaniach:
30 czerwca- posiedzenie Komisji Rewizyjnej LGD " Kraina Nocy i Dni".
1 lipca- spotkanie z przedstawicielami Rządu dot. przekazania promes rządowego wsparcia
finansowego inwestycji lokalnych- w związku z pandemią i utratą przez samorządy znacznych
wpływów do budżetu - które przekazane zostanie gminie w latach 2020-2022 do kwoty 695.996 zł.
Pierwszy nabór wniosków w tym programie został już ogłoszony i m. Opatówek złożyła też pierwszy
wniosek, aby maksymalnie wykorzystać przyznaną pulę środków. Podkreślił, że mimo zmniejszonych
dochodów będą czynione starania, aby wszystkie zaplanowane na 2020 rok inwestycje, również te
w ramach funduszu sołeckiego, zostały zrealizowane. Podczas tego spotkania, które miało miejsce
w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, Gmina otrzymała również promesę na Program dla Seniorów,
o który ubiegała się w ramach LGD.
2 lipca- zebranie sprawozdawcze LGD w Opatówku.
7 lipca - wraz z Komendantem Miejskim Policji uczestniczył w spotkaniu na temat bezpieczeństwa
mieszkańców gm. Opatówek.
12 lipca- odbyła się w Opatówku kolejna zbiórka krwi, zorganizowana przez Centrum Krwiodawstwa
w partnerstwie z OSP Opatówek i Gm. Opatówek ( podziękował wszystkim za pomoc
w zorganizowaniu zbiórki i udział w niej poprzez oddanie krwi).
14 lipca- Zgromadzenie Spółki Oświetleniowej "Oświetlenie ulic i mostów" w Kaliszu.
16 lipca- spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Kaliszu, podczas którego poruszono
różne, ważne tematy dot. współpracy gminy z inspekcją weterynaryjną.
21 lipca- podpisanie umów w WUW w Poznaniu na dofinansowanie inwestycji drogowych ( ul.
Dworcowa w Opatówku i drogi w Szałem) z Funduszu Dróg Samorządowych.
28 lipca - spotkanie w oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Kaliszu na temat modernizacji
drogi krajowej nr 12. Obecnie na ukończeniu jest opracowywanie dokumentacji technicznej.
31 lipca uczestniczył w obchodach powiatowego święta Policji, które miały miejsce w Poznaniu.
4 sierpnia - połączone posiedzenia komisji stałych RMG dot. głównie tematów sesyjnych.
5 sierpnia spotkanie z seniorami w ramach programu Senior + z udziałem przedstawicieli Policji.
Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi za przedstawione informacje.
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Ponadto powitał przybyłych na sesję, którzy doszli w trakcie obrad. Poinformował, że ze względu na
pandemię i potrzebę zachowania bezpieczeństwa dla uczestników sesji, obrady mają miejsce w hali
sportowej, co skutkuje brakiem możliwości technicznych transmisji sesji i głosowania na tabletach.
Dlatego głosowanie imienne będzie się odbywać poprzez podniesienie ręki.
Podziękował p. dyrektor B. Tomczak za udostępnienie i pomoc w przygotowaniu hali sportowej.
Ad. 5. Brak zgłoszonych interpelacji na poprzedniej sesji, wymagających udzielenia odpowiedzi w dniu
dzisiejszym.
Ad. 6. W niniejszym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Sekretarzowi Gminy.
Sekretarz Krzysztof Dziedzic powiadomił, że Raport o stanie Gminy Opatówek za 2019 r. został
przedstawiony radnym, szczegółowo omówiony na posiedzeniu poszczególnych komisji Rady. Raport
został również udostępniony mieszkańcom na stronie internetowej gminy i BIP oraz innym
zainteresowanym, którzy chcieliby zgłosić swój udział w debacie nad Raportem.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Raport przedstawia się radzie gminy i ma on zawierać
wybrane informacje oraz te, które można uznać za bardzo ważne z punktu widzenia działalności gminy.
W szczególności Raport zawiera informację na temat realizacji polityk, programów i strategii, uchwał,
funduszu sołeckiego, zadań z zakresu pomocy społecznej, stanu oświaty i stanu finansów. Raport
przedstawia w sposób bardzo zwięzły, krótki najważniejsze informacje, aby łatwo można było się
zapoznać ze stanem gminy Opatówek za 2019 rok. Natomiast bardzo szczegółowe informacje, zgodnie
z przepisami odrębnymi, zawierają inne dokumenty, które są dostępne, wielostronicowe m.in.
sprawozdania finansowe, Informacja oświatowa, sprawozdania jednostek podległych, w tym
sprawozdania GOPS-u.
Dokonał krótkiego streszczenia Raportu.
Powiedział, że dokument był przekazany radnym, podany do wiadomości publicznej na stronie
internetowej, co jest podstawą do podjęcia dyskusji, a następnie podjęcia uchwały w sprawie wotum
zaufania, o co prosi Burmistrz.
Raport stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Paweł Bąkowski podziękował za omówienie tematu. Poinformował, że nikt
z mieszkańców nie złożył wniosku o udział w debacie na temat Raportu.
Otworzył debatę.
Radny Mateusz Walczak zabierając głos stwierdził, że tak ważny temat nie może odbyć się bez żadnej
dyskusji. Wprawdzie była już dyskusja radnych na posiedzeniach komisji Rady, jednakże chciałby
jeszcze wskazać swoje uwagi i spostrzeżenia do tego dokumentu rozliczając rok 2019 i do
ewentualnego uwzględnienia przy opracowaniach w kolejnych latach.
Na pewno ważny temat, który został wskazany w Raporcie, to rewitalizacja domku gotyckiego, tzw.
cukierenki, który pełni obecnie ważną funkcję publiczną - biblioteki. Jednakże brakuje w Raporcie
szerszego spojrzenia na temat "realizacji polityk, programów i strategii" w kontekście wieloletnim,
perspektywicznym.... Wprawdzie tematy, o których chce powiedzieć nie są zależne bezpośrednio od
Gminy, ale dotyczą tego terenu, a mianowicie: pierwszy temat związany z ruchem drogowym, czyli
obwodnicą m. Opatówek. Jest to raczej dłuższa perspektywa, ale uważa, że już należałoby walczyć o
jej budowę, by zwiększyć bezpieczeństwo mieszańców. Drugi temat strategiczny, to zalew Szałe. Zdaje
sobie sprawę, że zbiornik nie jest własnością gminy Opatówek, ale samorząd gminny może być
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bodźcem, aby ten temat pojawiał się w przestrzeni publicznej, by w przyszłość była możliwość
szerszego wykorzystania zbiornika Szałe (podał przykład zagospodarowania podobnego zbiornika w m.
Janowie Lubelskim z udziałem środków unijnych z rozdania 2007-2013).
Na zakończenie powiedział, że Raport obrazuje, jak skutecznie jest realizowana polityka inwestycyjna
w gm. Opatówek. Natomiast swoje propozycje dot. kolejnych opracowań Raportu przedstawi, o czym
już mówił na posiedzeniu Komisji.
Przewodniczący Rady podziękował radnemu M. Walczakowi za ten głos w debacie, ale uważa, że te
uwagi bardziej dotyczą opracowania strategii, która mogłaby powstać w najbliższym czasie i zawierać te
elementy dot. rozwoju gminy. Raport, to stan faktyczny wg stanu na 31 grudnia roku poprzedniego.
Należy rozważyć podjęcie uchwały Rady, określającej zakres szczegółowy Raportu, czyli co należy
w nim uwzględniać, aby był jasny i czytelny, o czym dyskutowano już na posiedzeniu Komisji RMG. Do
podjęcia takiej uchwały upoważnia Radę ustawa o samorządzie gminnym. Z dotychczasowej dyskusji
nad Raportem można wywnioskować, że jest on dokumentem subiektywnym, każdy może mieć inne
oczekiwania, co do jego zawartości i treści. Dlatego też wskazanym jest opracowanie i przyjęcie przez
Radę stosownych założeń do opracowania Raportu o stanie gminy.
Innych głosów w debacie nie było.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wotum zaufania, a następnie przeprowadził
głosowanie imienne w sprawie jej przyjęcia.
Wynik głosowania: 13 "za"- jednogłośnie.
Stwierdził, że burmistrz jednogłośnie otrzymał wotum zaufania. Złożył gratulacje.
Uchwała Nr 170/20 w załączeniu protokołu
Ad. 7. Przewodniczący Paweł Bąkowski udzielił głosu Burmistrzowi Gminy, celem przedstawienia
rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatówek
za 2019 rok, prosząc jednocześnie, aby najistotniejsze tematy przedstawił, gdyż całość dokumentu była
przedstawiona i szczegółowo analizowana na posiedzenia komisji stałych Rady.
Burmistrz Sebastian Wardęcki poinformował obecnych, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019
r., to bardzo szczegółowy i obszerny dokument..
Dlatego też- zgodnie z prośbą radnych- przedstawi najistotniejsze treści sprawozdania. Jeśli będą
pytania, uwagi, to wyjaśni, a cały dokument jest też dostępny na stronie internetowej tut. urzędu.
Powiedział, że budżet gminy planowany na 2019 r. na początku roku znacznie się różni w stosunku do
budżetu wykonanego na koniec 2019r. Przyjęto do realizacji dochody w kwocie 45.411.572 zł, w tym
dotacje celowe, a na koniec roku te dochody wyniosły 61.302.588zł. W dużej mierze dochody
zwiększyły dotacje celowe, ale były również środki pozyskane przez gminę na różne zadania
inwestycyjne.
Wydatki pierwotnie planowane były w wysokości 49.762.22 zł., natomiast na koniec roku wydatki
wyniosły 55.353.952 zł, w tym na zadania zlecone.
Podkreślił, że w większości udało się 2019 roku zrealizować wszystko, co zostało zaplanowane. Budżet
2019 był bardzo dobrym, jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, bo wydatkowano na ten cel prawie 10 mln
zł. Zakres inwestycji określa załącznik nr 3 do sprawozdania. Dwa zadania inwestycyjne przeszły do
realizacji w roku 2020; termomodernizacja budynku OSP w Trojanowie oraz poszerzenie drogi
powiatowej Opatówek - Cienia Pierwsza.
Udało się uniknąć deficytu budżetowego, udało się wypracować nadwyżkę budżetową, a także
zmniejszyć zadłużenie. Spłacono kredyty na kwotę ponad 2.300 tys. zł. Zadłużenie wynosi 9.666 tys.
zł, co stanowi 18,09%.
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Burmistrz podziękował radnym i sołtysom za zaufanie, pomoc w realizacji budżetu oraz zadań
gminnych.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Opatówek za 2019rok stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Paweł Bąkowski podziękował Burmistrzowi Gminy za omówienie sprawozdania.
Odczytał uchwałę Nr SO -0954/56/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2020r., w której zawarto pozytywną opinię o przedłożonym przez
Burmistrza Gminy Opatówek sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego oraz uwagę opisaną w pkt III.1 uzasadnienia uchwały.
Dodał, że pełna treść uchwały RIO jest do wglądu.
Uchwała Nr SO -0954/56/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w załączeniu niniejszego protokołu.
Przewodniczący Paweł Bąkowski zwrócił się do przewodniczących komisji Rady o przedstawienie opinii
o wykonaniu budżetu za rok 2019.
Przewodnicząca Marlena Kiermas- Gruszka przekazała, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Damian Jakóbczak poinformował, że KR również pozytywnie
opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu za rok miniony.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Andrzej Borwik powiadomił, że Komisja pozytywnie zaopiniowała
wykonanie budżetu za 2019 rok.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Porządku Publicznego Mariusz Małoburski przekazał,
iż Komisja Budżetu[...] również pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie za rok 2019.
Komisja Mieszkaniowa ... również pozytywnie opiniuje sprawozdanie budżetowe- powiedział
przewodniczący Sławomir Śniegula.
Jarosław Budka przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Infrastruktury Technicznej przekazał,
że Komisja Rozwoju[...] również pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
Przewodniczący obrad Paweł Bąkowski podziękował za przedstawione opinie komisji i zaprosił
do dyskusji na temat sprawozdania
Radni dyskusji nie podjęli.
Brak chętnych do dyskusji, to skutek tego, że temat był bardzo szeroko omawiany na posiedzeniach
komisji Rady - stwierdził Przewodniczący Rady. W związku z tym odczytał projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Opatówek za 2019 rok, po czym przeprowadził głosowanie imienne w sprawie przyjęcia
uchwały.
Wynik głosowania: 13 "za"- jednogłośnie.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta prawomocnie.
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Uchwała Nr 171/20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2019 rok stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 8. Przewodniczący Paweł Bąkowski udzielił głosu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w sprawie
wniosku Komisji dot. absolutorium dla Burmistrza za 2019rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Damian Jakóbczak poinformował, że na posiedzeniu w dniu 18
maja 2020r. Komisja Rewizyjna jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 1/20 KR w sprawie absolutorium,
w której pozytywnie oceniła wykonanie budżetu i wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Gminy Opatówek za rok 2019.
Przewodniczący Paweł Bakowski przekazał, że wniosek Komisji Rewizyjnej został pozytywnie
zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu uchwałą nr SO-0955/19/4/Ka/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 maja 2020r. w sprawie
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Opatówek o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Gminy Opatówek za 2019r.
Uchwała Nr 1/20 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie
absolutorium oraz uchwała nr SO-0955/19/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27maja 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Gminy Opatówek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Opatówek za 2019r.
w załączeniu protokołu.
Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Paweł Bąkowski odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza
Gminy Opatówek, a następnie przeprowadził głosowanie imienne w sprawie przyjęcia uchwały.
Wynik głosowania: 13"za"- jednogłośnie.
Przewodniczący Paweł Bąkowski stwierdził prawomocne podjęcie uchwały i pogratulował Burmistrzowi
jednomyślnego udzielenia absolutorium.
Uchwała Nr 172/20 w sprawie absolutorium stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Gminy jeszcze raz złożył podziękowanie radnym, za udzielone wotum zaufania oraz
absolutorium. Jednakże realizacja zadań to praca zespołowa. Podziękował pracownikom Urzędu,
kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych: GOPS, ZEAS, wszystkich szkół i Przedszkola,
GOK, GBP, przedstawicielom różnych instytucji, stowarzyszeń, sołtysom za wspólne działanie na rzecz
wykonanego budżetu.
Przewodniczący Rady złożył życzenia Burmistrzowi równie dobrze wykonanego budżetu w roku
bieżącym i następnych latach.
Ad. 9. W sprawie projektu uchwały dot. zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku za
2019 rok Przewodniczący obrad oddał głos Burmistrzowi Gminy.
Burmistrz Sebastian Wardęcki przekazał, iż Kierownik Bogdan Pogorzelec nie mógł być dzisiaj obecny,
bo jest na urlopie i przeprasza za nieobecność.
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Sprawozdanie, które jest przedmiotem obrad, było omawiane na posiedzeniach komisji Rady.
Sprawozdanie dotyczy przede wszystkim kwestii związanych z finansami Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej GOZ i wynika z niego, że nie wystąpił deficyt, że wynik jest dodatni.
Dodał, że sprawa funkcjonowania ośrodka zdrowia zostanie poruszona jeszcze w punkcie "wolne
wnioski", bo były zgłaszane uwagi, zastrzeżenie od sołtysów ( mieszkańców) w kwestii działania
jednostek publicznych i niepublicznych na terenie gminy.
Podkreślił, że jeśli chodzi o finanse GOZ, to są one stabilne, sprawozdanie jest dostępne do
publicznego wglądu. Jak będą pytania dot. sprawozdanie, to postara się na nie odpowiedzieć.
Przewodniczący zapytał radnych, czy mają uwagi do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku za 2019 rok.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne przyjęcie projektu uchwały w sprawie jw.
Wynik głosowania: 13 "za"-jednogłośnie.
Stwierdził, że uchwała podjęta została prawomocnie.
Uchwała Nr 173/20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku za 2019 rok
w załączeniu protokołu.
Ad.10. Przewodniczący Rady udzielił głosu skarbnik Gminy D. Gajewskiej -Pająk, która poinformowała,
że przedłożony został kolejny w tym roku projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Opatówek na
lata 2020-2027. Zmiany WPF obejmują dotychczasowe zmiany wprowadzone w uchwale budżetowej
uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza.
Jedna z największych zmian w przedsięwzięciach dotyczy korekty zadania, które ma być realizowane
w 2021 r. - przebudowa dróg - ulic: Różanej, Jagodowej, Zielonej, Wiśniowej i Brzoskwiniowej w m.
Szałe.
Do projektu ww. uchwały radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany WPF
Gminy Opatówek na lata 2020-2027.
Wynik głosowania: 13 "za"- jednogłośnie
Stwierdził, że uchwała została podjęta prawomocnie.
Uchwała Nr 174/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 11. Przewodniczący P. Bąkowski ponownie udzielił głosu skarbnik Gminy, celem zreferowania
proponowanych zmian w tegorocznym budżecie; odczytała uzasadnienie do projektu zmiany uchwały
budżetowej na 2020 rok.
Burmistrz Gminy- w ramach uzupełnienia zmian budżetowych- wskazał na tegoroczne, nieprzewidziane
sytuacje, jakie się pojawiły związane z pandemią. Ta sytuacja wiąże się też z konsekwencjami
finansowymi dla samorządów w całym kraju, również naszego gminnego, czyli zmniejszonymi wpływami
do budżetu. Dlatego duża niepewność, co do finansów gminy na koniec roku. Jednakże robimy
wszystko, aby nie rezygnować z zaplanowanych inwestycji, a w ten sposób pobudzać lokalne firmy do
rozwoju gospodarczego. W tym celu złożono także wniosek o środki z Funduszu Wsparcia, które będą
wykorzystane na inwestycje.
Burmistrz odczytał zadania inwestycyjne z załącznika nr 3 do projektu uchwały - wydatki majątkowe.
Zapewni również, że wszystkie zadania wynikające z funduszu sołeckiego będą realizowane.
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Radny Damian Jakóbczak przypomniał, na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji uzgadnialiśmy, że
radni otrzymają mapkę z siecią dróg, które są ujęte do realizacji w zadaniach do wykonania.
Burmistrz S. Wardęcki potwierdził, że miał być przygotowany taki materiał, ale przeprasza, że go nie
ma. Pracownik był na urlopie, a gdy wrócił przygotowuje terminowy wniosek o środki na drogi w ramach
Funduszu dróg samorządowych. Dlatego też nie została przygotowana mapka z drogami.
Przewodniczący Rady stwierdził, że taką mapkę najlepiej przesłać radnym w formie elektronicznej.
Radni nie zgłosili uwag, wniosków do przedłożonego projektu uchwały.
W związku z powyższym przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie imienne w sprawie przyjęcia
ww. projektu uchwały.
Wynik głosowania: 13 "za"- jednogłośnie.
Stwierdził, że uchwałę podjęto prawomocnie.
Uchwała Nr 175/20w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r. w załączeniu.
Ad. 12. Do omówienia projektu uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu
"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020, przewodniczący P. Bąkowski zaprosił pracownik GOPS Jolantę Woźniak, która przekazała, że przedmiotowy projekt uchwały stanowi kontynuację Programu
z 2019 roku.
W 2019 roku Gm. Opatówek była realizatorem Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019, który
stanowił wsparcie dla osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Program jest
dofinansowany w 80 % ze środków zewnętrznych, a 20% stanowią środki własne. Ogólny koszt
projektu, to kwota 50.400zł.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały, Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie
imienne w kwestii przyjęcia projektu uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu
"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020.
Wynik głosowania: 13 "za"- jednogłośnie.
Stwierdził, że uchwałę podjęto prawomocnie.
Uchwała Nr 176/20 w załączeniu protokołu.
Ad. 13. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Damian Jakóbczak zwracając się do Burmistrza Gminy stwierdził, że gmina posiada duża sieć
dróg gminnych. Jedną z dróg "problemowych" jest droga w Tłokini Małej, łącząca Tłokinię Małą i
Tłokinię Wielką z Rożdżałami i sąsiadujący z nią rów melioracyjny.
Dlatego zwraca się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do usunięcia przyczyn zalewania tej
właśnie drogi gminnej i sąsiadujących z nią pól, posesji, tuneli foliowych jednego z mieszkańców. Droga
jest niby lokalna, ale bardzo istotna, ponieważ stanowi połączenie między miejscowościami, dojazd do
pól, dla niektórych jest drogą do szkoły, a także czasami drogą alarmową dla straży, która dostaje
wezwanie, by ratować innych.
Podkreślił, że mówił już o tej sprawie na posiedzeniu komisji Rady, ale dzisiaj jeszcze raz, oficjalnie na
sesji wnosi o zajęcie się sprawą jak najszybciej na miarę możliwości budżetowych i organizacyjnych.
Burmistrz Gminy S. Wardęcki odpowiedział, że postara się znaleźć tymczasowe rozwiązanie tego
problemu. Bo tak naprawdę droga ta jest zalewana z terenów prywatnych a nie gminnych. Jest też
problem z rowem melioracyjnym, który na pewnym odcinku został zasypany przez jednego
z właścicieli gruntów, ale ten temat musi być wyjaśniony przy współpracy z Wodami Polskimi.
Tymczasowe rozwiązanie polegało będzie na wykopaniu rowu odwadniającego, który odprowadzi wodę
z drogi do rowu przydrożnego.
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Poinformował, że gmina jest w posiadaniu opracowanej dokumentacji na odcinek drogi w Tłokini Małej
(od drogi powiatowej, od strony parku) do skrzyżowania - na wykonanie nakładki asfaltowej oraz na
odcinek drogi nieutwardzonej od skrzyżowania w Tłokini Małej ( k. przepompowni) do granic z Lasami
Państwowymi. Ta dokumentacja gruntownie rozwiązuje problem odwodnienia drogi, jeżeli będzie
realizowana przebudowa. Jest jednak problem, bo zwracaliśmy się do Lasów Państwowych
o współfinansowanie przebudowy drogi, której w części właścicielem są Lasy Państwowe, czyli ujęcie
tego zadania w planach inwestycyjnych LP. Niestety, Lasy Państwowe udzieliły odpowiedzi, że ze
względu na pandemię ograniczone są środki budżetu Państwa na ten cel i nie mogą zadeklarować
realizacji zadania w najbliższym czasie.
Gmina skoncentruje się na swoich zadaniach na tym terenie i w najbliższym czasie będzie pracował
geodeta i wytyczał drogi.
Radna Marlena Kiermas-Gruszka zwróciła się z prośbą o uzyskanie informacji od kierownika Ośrodka
Zdrowia w Opatówku, czy pani E. Iwasieczko wróci do pracy w Ośrodku, jako lekarz pediatra.
Ponadto ponowiła wniosek o usunięcie 2 drzew w parku w Opatówku, przy alejkach, które zagrażają
bezpieczeństwu. Jest to miejsce uczęszczane przez pieszych. Poza tym często dzieci z przedszkola się
tam bawią podczas spacerów.
Burmistrz Gminy odpowiedział, że w związku z licznymi uwagami i zastrzeżeniami mieszkańców dot.
zakresu działania Publicznego Ośrodka Zdrowia w Opatówku odbył spotkanie i rozmawiał
z Kierownikiem Publicznego Ośrodka o planie działania na dalsze funkcjonowanie w czasie pandemii.
Na dzień dzisiejszy Ośrodek działa w bardzo ograniczonym zakresie poprzez teleporady, poprzez
umawianie się na konkretną godziną, w zależności od tego, czego ta wizyta miała dotyczyć. Sugestia
jest taka, aby Kierownik powoli otwierał ten Ośrodek oczywiście z zastosowaniem wszelkiego
bezpieczeństwa dla pacjentów i kadry pracującej. W ograniczonym zakresie zacznie też działać
laboratorium, które jest bardzo pożądane przez mieszkańców, aby wyeliminować konieczność
podróżowania do dalszych placówek.
Powiedział, iż czeka na propozycje ze strony kierownika Ośrodka, co do kwestii usprawnienia działania
placówki i umożliwienie pacjentom bezpośredniego kontaktu z lekarzem, aby było poczucie, że jest
możliwość dostępu do lekarza, jeśli jest taka potrzeba. Jednakże podkreślił, że ostateczną decyzję
w tym zakresie podejmował będzie Kierownik Ośrodka, który odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich
korzystających z placówki zdrowia.
Jeśli chodzi o p. doktor Iwasieczko, to wszyscy znają przeżycia p. doktor związane z pandemią
koronawirusa. Pani Iwasieczko uzyskała już prawa emerytalne, ale pracowała jeszcze w miejscowym
Ośrodku Zdrowia, jednakże czy powróci po ostatnich wydarzeniach, to tylko zależy od samej p. doktor.
Wiadomo, że jest bardzo cenionym i lubianym lekarzem pediatrą, ale czy wróci jeszcze, żeby zajmować
się małymi pacjentami, to tylko i wyłącznie jej indywidualna decyzja.
Radny Grzegorz Janik poinformował, że na terenie byłego Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów w Borowie
nic się nie dzieje oprócz tego, że przebywa tam pies, którego dokarmia osoba prywatna, mieszkaniec
Opatówka, co jest uciążliwe dla tej osoby. Zapytał, czy urząd coś wie na ten temat, czy podjęto jakieś
czynności w tej sprawie, ponieważ było to już zgłoszone ( przez osobę dokarmiającą psa) do Urzędu
Gminy...
Burmistrz Gminy wyjaśnił, że PUiM jest w stanie upadłości i na dzień dzisiejszy Syndyk zajmuje się
majątkiem. Jest tam bardzo skomplikowana sytuacja prawna, która powoduje to, że postępowanie długo
się toczy...Jeśli chodzi o psa, to nadzień dzisiejszy Urząd nie otrzymał od Syndyka żadnego zgłoszenia,
ale spróbuje się skontaktować z Syndykiem, bo to on powinien temat pilotować. Przyjmuje to dzisiaj do
wiadomości, że taki problem jest, bo nikt więcej nie zgłaszał takiego tematu.
Radny Mariusz Małoburski poruszył sprawę drogi krajowej nr 12, która ma być remontowana i
przebudowywana; chciałby, żeby przy opracowywaniu dokumentacji technicznej na jej przebudowę
mieli możliwość uczestniczenia mieszkańcy, którzy mieszkają lub prowadzą działalność, tzn. mieli wgląd
w projekt i mogli wnieść swoje uwagi, propozycje. Przy ostatniej przebudowie tej drogi, a było to ok. 18
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lat temu, mieszkańcy byli wręcz zaskoczeni tym przedsięwzięciem, a składanie wniosków przez
mieszkańców nie było możliwe. Dlatego prosi, aby tym razem było inaczej; zorganizować spotkanie
w Urzędzie Miejskim dla chętnych, celem zapoznania się z dokumentacją na etapie projektowania i
wniesienia swoich propozycji, wniosków. Jako mieszkaniec i strażak widzi np. nieodzowną potrzebę
parkingu przy strażnicy OSP w Opatówku ( jak np. przy domu towarowym b. GS-u). Może z Urzędu
należałoby wysłać pisemny wniosek w tej sprawie, może na etapie projektowania jest możliwość
rozważenia budowy takich parkingów?...
Burmistrz Gminy odpowiedział, że proces projektowania przebudowy drogi nr 12 jeszcze się nie
zakończył i to nie Gmina jest realizatorem, jeżeli chodzi o projektowanie. Gmina jest tylko stroną i jest
powiadamiana o różnych postępowaniach w tej sprawie. Ponieważ cały proces trwa już dwa lata, to
większość uwag radnych, mieszkańców, które pojawiały się na przestrzeni tego czasu, były
przekazywane Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad na spotkaniach roboczych, w których kilkakrotnie
uczestniczył. Większość uwag jest uwzględnionych, ale nie wszystkie będą pozytywnie rozpatrzone.
Inwestorem jest GDDiA, czyli rząd a nie samorząd.
Ponieważ proces projektowania jeszcze się nie zakończył, na pewno będzie jeszcze konsultowany
z mieszkańcami. Jest projekt, który GDDiA zaakceptowała, poszedł do uzgodnień w zakresie oceny
środowiskowej. Teraz jest etap uzgodnień, ponieważ pojawiły się np. przekroczenia norm hałasu.
Wymagane są uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków, gdyż ciąg drogi krajowej od ronda do ul.
Parkowej jest w zabytkowym układzie urbanistycznym. Dlatego np. na wycinkę drzew na ul. Łódzkiej nie
ma zgody Konserwatora Zabytków, co z kolei byłoby konieczne przy budowie parkingów.
Oczywiście przekaże te wnioski inwestorowi, ale trzeba też pamiętać, iż budowa parkingów wiąże się
z zabraniem części pasa drogowego, co może to być kosztem chodników. Chodniki natomiast mają też
być dostosowane do ruchu rowerów, czego obecnie nie ma, a postulują o to m.in. seniorzy.
Burmistrz zadeklarował, że zwróci się do inwestora o zorganizowanie spotkania projektanta głównego
z radnymi dot. przebudowy drogi nr 12, chociaż po opracowaniu projektu i uzyskaniu wszystkich
uzgodnień inwestor musi - zgodnie z przepisami- poddać ten projekt konsultacjom społecznym.
Radny Mariusz Małoburski stwierdził, że zarządca drogi czasami zachowuje się tak, jakby tylko droga
była najważniejsza...A przecież mieszkają przy niej ludzie, prowadzą działalność, muszą gdzieś
zaparkować, muszą wjechać na posesję itd. Co do drzew, to na ul. Łódzkiej jest drzewo- jesion, które
zagraża bezpieczeństwu, ale Konserwator Zabytków nie wyraża zgody na usunięcie... to może zapytać
Konserwatora na jakiej podstawie nie wolno usunąć, skoro zagraża bezpieczeństwu ?...
(salę obrad opuścił radny A. Borwik i radny G. Janik)
Burmistrz Gminy wyjaśnił, że drzewa, które zostały przycięte, a właściwie oszpecone, przy ul. Łódzkiej
w Opatówku zrobiła to bezprawnie Energa; nie uzgadniając tego ani z zarządcą drogi, ani
z Konserwatorem Zabytków. Po postępowaniu wyjaśniających Konserwator Zabytków podjął decyzję,
że drzewa zostaną przycięte na jesieni zgodnie ze sztuką dendrologiczną, na koszt Energi.
Poinformował również, że nie ma przyzwolenia Konserwatora na wycięcie pnia w parku, o co wnosiła
radna M. Kiermas-Gruszka, gdyż pień taki jest ostoją dla dzikiego ptactwa itp. Dlatego wszystko trzeba
uzgodnić, uzyskać pozwolenie, bo za samowolę są olbrzymie kary.
Radny Jarosław Budka poruszył temat Warsztatów Terapii Zajęciowych, które powstały i zaczęły
funkcjonować od tego roku. Jest to twór iście przedziwny pod względem formalnym i prawnym,
ponieważ został utworzony przez Stowarzyszenie "Dar Serca". Merytorycznie natomiast podlega
kontroli Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, którą to funkcję wykonuje dla PFRON-u w Poznaniu.
Z kolei Stowarzyszenie zatrudniło personel, dokonano remontu budynku m.in. przebudowa ścian,
wymiana drzwi i wiele innych, aby WTZ mogły funkcjonować. W porównaniu np. do kwoty 40-50 tys. na
Opiekę wytchnieniową, to na przeprowadzenie remontu pomieszczeń i przygotowanie ich do
działalności, WTZ otrzymały od PCPR-u tylko 14 tys. zł. Wsparcia udzieliło też Stowarzyszenie "LGD"
w wysokości 7 tys., bo tylko pod warunkiem posiadania tzw. środków własnych WTZ mogły otrzymać
dotację z PCPR-u.
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Regulamin funkcjonowania WTZ-ów jest tak stworzony, że WTZ w liczbie 1, które funkcjonują na terenie
powiatu kaliskiego mają wszelkie możliwości pozyskania środków, natomiast każdy następny WTZ
powstający na terenie powiatu kaliskiego, nie ma możliwości otrzymania jakichkolwiek środków na
dofinansowanie rozpoczęcia funkcjonowania. Możliwość otrzymania takiego dofinansowania, to kwota
do 200 tys. zł, jednakże w przypadku WTZ nowo powstałego - takiej możliwości nie ma. Jakiekolwiek
środki, które się pojawiają, też się nie należą, bo dostaje zawsze Koźminek jako pierwszy WTZ
w powiecie, mimo to, że zabezpiecza może ok. 15% potrzeb powiatowych.
WTZ w Cieni Drugiej ma 25 uczestników - w tym autystycznych, gdzie inne WTZ takich nie przyjmują - i
listę rezerwową kolejnych chętnych, ale nie można ich przyjąć ze względu na ograniczoną bazę
lokalową. Działały nawet wtedy, gdyż inne w całym województwie nie działały; opiekunowie dojeżdżali
do podopiecznych przekazując im materiały, instrukcje, instalując możliwość porozumiewania się przez
skype.
O środki i wsparcie finansowe zwracali się do Starostwa, do PEFRON-u, do gmin z powiatu kaliskiego,
ale bez efektu. Pomocy przy remoncie pomieszczeń udzielili pracownicy gminy, uczniowie ze Szkoły
Budowlanej w Liskowie. Wsparcie otrzymaliśmy również od radnych i za to wszystkim składa serdeczne
podziękowanie.
Stwierdził, iż nie wie do kogo się zwrócić o pomoc, bo nie ma zaplecza politycznego, przynależności,
nie ma kontaktu z parlamentarzystami, znikąd nie będzie miał wsparcia, ale taki regulamin, który
dyskryminuje potrzebę tworzenia ośrodków, które z kolei wspomagają rodziców, opiekunów w
codziennej opiece osób niepełnosprawnych, to nic innego, jak dyskryminacja tych osób. Najgorsze jest
to, że nikt nie chce pomóc w tej kwestii... Tak wiele się mówi medialnie o pomocy osobom
niepełnosprawnym, ale prawdziwy obraz tej pomocy jest zupełnie inny...
Podkreślił, że mówi o tym dzisiaj dlatego, żeby szerszemu gronu przedstawić istniejący problem; są
nauczyciele- którzy na pewno rozumieją ten problem, są radni powiatowi ... I może gdzieś, kiedyś ktoś
pomoże... albo chociaż poklepie po ramieniu, bo ręce opadają...
Druga sprawa, z zakresu bezpieczeństwa na drodze w Chełmcach, też dotycząca powiatu; dwa lata
temu miał obiecane, że zostanie zrobiony kawałek chodnika, umożliwiający bezpieczne obejście ronda i
przejście do istniejącego już chodnika. Mija dwa lata i nic się nie dzieje... Zakopano jakieś rury,
poszarpano rów i teraz nie można go nawet z chwastów wykosić... Sygnalizator wysepki przed rondem,
który funkcjonował na bazie solara popsuł się dwa lata temu i nie ma kto naprawić...Jak to może
wszystko funkcjonować właściwie, skoro samorządowcy na tak niskim szczeblu, jak gmina - powiat , nie
mogą się między sobą dogadać?...
Radny Mateusz Walczak poruszył temat ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Trojanowie. Sama
ścieżka jest rewelacyjna, ale jej drastyczne zakończenie przed mostem w Trojanowi budzi
zniesmaczenie i padają gorzkie słowa mieszkańców na ten temat.
Zapytał, czy naprawdę nie ma szans na jakąkolwiek kładkę, możliwość przeprawy rowerowej przez
rzekę?
Druga sprawa, to droga powiatowa ul. Poniatowskiego w Opatówku i pozarywane studzienki; kolejny raz
prosi o interwencję w tej sprawie Burmistrza i radnych powiatowych. Poza tym na tej drodze pozostały
jeszcze muldy po przeciskach światłowodów.
Kolejną kwestią, o którą zawnioskował do Burmistrza radny M. Walczak, to wsparcie z urzędu
organizacji zebrań wiejskich poprzez np. zakup płynów do dezynfekcji, maseczek, przekazanie
wytycznych, gdyż miesiąc wrzesień to termin podjęcia uchwał na temat funduszu sołeckiego.
Zapytał o możliwość wejścia Gminy w program tzw. zielonej energii lub informowanie mieszkańców
o możliwości skorzystania z takiego Programu dot. wymiany pieców, poprawy energetycznej, co wiąże
się z poprawą środowiska naturalnego. Są liczne głosy mieszkańców w tej sprawie.
Ponadto radny M. Walczak przekazał, że z inicjatywy Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka" otrzymaliśmy
z ORLENU 10 tys. zł na rzecz poprawy terenu zielonego wokół dworca w Opatówku ponieważ
napisaliśmy projekt o środki.
Podziękował Burmistrzowi z przychylność w tym temacie a radnym Mariuszowi Małoburskiemu i
Damianowi Jakóbczakowi, za fachową pomoc.
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Radny zaprosił wszystkich w najbliższą sobotę do Szałego na festyn charytatywny dla Sandry
z Niedźwiad. Zbierane są środki na terapię genową, której koszt wynosi 10 mln zł. W lipcu br. odbył się
w Opatówku kiermasz ciast, dzięki któremu udało się zebrać 5 tys. zł. Zbiórki prowadzone są
wielotorowo. Zachęcał do udziału w festynie i podziękował za bezpłatne udostępnienie terenu.
Ad. 14. Wolne wnioski i informacje.
Sekretarz Gminy, radny powiatowy Krzysztof Dziedzic przekazał, że zakończona została, długo
oczekiwana, przebudowa drogi powiatowej Rajsko- Oszczeklin.
Poinformował o przetargu na przebudowę placu manewrowego przy Zespole Szkół im. Stanisława
Mikołajczyka w Opatówku., na remont Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Rozpoczęły się też
prace związane z przebudową drogi powiatowej Tłokinia Kościelna - Borów; są już porozumienia na
opracowywanie dokumentacji technicznej.
Odnośnie ścieżki rowerowej w Trojanowie, powiedział, iż faktycznie prace jeszcze się nie zakończyły,
ale temat kładki przez rzekę, to sprawa przyszłościowa, gdyż koszt jej budowy to ok. 2 mln zł. i nie mógł
być ten temat rozwiązany przy projektowaniu ścieżki. Budowa kładki przez rzekę wymaga wielu
pozwoleń i uzgodnień. Dlatego będziemy do tego wracać w przyszłości.
Trwają prace bieżącego utrzymania dróg i chodników przy drogach powiatowych; sprawa chodnika przy
rondzie, studzienki, przecisk są zgłoszone do wykonania.
Jeśli chodzi o WTZ-ty, to faktycznie małe starosta przeznaczył, mógł je zwiększyć, aby nie było takiego
żebrania. Będziemy wracać do tego tematu i czynić starania, aby wesprzeć nowo powstałą jednostkę na
terenie gm. Opatówek- powiedział sekretarz na zakończenie.
W swoim wystąpieniu dziękował wszystkim, którzy wspierali i wspierają przedsięwzięcia
powiatowe i gminne.
Sołtys sołectwa Tłokinia Mała Helena Kraska zabierając głos wyjaśniła, że woda, która zalewa drogę k.
p. Olejnika, to nie jest z pół z Tłokini Małej tylko z pół Tłokini Wielkiej. Właściciele zalewanych gruntów
powiedzieli, że jeśli nie zostanie w jakiś sposób rozwiązany ten problem , tj. problem wody, która spływa
z Tłokini Wielkiej rowem, to zablokują przepusty i zostaną zalani p. Majchrzak i p. Kuświk. Proszą już
niejednokrotnie o załatwienie tego, ale bez skutku. Tylko radny Damian Jakóbczak się tym jeszcze
interesuje. Dlatego dzisiaj prosi w imieniu własnym i mieszkańców o konkretną odpowiedź, na piśmie
odnośnie drogi w kierunku Rożdżał, która jest nieprzejezdna.
Druga sprawa, to funkcjonowanie ośrodków zdrowia na terenie gminy w czasie epidemii; ludzie mają już
dość tego stanu rzeczy! Brak dostępu do lekarza, ośrodka itd. Przychodnia w szpitalu np. doktor
Gawlak przyjmuje od 8 -13 i tam można, a w Opatówku jest wirus! ... Pielęgniarki i lekarze siedzą
zamknięci w ośrodkach, bo wirus, ale po południu w sklepach, marketach, kawiarniach, restauracjach
to dla nich nie ma wirusa.... a może jest inny, którym się nie zarażą?... Ludzie są oburzeni, musi się
skończyć takie traktowanie chorych.
Dodała, że ostatnio słyszała w telewizji, że Państwo polskie nie może sobie dać rady z kierownikami
ośrodków zdrowia, dlatego z budżetu państwa dostaną tylko pieniądze za pacjenta, którego faktycznie
przyjmą w ośrodku, a nie za tego, którego załatwią przez telefon...
Burmistrz Sebastian Wardęcki wyjaśnił, że droga do Rożdżał zostanie naprawiona doraźnie,
w granicach gminy- pasa drogowego... Jednakże zalewana jest wodą z pól. Dobrym rozwiązaniem
byłby powrót do spółek wodnych, aby reaktywować je, na co generalnie właściciele gruntów nie
wyrażają takiej woli, bo to wiąże się z ponoszeniem kosztów. W innych gminach już takie spółki
powstały i funkcjonują... Na ternie gminy spółki wodne są tylko zawieszone, więc po pozytywnej decyzji
mieszkańców ( sołectw) szybko można je "odwiesić". Spółki wodne mają też większe możliwości
w pozyskiwaniu dodatkowych środków na melioracje itp. Dlatego też wróci do rozmów z sołtysami na
temat spółek wodnych, aby przekonać mieszkańców o pozytywnych aspektach działania spółki wodnej.
Natomiast na temat Publicznego Ośrodka Zdrowia rozmawiał już z Kierownikiem tej placówki
o rozważenie otwarcia dla pacjentów w ramach możliwości z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności i bezpieczeństwa dla pacjenta i personelu. Jednakże podjęcie jakiejkolwiek decyzji leży
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w gestii Kierownika Ośrodka. Prywatne przychodnie, to sprawa ich kierowników; samorząd gminny nie
ma wpływu na ich działanie.
Odnośnie zebrań wiejskich w czasie pandemii, które muszą być przeprowadzone w we wrześniu
w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego, przekaże informacje sołtysom w drugiej
połowie sierpnia po zasięgnięciu opinii u Wojewody, Sanepidu itp. Procedura musi być taka, żeby
Wojewoda nie zakwestionował jej przy wnioskowaniu o rekompensatę środków wydatkowanych
w ramach funduszu sołeckiego.
Radny Powiatu Henryk Kurek zabierając glos złożył gratulacje i życzenia z tyt. zawarcia związku
małżeńskiego. Następnie powiedział, że ponowi sprawę ronda w Chełmcach, o którym mówił radny
Jarosław Budka.
Poinformował, że za 2-3 tygodnie będzie można zakupić bilety KLA w sklepie u p. Rutkowskiego, co
wnioskowali przede wszystkim seniorzy korzystający z tej formy komunikacji. Przekazał też, że
niebawem rozpocznie się budowa nowej szklarni przy Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku.
Komendant Policji zwraca się z prośbą o dofinansowanie zakupu nowego radiowozu.
Poparł głos sołtys H. Kraska w sprawie ośrodków zdrowia. Ponadto przekazał, że dla mieszkańców
bardzo uciążliwym jest brak dostępu do kasy w Urzędzie Miejskim ze względu na pandemię.
Poruszył również sprawę wyborów Prezydenta RP.
Burmistrz podziękował za życzenia i poinformował, że jeśli chodzi o kasę w Urzędzie, to od 15 czerwca
br. jest dostępna dla mieszkańców w godz. 8-13.
Przekazał, że radni Gminy Opatówek przekazali 12 tys. na zakup nowego samochodu dla policji. Do
końca roku będzie nowy samochód, który będzie obsługiwał także gminę Godziesze i gm. Brzeziny,
gdyż te samorządy również dołożyły środki do jego zakupu.
Ad. 15. Przewodniczący Paweł Bąkowski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął 31. sesję
Rady Miejskiej Gminy Opatówek, dziękując wszystkim za udział.
Przewodniczący Rady
/-/ Paweł Bąkowski
sporządz. A. Słomian
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