
PROTOKÓŁ nr V/2019 

 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 27 lutego  2019r w sali przy  

ul. Kościuszki nr 1 w Opatowie 

 

Godzina  rozpoczęcia 13
oo

, godz. zakończenia 15
30 

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

do prowadzenia obrad Rady Gminy Opatów i umożliwiło 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. Sołtysi 

6. Radni 

7. Mieszkańcy 

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. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Iwanowicach Dużych 

b. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wilkowiecku 

c. zmian w budżecie  gminy na 2019r 

b. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

6. Wolne wnioski radnych i sołtysów 

7. Sprawy bieżące  



8. Zakończenie V 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 jednogłośnie. 

Ad-3.  

Protokół z sesji z dnia  29 stycznia 2019r 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 IV/20018 

Ad 4. 

Informacja Wójta Gminy o bieżącym funkcjonowaniu gminy: 

- gazyfikacja gminy Opatów  

- trwają prace poprawkowe przy drodze w Iwanowicach Dużych , jest to robione 

na koszt wykonawcy 

- trwają prace przy kanalizacji ulic Miodowej w Iwanowicach małych i 

Nadrzecznej w Opatowie  

- jest możliwość uzyskania z Funduszu Ochrony Środowiska pożyczki 



częściowo umarzalnej, na budowę wodociągu na ul. Zakrzewskiej w 

Waleńczowie.  

- mija termin składania wniosków o zwrot akcyzy 

- trwa nabór wniosków na piece na biomasę   

- od 4 marca br. zostaje uruchomiony III etap na składanie wniosków dot. 

usuwania azbestu 

- ustalony został harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 

poszczególnych sołectwach 

- zakupiony został system do głosowania dla radnych  

Ad-5. 

Projekty uchwał zostały omówione na wspólnym posiedzeniu komisji RG. 

Przewodniczący poszczególnych komisji zapoznali z opiniami wydanymi przez 

członków komisji.  

Mieszkańcy przybyli na sesje zabierali głos w sprawie zamiaru likwidacji 

szkoły. 

Radni oraz Wójt Gminy  przedstawiali argumenty w pełni uzasadniające 

likwidacje dwóch szkół podstawowych, a w przyszłości może i trzeciej. 

Po dyskusji radni przystąpili do głosowania nad uchwałami:  

 Uchwała nr 26 /V/2019  w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w 

Iwanowicach Dużych  – podjęta przy 9 głosach za, 1 przeciw 4 wstrzymujących  

Radna Ksenia Sroka nie brała udziału w glosowaniu - załącznik nr 1 

b. Uchwała nr 27 /V/2019  w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej 

w Wilkowiecku  – podjęta przy 9 głosach za, 2 przeciw 4 wstrzymujących  - 

załącznik nr 2 

Po tych głosowaniach  radny Andrzej  Zalski opuścił obrady . 

 

c.  Uchwała nr 28 /V/2019  w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2019r 

podjęta przy  14 głosach za - załącznik nr 3 



 

b. Uchwała nr 29 /V/2019  w sprawie regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków– podjęta przy 

 14 głosach za - załącznik nr 4 

Ad-6.i  Ad.7 

Radny Tomasz Kotowicz – zaproponował zakup klimatyzacji dla sali posiedzeń, 

w której mimo niskiej temperatury na dworze jest bardzo duszno i gorąco.  

Radny Dariusz Zając – na komisje zapraszać szefów jednostek, jeżeli na 

posiedzeniu omawiane są tematy dot. ich jednostek.   

Sołtys wsi Iwanowice Duże Andrzej Schon zapytał co z budynkami jeżeli 

dojdzie do likwidacji szkół.  

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy.  

Ad-8.  

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący  Rady Gminy  zamknął  

V 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   

         


