
PROTOKÓŁ nr II/2018 

 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 29 listopada 2018 w sali przy  

ul. Kościuszki nr 1 w Opatowie 

 

Godzina  rozpoczęcia 13
oo

, godz. zakończenia 170
00 

Na 15 radnych obecnych na sesji 15 radnych, co stanowiło  kworum niezbędne 

do prowadzenia obrad Rady Gminy Opatów i umożliwiło przeprowadzenie 

ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. 

Obecni na posiedzeniu: 

1. Wójt Gminy                - Bogdan Sośniak 

2. Sekretarz Gminy         - Jerzy Szyja 

3. Skarbnik Gminy    - Zbigniew Kowalik 

4. Radca Prawny            - Wanda Balas 

5. Przedstawiciel Izby Rolniczej – Leszek Balcerzak 

6. Sołtysi 

7. Radni 

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 2018r 

b. powołania Komisji Rewizyjnej 

c. wyboru  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opatów  

d. powołania Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji 



e. powołania  składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Opatów  

f.   upoważnienia Wiceprzewodniczącego do określenia dla   

Przewodniczącego   Rady Gminy, podróży służbowych  

g. desygnowania przedstawiciela gminy Opatów do Rady Społecznej 

działającej przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kłobucku  

h. zmiany uchwały nr 223/XLIX/2018  Rady Gminy Opatów   z dnia  

30  października 2018 r. 

i. uchwalenia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2019 r.  

j. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

8. Sprawy bieżące  

9. Zakończenie II  zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów. 

Przebieg posiedzenia: 

Ad-1.  

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Szewczuk.  

Powitał wszystkich zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził 

prawomocność sesji. 

Ad-2.  

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. (głosowanie imienne  

załącznik nr 1) 

Ad-3.  

Radny Andrzej Zalski zgłosił wniosek aby  protokół  z sesji z dnia 20.11.2018r  

pkt 4 uzupełnić o słowa: " radni po wypowiedzeniu słowa "ślubuję" mogli dodać 

"tak mi Dopomóż Bóg". 

Za przyjęciem wniosku do protokołu  głosowało 3 radnych, 1 był przeciwny , 12 

radnych wstrzymało się od głosu. 



W zawiązku z tym do protokołu w pkt 4 dodaje się zdanie "część radnych po 

wypowiedzeniu  słowa  „ślubuję” dodali frazę: :"Tak mi Dopomóż Bóg" 

Ad 4-5. 

Informacja Wójta Gminy o bieżącym funkcjonowaniu gminy: 

- projekt budżetu na 2019r 

- kanalizacja na terenie gminy 

- solary  

- program usuwania azbestu 

- gazyfikacja gminy 

Pytania do tego punktu zadawali radni: w sprawie fotowoltaiki – radny 

Szczepan Brzęczek, 

w sprawie gazyfikacji – radny Stanisław Grzyb. 

Radny Dariusz Zając zadał pytanie odnośnie wodociągu na ul. Zakrzewskiej w 

Waleńczowie. 

Pytał również o grunt w Waleńczowie ul. Leśna  z ul. Szkolną. 

Radny Stanisław Grzyb – wodociąg w Zwierzyńcu Drugim KLEĆ 

Radny Andrzej Zalski – droga na ul. Leśnej w Zwierzyńcu Pierwszym 

Wójt Gminy na bieżąco udzielał wyjaśnień do zgłaszanych spraw.  

Ad-6. 

Podjęcie uchwała w sprawach: 

a. zmian w budżecie gminy na 2018r – wyjaśnień do projektu uchwały  

udzielił Skarbnik Gminy – Zbigniew Kowalik  

Radni wcześniej otrzymali informacje na piśmie: 

 



 

 

Uchwała nr 3/II/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r 

podjęta została jednogłośnie (głosowanie imienne załącznik nr 2) 

 

Uchwała nr 4/II/2018 w sprawie  powołania Komisji Rewizyjnej w 

składzie: Józef Chyra, Artur Bednarek, Tomasz Kotowicz, Przemysław 

Sławuta  podjęta jednogłośnie (głosowanie imienne załącznik nr 3) 

Na wiceprzewodniczącego Komisji wybrano Tomasza Kotowicza. 

 

Uchwała nr 5/II/2018 w sprawie wyboru  Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Opatów podjęta przy 12 głosach za, 1 głosie 

przeciw i 2 wstrzymujących  (głosowanie imienne załącznik nr 4) 



 

Rada Gminy podjęła decyzje aby składy pozostałych komisji miały  po   

5 członków. (głosowanie imienne załącznik nr 5) 

 

Uchwała nr 6/II/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków  i 

Petycji w składzie:  

Kotowicz Tomasz - Przewodniczący Komisji  

(głosowanie imienne załącznik nr 5) 

2. Ślusarczyk Jan - Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3. Brzęczek Szczepan - członek 

4. Idasz Grzegorz - członek 

5. Sroka Ksenia - członek 

podjęta została przy 1  głosie wstrzymującym  

(głosowanie imienne załącznik nr 6) 

 

Uchwała nr 7/II/2018 w sprawie powołania  składów osobowych stałych 

Komisji Rady Gminy Opatów w składzie: 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych  

1. Sroka Ksenia 

 

- Przewodnicząca Komisji (głosowanie imienne 

załącznik nr 9) 

2. Sławuta 

Przemysław 
- Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3. Chyra Józef - członek 

4. Sośniak Paweł - członek 

5. Zając Dariusz - członek 

(głosowanie imienne załącznik nr 8) 

- przy 12 głosach za 1 przeciw i 2 wstrzymujących  



 

 

Komisji Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego  

1. Idasz Grzegorz - Przewodniczący Komisji 

(głosowanie imienne załącznik nr 8) 

2. Grzyb Stanisław - zastępca Przewodniczącego Komisji 

3. Pośpiech Robert - członek 

4. Sendal Henryk - członek 

4. Sośniak Paweł - członek 

 (głosowanie imienne załącznik nr 10) 

- przy 13  głosach za 1 przeciw i 1  wstrzymującym 

  

Uchwała nr 8/II/2018 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego 

do określenia dla   Przewodniczącego   Rady Gminy, podróży służbowej  

podjęta została przy jednym głosie wstrzymującym  

 (głosowanie imienne załącznik nr 12) 

 

Uchwała nr 9/II/2018 w sprawie desygnowania przedstawiciela gminy 

Opatów do Rady Społecznej działającej przy Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej w Kłobucku . 

podjęta została przy 12 głosach za 1 przeciw i 2 wstrzymujących  

(głosowanie imienne załącznik nr 13) 

 

Uchwała nr 10/II/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 223/XLIX/2018  

Rady Gminy Opatów   z dnia 30  października 2018 r.- 

podjęta jednogłośnie  (głosowanie imienne załącznik nr 14) 

 

Uchwała nr 11/II/2018 w sprawie uchwalenia Programu współpracy 

Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. - 



podjęta  przy 13 głosach za i 2  przeciw   

(głosowanie imienne załącznik nr 15) 

Uchwała nr 12 /II/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta 

Gminy  - podjęta jednogłośnie 

(głosowanie imienne załącznik nr 16) 

Ad-7. 

Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów udzielane były na bieżąco. 

Ad-8. 

W sprawach bieżących: 

Przybyły na sesję Pan Tomasz Jeziorski złożył pismo dot. dofinansowania do 

zakupu samochodu dla OSP w Opatowie. 

W tej sprawie zabrał glos również radny Paweł Sośniak  - zauważył, że sprawa 

jest ważna dla gminy i trzeba się będzie zastanowić skąd pozyskać środki na 

dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego.  

Radny Andrzej  Zalski – wnioskował aby rozpatrzeć możliwość cateringu ze 

stołówki w Opatowie dla dzieci w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu 

Pierwszym  – sprawa została skierowana do rozpatrzenia na Komisję Oświaty, 

Kultury, Zdrowia  i  Spraw Socjalnych.  

Ad-9.  

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął   

II zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

 

Integralną część protokołu stanowi nagranie z sesji RG Opatów, znajdujące się 

na BIP Gminy Opatów.  

 

Protokołowała       Przewodniczący  

Joanna Krotla        Rady Gminy Opatów 

               Mirosław SZEWCZUK 


