
PROTOKÓŁ nr IX/2019 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 27 czerwca 2019r 

w sali budynku  przy  ul. Kościuszki 1  w Opatowie 

 

Godzina  rozpoczęcia 14
00

, godz. zakończenia 16
00 

Na 15 radnych obecnych na sesji 13 radnych 

Obecni na posiedzeniu:  

1. Wójt Gminy                 - Bogdan Sośniak  

2. Skarbnik Gminy - Zbigniew Kowalik 

3. Sekretarz Gminy - Jerzy Szyja  

4. Radca Prawny   - Wanda Balas 

5. Radni wg listy obecności załączonej do protokołu 

6. Sołtysi wg listy obecności załączonej do protokołu 

 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. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Opatów za rok 2018 

6. Debata nad Raportem o stanie gminy Opatów za 2018r  

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Opatów wotum 

zaufania 

8. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Opatów z wykonania budżetu 

gminy Opatów , sprawozdania finansowego za 2018r. oraz  informacji  o 

stanie mienia komunalnego  na dzień 31 grudnia 2018r. 

a. Opinia  VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach o przedłożonym przez 



Wójta Gminy Opatów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018r wraz z 

informacją o stanie mienia komunalnego. 

b. Wniosek Komisji Rewizyjnej przy Radzie Gminy Opatów w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2018r 

c.  opinia VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdań finansowych  za 

2018r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Opatów z tytułu wykonania budżetu za 2018r 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego  Gminnej   Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2018. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie  na 2019 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Opatów na lata 2019-2023  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznej  nr 2 w  

Waleńczowie 

15. Wolne wnioski radnych i sołtysów. 

16.  Sprawy bieżące. 

17.  Zakończenie IX  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.  

Proponowany porządek obrad został zatwierdzony.  



Ad-3.  

Protokół z sesji z dnia  28 maja  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 Rady Gminy  podpisał protokół nr VIII/2019 

Ad-4. 

Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami : 

- projekt na nową pracownie w Szkole Podstawowej w Opatowie  

- popisano umowę na remont drogi na ul. Długiej w Iwanowicach Małych 

- rozstrzygnięto konkursy na dyrektorów  szkół – szkoła w Wilkowiecku 

pozostaje na razie  bez dyrektora ponieważ nie było ani jednego kandydata  

- odbędą się konkursy na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Opatowie oraz pracownika Ewidencji Ludności w związku z 

przejściem dotychczasowych pracowników  na emeryturę. 

  - wybory do Izb Rolniczych 

- podpisano umowę na widowisko  historyczne , które ma się odbyć na Górze 

Opatowskiej w dniu 7 września  br. Impreza zostanie rozgrzeszona o prezentację 

wieńców dożynkowych  

- susza, problem z woda na ujęciu wodociągowym, klęska w uprawach 

rolniczych  (można składać wnioski o  odszkodowanie suszowe).    

 

Ad-5. i Ad-6.  

Zgodnie z art. 28aa  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2019 poz. 506) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy 

raport o stanie gminy.  

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w 



szczególności realizacje polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i 

budżetu obywatelskiego. 

Radni Gminy Opatów taki raport otrzymali. Został on również zamieszczony  na 

stronie internetowej  gminy Opatów  

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona została debata, 

w której głos zabrać mogli  radni oraz  mieszkańcy  gminy. 

Mieszkaniec, który chciał  zabrać głos w debacie zobowiązany był  złożyć 

pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Opatów, poparte 

podpisami co najmniej 20 osób. 

Takich zgłoszeń nie było 

Ad-7. 

Uchwała Nr  42/IX./2019  w  sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Opatów 

wotum zaufania została podjęta przy  12 głosach za, 1 głosie przeciw.  

Ad-8. 

Wójt Gminy Opatów Bogdan Sośniak  przedstawił sprawozdanie 

z wykonania budżetu Gminy Opatów  za 2018 rok, sprawozdanie finansowe  

oraz informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018r. 

Skarbnik Gminy Zbigniew Kowalik odczytał opinię VI Składu 

Orzekającego RIO w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Opatów sprawozdania z wykonania budżetu za 2018r oraz informację o stanie 

mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018r. 

Po wysłuchaniu Rada Gminy Opatów przystąpiła do jawnego głosowania 

nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2018 rok. 

Ad-9.  

Uchwała Nr  43/IX./2019  w  sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2018r, 

została podjęta przy  12 głosach za, 1 głosie przeciw.  

 



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Chyra  przedstawił  wniosek 

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy 

Opatów, za działalność finansową w 2018 roku, po przeanalizowania 

sprawozdania z  wykonania budżetu gminy za 2018 rok. 

Następnie Skarbnik Gminy –Zbigniew Kowalik odczytał pozytywną opinię 

VI Składu Orzekającego  RIO w Katowicach dot. zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  Opatów w sprawie udzielenia absolutorium 

dla Wójta Gminy Opatów za 2018 rok. 

Po wysłuchaniu, Rada Gminy Opatów przystąpiła do jawnego głosowania 

nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Opatów za działalność 

finansową w 2018roku. 

Ad-10.  

Uchwała Nr 44/IX/2019 w sprawie  absolutorium  dla Wójta Gminy Opatów 

z tytułu wykonania sprawozdań za 2018rok, została podjęta przez 13 radnych – 

Za udzieleniem absolutorium  opowiedziało się jednogłośnie 13 radnych 

 

Ad-11  

Uchwała Nr 45/IX/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego  Gminnej   Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2018. 

została podjęta  jednogłośnie przez 13 radnych 

 



Ad- 12   

 

Uchwała Nr 46/IX/2019 w sprawie  zmian w budżecie  na 2019 rok. 

została podjęta  jednogłośnie przez 13 radnych 

 

Ad- 13   

 

Uchwała Nr 47/IX/2019w sprawie Wieloletniego Programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Opatów na lata 2019-2023  

została podjęta  jednogłośnie przez 13 radnych 



 

Ad- 14   

Uchwała Nr 48/IX/2019 w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznej  nr 2  

w  Waleńczowie została podjęta przy  9  głosach za,  3 głosach wstrzymujących  

Gmina Opatów jest organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie. 

Zgodnie z art.13 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, 

organizator może dokonać likwidacji biblioteki lub jej filii po przeprowadzeniu 

procedury określonej w w/w ustawie. 

                Pierwszą czynnością jest podjęcie niniejszej uchwały( czyli 

poinformowanie  o zamiarze likwidacji filii i  zamiarze  zmiany statutu w części 

dotyczącej likwidacji filii) i podanie jej do publicznej wiadomości co najmniej 

na 6 miesięcy przed terminem likwidacji. Następnie należy zasięgnąć opinii 

jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością  Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Opatowie. Jednostka taką jest Biblioteka Śląska w 

Katowicach. 

               Przesłanką do podjęcia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii 

bibliotecznej w Waleńczowie jest brak odpowiedniego lokalu pod działalność 

tej placówki .Filia Biblioteczna  w Waleńczowie zajmuje lokal  w budynku  

należącym do  parafii pod Wezwaniem NM Panny w Waleńczowie na 

podstawie  umowy użyczenia, bezpłatnie. Warunki lokalowe są  złe i nie 

spełniają  wymogów na tego typu  działalność, słabo izolowane ściany budynku, 

posadzka posadowiona jest bezpośrednio  na ziemi-brak dostatecznej izolacji 

,zły stan stolarki okiennej sprawia ,że temperatura w zimie nie przekracza 12° C. 

W 2018 roku filia posiadała księgozbiór liczący 5383 woluminy, zarejestrowała 

151 czytelników oraz 1289 wypożyczeń. 

Księgozbiór likwidowanej filii  zostanie przekazany do Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Opatowie. 



Likwidacja filii bibliotecznej w  Waleńczowie nie ograniczy mieszkańcom 

gminy dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji. Na terenie 

gminy Opatów nadal funkcjonować będzie  biblioteka w Opatowie i filia  w 

Złochowicach. 

Ad- 15 i Ad-16. 

Radna  Ksenia Sroka – zapytała kiedy będą umowy na odbiór ścieków  

Sołtys Andrzej Schon  -  brakuje pasów na drodze przy szkole podstawowej w 

Iwanowicach Dużych  

Sołtys wsi Wilkowiecko Krzysztof  Konieczny – zapytał o kanalizację  w 

Wilkowiecku 

Radny Andrzej Zalski  zdementował plotki o wykupieniu budynku szkoły  przez 

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”  w Zwierzyńcu Pierwszym  

Radny Stanisław  Grzyb – porządek na posesji gminnej w Zwierzyńcu 

Pierwszym oraz kiedy zostanie zrobiony porządek z Barszczem Sosnowskiego 

 

Ad-17 

Wobec zrealizowanego porządku obrad,  Przewodniczący Rady Gminy  zamknął  

IX  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   

 Mirosław Szewczuk 

 


