
PROTOKÓŁ nr VI/2019 

 

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

ul. Kościuszki nr 1 w Opatowie 

 

Godzina  rozpoczęcia 14
oo

, godz. zakończenia 17
00 

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. Sekretarz Gminy          - Jerzy Szyja 

2. Skarbnik Gminy      - Zbigniew Kowalik  

3. Radca Prawny             - Wanda Balas 

4. Sołtysi 

5. 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. zmian w budżecie  gminy na 2019r 

b. zmian w Wieloletniej  Prognozie Finansowej gminy Opatów na lata  

2019-2026   

c. zmian do uchwały Nr 200/XLV/2018 z dnia  14 czerwca 2018 r. w sprawie 

emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

d. określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2019 



6. Wolne wnioski radnych i sołtysów 

7. Sprawy bieżące  

8. Zakończenie VI 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 zatwierdzony.  

Ad-3.  

Protokół z sesji z dnia  27 lutego  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 V/2019 

Ad 4. 

W punkcie tym Sekretarz Gminy Jerzy szyja w imieniu Wójta Gminy 

przedstawił bieżące  informacje na temat funkcjonowania gminy: 

- program „Inicjatywa sołecka 2019” – pięć sołectw przystąpiło do programu 

- zakończono nabór wniosków do II etapu programu „Usuwanie Azbestu” – 

około 50 wniosków 



- program niskiej emisji – 21 wniosków na kotły na biomasę  

- odbył się przetarg na wywóz śmieci , zgłosił się jeden oferent -  wzrost ceny za 

wywóz  śmieci  około 90%, na 1 mieszkańca to będzie około 15 zł. 

- w trakcie zebrania wiejskie sprawozdawczo-wyborcze  

- w chwili obecnej Wójt Gminy jest na rozmowie w Kuratorium Oświaty w 

sprawie likwidacji szkół  

 -Szkoła Podstawowa w Opatowie  laureatem konkursu „Zielona Pracownia” 

Radny Andrzej Zalski zapytał czy w gminie Opatów nauczyciele deklarowali 

udział w strajku 

Radny Andrzej Zalski mówił na temat działalności  GZO  w Opatowie odnośnie 

przekazywania dotacji dla Stowarzyszenia „Nasza Szkoła”  

Ad-5 

Projekty uchwał omówił Skarbnik Gminy Zbigniew Kowalik.  



Wcześniej radni propozycje uchwał otrzymali na piśmie.  

 

Radny Andrzej Zalski  - stwierdził, że według niego zbyt mało szczegółów 

przekazuje się do wiadomości radnym i w związku z tym nie będzie brał udziału 

w głosowaniu.   

Uchwała nr 30 /VI/2019  w sprawie  zmian w budżecie  gminy na 2019r 

Za uchwałą głosowało 14 radnych, 1 radny odmówił wzięcia udziału 

w głosowaniu.  

Uchwała nr 31 /VI/2019  w sprawie  zmian w Wieloletniej  Prognozie 

Finansowej gminy Opatów na lata 2019-2026   

Za uchwałą głosowało 14 radnych, 1 radny odmówił wzięcia udziału 

w głosowaniu.  



Uchwała nr 32 /VI/2019  w sprawie  zmian do uchwały Nr 200/XLV/2018 z 

dnia  14 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu. 

Za uchwałą głosowało 14 radnych, 1 radny odmówił wzięcia udziału 

w głosowaniu.  

Uchwała nr 32 /VI/2019  w sprawie zmian do uchwały Nr 200/XLV/2018  

z dnia  14 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu została podjęta przy obecności 15 radnych. Za uchwałą 

głosowało 14 radnych, 1 radny odmówił wzięcia udziału w głosowaniu.  

Uchwała nr 33 /VI/2019  w sprawie  określenia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Opatów w roku 2019 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do 

zadań własnych Gminy.  

W związku z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z póżn.zm. )Rada gminy określa w drodze uchwały, 

corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku 

zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę. 

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019, który 

stanowi załącznik do uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich 

zadań jak : 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 



7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt.  

W Programie wskazano wysokość środków finansowych przeznaczonych na 

jego realizację oraz sposób ich wydatkowania. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Ad-6.i  Ad.7 

Radny Przemysław Sławuta poinformował, że złożył Interpelację  do Wójta 

Gminy  w sprawie  wodociągu na ul. Zakrzewskiej w Waleńczowie i otrzymał 

odpowiedź, że będzie przygotowany wniosek do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska. Czy ten wniosek został już złożony?  

Radny Andrzej Zalski  nt. drogi w Iwanowicach Dużych, której wykonanie 

odbiega od normy 

Radni dyskutowali na temat remontów dróg na terenie gminy Opatów.  

Przewodniczący przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych do końca 

kwietnia.   

Ad-8.  

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący  Rady Gminy  zamknął  

VI  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   

         


