
PROTOKÓŁ nr III/2018 

 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 28 grudnia 2018 w sali przy  

ul. Kościuszki nr 1 w Opatowie 

 

Godzina  rozpoczęcia 13
oo

, godz. zakończenia 15
15 

Na 15 radnych obecnych na sesji 14 radnych, co stanowiło  kworum niezbędne 

do prowadzenia obrad Rady Gminy Opatów i umożliwiło podejmowanie 

prawomocnych uchwał. 

Jeden radny się spóźnił.  

Obecni na posiedzeniu: 

1. Wójt Gminy                 - Bogdan Sośniak 

2. Sekretarz Gminy          - Jerzy Szyja 

3. Skarbnik Gminy     - Zbigniew Kowalik 

4. Radca Prawny             - Wanda Balas 

5. Sołtysi 

6. 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. Podjęcie uchwał w sprawie : 

a. budżetu gminy na 2019r 

b. Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Opatów na lata 2019-2026   

c. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych   

     na 2019r 

d. gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2019r 



e.  planów pracy komisji na 2019r  

f. zmian w budżecie na 2018 rok 

6. Wolne wnioski radnych i sołtysów 

7. Sprawy bieżące  

8. Zakończenie III  zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów 

Przebieg posiedzenia: 

Ad-1.  

Otwarcia sesji dokonał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Henryk Sendal.  

Powitał wszystkich zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził 

prawomocność sesji. 

Ad-2.  

Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad, ze zmianami. O 

ewentualnych zmianach radni zostali poinformowani w Postanowieniu na sesje.  

Radny Dariusz Zając zapytał dlaczego z porządku usunięty został punkt 

dotyczący Interpelacji i zapytań . Odpowiedzi na to udzieliła Radca Prawny 

Wanda Balas: 

Uregulowanie w przepisach samorządowych interpelacji i zapytań radnych to 

jedna z nowości wprowadzonych przez ustawę z 11 stycznia 2018 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 

r. poz. 130) 

W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania 

do wójta. 

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja 

powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej 

przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. 

Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także 

w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.  

Przepisy mówią, że interpelacje i zapytania składane są na piśmie do 



przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Ten (lub 

osoba przez niego wyznaczona) jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. 

Nowelizacja nie wprowadza żadnej sankcji  za brak odpowiedzi.  

W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania 

do wójta. 

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja 

powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej 

przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. 

Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także 

w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.  

Treść interpelacji i zapytań  złożonych na piśmie oraz udzielonych odpowiedzi 

podawana jest do   publicznej   wiadomości   poprzez   niezwłoczną   publikację 

w Biuletynie  Informacji Publicznej. 

Radny Dariusz Zając zauważył, że na poprzedniej sesji zgłosił interpelacje dot. 

wodociągu w Waleńczowie – ustnie do Wójta Gminy i czy w takim razie jest 

ona ważna, bo zgłaszał ustnie interpelacje na sesji i te sama sprawę jako 

wniosek na komisji i odpowiedzi nie uzyskał. 

Radca Prawny odpowiedziała, Wójt Gminy ma na odpowiedź 14 dni , a jeżeli 

nawet nie udzieli odpowiedzi to według ustawy nie ma z tego tytuły żadnych 

sankcji. 

Wójt Gminy odpowiedział, że udzieli radnemu Zającowi odpowiedzi na piśmie 

w sprawie zgłoszonej przez niego na poprzedniej sesji.  

Radny Andrzej Zalski   stwierdził, że nie zgadza się z przedstawionym 

porządkiem obrad. Nie zgadza się z zapisami w ustawie , które zaprezentowała 

Radca Prawny.   

Proponowany porządek obrad został przyjęty przy jednym głosie przeciw. 

(głosowanie imienne  załącznik nr 1) 



Ad-3.  

Protokół z sesji z dnia 29 listopada 2018r został przesłany radnym. 

Zgodnie z § 43 ust. 3 Statutu Gminy Opatów, radny  może wnosić do protokołu 

uwagi bezpośrednio do Przewodniczącego Rady Gminy nie później niż 3 dni 

przed terminem kolejnej sesji – w sprawie protokołu żadna uwaga nie wpłynęła 

do Przewodniczącego RG. 

Mimo,  że Statut Gminy nie przewiduje zgłaszania uwag do protokołu na sesji 

radny Andrzej Zalski stwierdził, że nie zgadza się z zapisem w protokole 

dotyczącym jego wniosku w sprawie zmiany do protokołu z dnia 20 listopada 

2018r. Uważa, że jego wypowiedź została źle zinterpretowana i błędnie 

zapisana. Przewodniczący obrad powiedział, że można przesłuchać nagranie z 

tej sesji. Radny Józef Chyra zauważył, ze sprawa ta już była głosowana i jest o 

tym zapis w protokole. Radny Zalski nie przyjął tych stwierdzeń do wiadomości 

uważając, że  powinno to się to poprawić, stwierdził, również, że przecież 

nagranie stanowi integralna część protokołu. 

„Integralna znaczy - spójna, całkowita, spoista, kumulująca, nierozerwalna, 

kompleksowa, zupełna…” 

Protokół nr II/2018 został zatwierdzony. 

Ad 4. 

Informacja Wójta Gminy o bieżącym funkcjonowaniu gminy: 

- mówił na temat opracowania projektu budżetu na 2019r, który ustalany jest na 

podstawie wskaźników na dzień 15 listopada i nie można wpisać w projekt 

zadań budżetowych, których nie ma w dochodach. 

Dopiero to co zostanie sklasyfikowane jako nadwyżka, w pierwszych 

miesiącach 2019r , będzie można przeznaczyć na inne poszczególne wydatki z 

budżetu – inwestycje. 

Wójt Gminy wymienił  wszystkie inwestycje, które w roku bieżącym już się 

rozpoczęły, a które trzeba będzie kontynuować w roku 2019 i uznać je jako 

priorytet. (szczegóły w nagraniu) 

https://synonim.net/synonim/sp%C3%B3jny
https://synonim.net/synonim/ca%C5%82kowity
https://synonim.net/synonim/spoisty
https://synonim.net/synonim/kumuluj%C4%85cy
https://synonim.net/synonim/nierozerwalny
https://synonim.net/synonim/kompleksowy
https://synonim.net/synonim/zupe%C5%82ny


Radny Dariusz Zając uważa, że inwestycję wodociągową w Walenczowie 

 ul. Zakrzewska powinno się dopisać do projektu budżetu na 2019r, ponieważ 

wiemy już, ze nie będzie ona dofinasowana ze źródeł zewnętrznych. Obawia się, 

żeby nie było tak jak w poprzedniej kadencji, kiedy zgłosił te interpelacje na 

sesjach początkowych i do chwili obecnej niż w tej sprawie nie zrobiono. Nadal 

oczekuje odpowiedzi na swój wniosek zgłoszony na poprzedniej sesji RG. 

Radny Andrzej Zalski zapytał Wójta Gminy skąd te nadwyżkę na początku roku 

weźmiemy? 

Wójt Gminy  wyjaśnił, ze zawsze źródła finansowania są trzy, ale najpierw 

przede wszystkim trzeb rozliczyć inwestycje kanalizacyjna w Iwanowicach 

Dużych, a to nastąpi w pierwszym kwartale 2019r. , na ten moment więc nie 

może dokładnie powiedzieć skąd te środki weźmiemy. (szczegóły w nagraniu) 

Radny Andrzej Zalski nie był usatysfakcjonowany odpowiedzią Wójta Gminy. 

(szczegóły w nagraniu) 

Wójt Gminy powiedział również na temat: 

-  przetargu na energię elektryczną 

- kosztów za wywóz odpadów komunalnych  

Ad-5. 

Podjęcie uchwała w sprawach: 

a. Uchwała nr 13 /III/2018 w sprawie budżetu gminy na 2019r   

Opinia poszczególnych komisji pozytywna. 

- podjęta  przy 11 głosach za 1 przeciw 2 wstrzymujących  (głosowanie imienne 

załącznik nr 2) 

W dyskusji na uchwalonym budżetem głos zabrali radni: Paweł Sośniak, 

Andrzej Zalski, Grzegorz Idasz 

b. Uchwała nr 14 /III/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy Opatów na lata 2019-2026   

Opinia poszczególnych komisji pozytywna. 



- podjęta przy 10 głosach za 1 przeciw 3 wstrzymujących 

(głosowanie imienne załącznik nr 3) 

Pytanie w sprawie WPF zadał radny Przemysław Sławuta -  dlaczego w 

WPF na lata 2019-20126 nie uwzględniono wodociągu w Waleńczowie. 

Odpowiedzi udzielił Skarbnik Gminy – w WPF uwzględniane są zadania, 

które są planowane na dwa lata.  

Radny Andrzej Zalski – mamy jakieś założenia do budżetu, ale uważa, ze 

to taka mrzonka, obiecujemy coś, a może tego nie być , na koniec roku 

możemy powiedzieć, ze nie wyszło. 

Skarbnik Gminy zauważył, że  radny Andrzej Zalski był radnym w 

poprzedniej kadencji, minęły cztery lata i nie wie, że przecież każdego 

roku uchwala się budżet i jakieś założenia musza w tym budżecie być , ale 

przecież często wprowadza się różne zmiany , w zależności od potrzeb. 

Radny Andrzej Zalski nie zgodził się z tym.   

 c. Uchwała nr 15 /III/2018 w sprawie gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych   na 2019r  

Opinia GK RPA pozytywna 

- podjęta jednogłośnie (głosowanie imienne załącznik nr 4) 

d. Uchwała nr 16 /III/2018 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii na 2019r  

Opinia GK RPA pozytywna 

- podjęta jednogłośnie (głosowanie imienne załącznik nr 5) 

e.  Uchwała nr 17 /III/2018 w sprawie planów pracy komisji na 2019r  

 Przewodniczący poszczególnych komisji stałych RG przedstawili  plany pracy 

swoich komisji na 2019 rok 

- podjęta przy 12 głosach za, 1 wstrzymujący, 1 radny  odmówił wzięcia 

udziału w głosowaniu  (głosowanie imienne załącznik nr 6) 

f. Uchwała nr 18 /III/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok 



 

- podjęta  jednogłośnie  

(głosowanie imienne załącznik nr 7) 

Ad-6.i  Ad.7 

Radny Andrzej Zalski oskarżył Radę Gminy, że nie umożliwiła wszystkim 

radnym pracy w komisjach, wnosi aby dokonać ponownego ustalenia składu 

osobowego komisji.   

Wiceprzewodniczący Henryk Sendal zauważył,  że każdy radny miał stworzona 

możliwość pracy w komisji. To Rada większością głosów  zdecydowała,  że 

komisje będą miały po 5 członków, co jest zgodne ze Statutem Gminy bo w 

skład komisji może wchodzić  co najmniej 3 radnych i nie więcej niż 7 i tak jest 

u nas.  

Pan Zalski był podawany  kilkakrotnie (jest to nagrane) do składu komisji i za 

każdym razem nie wyraził zgody, wiec tylko do siebie może mieć pretensje.  

Radny Andrzej Zalski uważa, że to nie ma nic wspólnego z tym, że był 

podawany do komisji, insynuował, że  Rada i tak głosowałaby przeciwko niemu.  

Radny Zalski sobie nie życzy aby za jego członkostwem w komisji głosowali 

radni.  



(Statut Gminy  Opatów § 59 ust.1 stanowi, iż to Rada powołuje stałe i doraźne 

komisje oraz określa ich skład osobowy. 

Upoważnienie takie dla Rady  daje  art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o 

samorządzie gminnym  ( t. j. Dz.  U.  z  2018  r. poz. 994 z poźn.zm.), który  

mówi o tym, że to Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i 

doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład 

osobowy, tym samym to Rada Gminy głosuje nad członkostwem radnych w 

komisjach. ) 

Radny Dariusz Zając – zauważył, ze według Statutu Gminy radny może 

uczestniczyć w pracach co najmniej 1 komisji albo w dwóch, również uważa, że 

została ograniczona praca radnego. Zapytał w jakich komórkach 

organizacyjnych rady, radny może wykonywać swój mandat, skoro mu się to 

ogranicza. 

Wyjaśnień udzieliła Radca Prawny Wanda Balas.  

Według Statutu Gminy w celu wykonywania określonych zadań Rada 

powołuje stałe i doraźne komisje oraz określa ich skład osobowy. Komisje 

podlegają Radzie. 

W skład komisji może wchodzić  co najmniej 3 radnych i nie więcej niż 7. 

Radny, z wyłączeniem Przewodniczącego Rady, zobowiązany jest być 

członkiem co najmniej jednej komisji stałej Rady, jednakże nie więcej niż 

dwóch komisji. 

Osobiste zdanie Radcy Prawnej Wandy Balas, że składy komisji powinny zostać 

rozszerzone.  

Radny Stanisław Grzyb wnioskował o poszerzenie składu osobowego komisji 

do 7 osób aby w każdej komisji był przedstawiciel każdego sołectwa.  

Wniosek zostanie przekazany do Przewodniczącego RG i będzie  rozpatrywany 

na następnej sesji.  

Radny Stanisław Grzyb zapytał co z obligacjami? 

Wójt Gminy odpowiedział, że odpowiedź  na to pytanie przygotuje na następną 

sesję RG.  



 

Ad-8.  

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Gminy  

zamknął  III zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

 

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

na BIP Gminy Opatów.  

 

Protokołowała       Wiceprzewodniczący  

Joanna Krotla        Rady Gminy Opatów 

                      Henryk Sendal 


