
PROTOKÓŁ nr IV/2019 

 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 29 stycznia 2019r w sali przy  

ul. Kościuszki nr 1 w Opatowie 

 

Godzina  rozpoczęcia 13
oo

, godz. zakończenia 15
30 

Na 15 radnych obecnych na sesji 13 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. Radny Powiatowy     - Jerzy Kiepura 

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. uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla 

dzieci i młodzieży” 

b. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci 

zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 



c. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 

albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”  

na lata 2019-2023 

d. zarządzenia wyborów do organów sołectw w gminie Opatów 

e.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu 

f. ustalenia diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży służbowych 

g. zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych 

7. Wolne wnioski radnych i sołtysów 

- dyskusja nad wnioskiem radnego Stanisław Grzyba dot. zwiększenia składów 

osobowych komisji stałych RG 

8. Sprawy bieżące  

9. Zakończenie IV 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.  

Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad, ze zmianami. O 

możliwości wprowadzenia ewentualnych zmiana radni zostali poinformowani w 

Postanowieniu na sesje.  

Zgodnie ze Statutem Gminy Opatów § 27 ust.1 Przewodniczący może 

autopoprawką wprowadzić zmiany do porządku sesji.  

Proponowany porządek obrad został przyjęty przy jednym głosie 

wstrzymującym. (głosowanie imienne  załącznik nr 1) 

Ad-3.  

Protokół z sesji z dnia  28 grudnia 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. 

Przewodniczący obrad podpisał protokół nr III/20018 

Ad 4. 

Informacja Wójta Gminy o bieżącym funkcjonowaniu gminy: 

- kanalizacja w Iwanowicach Dużych – zakres prac obejmujących budowę 

kanalizacji, 

- kanalizacja w Opatowie i w Iwanowicach Małych , 2 ulice 

- II etap azbestu, w odpowiednim czasie zostanie informacja o zgładzaniu, w 

odpowiednim czasie  

- proces gazyfikacyjny  w gminie Opatów 

- akcyza na paliwo 

- zebrania wyborcze w sołectwach  

- wodociąg w Waleńczowie ul. Zakrzewska 

W temacie tym zabrał głos radny Stanisław Grzyb – przypomniał, że również 

wodociąg w Zwierzyńcu Drugim Kleć miał być robiony na równi z 

Waleńczowem 

Głos zabrał również radny Andrzej Zalski – mówił na temat drogi w 

Iwanowicach Dużych.   

Obecny na posiedzeniu mieszkaniec Waleńczowa powiedział na temat złożonej 

petycji dot. braku wodociągu na ul. Zakrzewskiej w Waleńczowie, braku wody 

ponieważ poziom wód gruntowych z każdym rokiem upada.  

(szczegóły w nagraniu) 

Radny  Dariusz Zając zapoznał radnych z petycją  złożoną przez mieszkańców 

Waleńczowa . 



Wójt Gminy powiedział także na temat: 

- gospodarki odpadami na terenie gminy  

- napisany zostanie wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg o kontynuacje ścieżki 

rowerowej od Cmentarza w stronę Nabokowa i Iwanowic Małych.   

- problem z  zakupionymi samochodami strażackimi w Iwanowicach Dużych i 

w Waleńczowie  

- organizacja nowego roku szkolnego w oświacie zgodnie ze zmianami w 

nowym prawie oświatowym. 

W punkcie tym głos zabrał również radny powiatowy Jerzy Kiepura.  

Ad-5. 

Podjęcie uchwał: 

Projekty uchwał zostały omówione na wspólnym posiedzeniu komisji RG. 

Przewodniczący poszczególnych komisji zapoznali z opiniami wydanymi przez 

członków komisji.  

 Uchwała nr 19 /IV/2019  w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego 

programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” – podjęta jednogłośnie 

przy 13 głosach za. - załącznik nr 2 

Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023  ma na celu  ograniczenie  m.in. zjawiska niedożywienia 

dzieci i młodzieży, oraz  zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym 

zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w szkole.  Program  ten przewiduje 

wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały 

pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio 

dyrektor szkoły lub przedszkola informują ośrodek pomocy społecznej o potrzebie 

udzielenia pomocy w formie posiłku. 

 

Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w  w/w sposób, nie może 

przekraczać 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na 

terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej 

liczby z miesiąca  czerwca. 

 

Warunkiem  przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej 

przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, 

jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w 



ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązanie na terenie gminy będzie 

przewidywał. 

Pozwoli to również gminie uzyskać dotacje na finansowanie tego zadania. 

 

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. 

 

b. Uchwała nr 20 /IV/2019  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie 

świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub 

żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019-2023 – podjęta jednogłośnie przy 13 głosach za. - 

załącznik nr 3 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy  społecznej przysługuje osobom i 

rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w 

rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym  mowa  odpowiednio w art. 

8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej ( jt. Dz. U z 2018r., poz. 1508 z późn. 

zm.). 

Kryterium uprawniające do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej  zgodnie  z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

(Dz.U. z  2018r., poz. 1358) od l października 2018r. wynosi: 

1) dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł,  (150% kryterium dochodowego = 

1.051,50 zł) 

2) dla osoby pozostającej w rodzinie 528 zł.    (150% kryterium dochodowego = 

792,00 zł) 

Uchwałą  Nr  140  Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. ustanowiono 

wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 

2018r., poz. 1007). W ramach tego programu przewidziano wsparcie finansowe gmin 

w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia  pieniężnego (w postaci zasiłku 

celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz  rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych. Pomoc taka  trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – 

spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej 

oraz spełniających  kryterium dochodowe w wysokości  150%  o którym mowa w art. 

8 ust. 1 ustawy o pomocy  społecznej. 

Zaznacza się jednak, iż gmina może udzielić wsparcia w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub  żywności w postaci zasiłku celowego osobom 

spełniającym kryterium  dochodowe w wysokości 150%  wyłącznie w przypadku 

uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do 

tego poziomu (art. 8 ust.2 ustawy o pomocy społecznej). 

Należy również podkreślić, iż w trakcie realizacji programu rządowego w zakresie 

dożywiania w latach 2006-2013 oraz w latach 2014-2018 obowiązywało  kryterium 



dochodowe w wysokości 150%, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej uchwalone przez radę gminy. 

Ustanowiony wieloletni program rządowy  uchwałą Rady Ministrów „Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019-2023  obowiązuje od 1  stycznia 2019r.  i  zastąpi 

dotychczas  realizowany program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 

2014-2020. 

 

Mając na uwadze powyższe, a przede wszystkim trudną sytuację osób i rodzin 

korzystających z systemu pomocy społecznej, podwyższenie kryterium dochodowego 

do poziomu 150% o którym  mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej  ułatwi 

oraz uskuteczni działalność zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwa, ograniczy 

również zjawisko niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub 

znajdujących się w trudnej  sytuacji życiowej  oraz osób dorosłych, w szczególności 

samotnych, w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. Ponadto podjęcie 

niniejszej  uchwały  daje możliwość poszerzenia kręgu beneficjentów Programu poza  

standardową grupę świadczeniobiorców pomocy społecznej. 

 

Wobec powyższego podjęcie stosownej  uchwały jest uzasadnione. 

 

c.  Uchwała nr 21 /IV/2019  określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023– podjęta jednogłośnie przy 13 głosach 

za. - załącznik nr 4 

Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. został wprowadzony 

wieloletni rządowy program” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023, który 

obowiązuje od 1 stycznia 2019r. i zastąpił realizowany program ustanowiony na 

podstawie uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Zgodnie z programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023  gmina udziela 

wsparci osobom spełniającym warunki uzyskania pomocy wskazane w ustawie  z dnia 

12 marca 2004r. o pomocy społecznej  w formie posiłku, świadczenia  pieniężnego na 

zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych spełniającym jednocześnie kryterium dochodowe w wysokości do 

150% kryterium o którym mowa w art. 8 ust. 1  ustawy o pomocy społecznej. 

Adresatami programu są m.in. 

1) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

2) uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej  lub gimnazjalnej, 

3) osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o 

pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze chore  lub 

niepełnosprawnym i samotne . 



 

Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w 

formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 

osób przekraczających kryterium dochodowe ,o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o 

pomocy społecznej  do wysokości 150% kryterium jest przyjęcie przez gminę  

stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej 

podwyższającej kryterium do 150% do wysokości , której nie żąda się zwrotu 

wydatków za  udzielony posiłek, albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów 

żywnościowych. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

d. Wyjaśnienia Sekretarz Gminy Jerzy Szyja.  

Uchwała nr 22 /IV/2019  zarządzenia wyborów do organów sołectw w gminie 

Opatów – podjęta jednogłośnie przy 13 głosach za. - załącznik nr 5 

 

e.  Uchwała nr 23 /IV/2019  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kłobuckiemu – podjęta jednogłośnie przy 13 głosach za. - załącznik nr 6 

 

f. Przewodniczący poszczególnych komisji   przedstawili propozycje nowych 

diet dla radnych i sołtysów.  Komisje zaproponowały po 700 zł dla wszystkich 

radnych bez względu na funkcje  oraz 1200 zł dla Przewodniczącego RG. 

radny Andrzej  Zalski zauważył, ze propozycje diet dla radnych są za wysokie,  

te kwoty są nieadekwatne do kosztów jakie ponosi radny  w związku ze 

zwolnieniem się z pracy na posiedzenie. w ogóle nie powinno być podwyżki  

radny Jan ślusarczyk   również opowiedział się za tym, by nie podnosić  diet dla 

radnych . 

Uchwała nr 24 /IV/2019  ustalenia diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży 

służbowych – podjęta przy 8 głosach za, 2 przeciw i 3 wstrzymujących  - 

załącznik nr 7 

 Dla sołtysów propozycja Komisji – 300 zł 



g. Uchwała nr  25 /IV/2019  zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowych – podjęta jednogłośnie przy 13 głosach za. - 

załącznik nr 8 

 

Ad-6.i  Ad.7 

Wniosek radnego Stanisława Grzyba dot. zwiększenia składów osobowych 

komisji stałych został poddany pod głosowanie. 

Głosów za 4, głosów przeciw 5,, wstrzymujących się 3. - załącznik nr 8 

W związku z powyższym wniosek został odrzucony. 

sołtys wsi Opatów Halina Szyjka  - zgłosiła wniosek dot. postawienia fotoradaru 

na skrzyżowaniu w Opatowie. Zapytała do kogo może się w tej sprawie zgłosić 

w Urzędzie Gminy.  

Wójt Gminy odpowiedział, że do pana Jacka Popędy. 

Zabrali również głos sołtys wsi Zwierzyniec Drugi, sołtys wsi Iwanowice Duże. 

Radni Andrzej Zalski i Dariusz Zając złożyli pisemne interpelacje na ręce 

Przewodniczącego RG.  

Ad-8.  

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący  Rady Gminy  zamknął  

IV zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

 

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

na BIP Gminy Opatów.  

 

Protokołowała  

Joanna Krotla     PRZEWODNICZĄCY  

       Rady Gminy Opatów   

         


