
PROTOKÓŁ nr X/2019 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 28 sierpnia  2019r 

w sali budynku  przy  ul. Kościuszki 1  w Opatowie 

 

Godzina  rozpoczęcia 13
00

, godz. zakończenia 14
30 

Na 15 radnych obecnych na sesji 15 radnych 

Obecni na posiedzeniu:  

1. Wójt Gminy                 - Bogdan Sośniak  

2. Skarbnik Gminy - Zbigniew Kowalik 

3. Sekretarz Gminy - Jerzy Szyja  

4.  Radni wg listy obecności załączonej do protokołu 

5. 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 RG  

4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami  

5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie  gminy na 2019r 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy  

8. Wolne wnioski radnych i sołtysów 

9. Sprawy bieżące  

10. Zakończenie  X 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   27 czerwca 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 IX/2019 

Ad-4. 

Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami : 

- susza , wnioski złożone  przez rolników  - 410 szt. Do chwili obecnej nie ma 

oficjalnych informacji jak będzie wyglądała pomoc   

- dofinansowania z Programu „ Inicjatywa Sołecka” – realizacja do końca 

września.  

- przetarg na ostatni etap usuwania azbestu  

- zakup samochodu dla OSP w Opatowie 

- zmiany w ustawie podatkowej   

- odbyły się konkursy na dyrektorów  szkół – w szkole w Złochowicach został 

wybrany nowy dyrektor 

- imprezy plenerowe   



Radny Andrzej Zalski zapytał kiedy radni otrzymają do wglądu arkusze 

organizacyjne szkół. 

Radny Andrzej Zalski na temat ogromnych pieniędzy wydawanych na oświatę, 

dlaczego gmina nie odwołała  się do Sądu w sprawie likwidacji szkół. 

Radny Dariusz Zając – stwierdził również, że on jako radny i członek Komisji 

Oświaty nie zna sytuacji w oświacie, nie potrafiłby odpowiadać na zarzuty 

społeczne, ponieważ  nie jest do końca zapoznany z tematem.  

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy. 

 

Ad-5  

Uchwała Nr 49/IX/2019  w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2019r  została 

podjęta  jednogłośnie przez 15  radnych. Ze zmianami zapoznał Skarbnik Gminy 

Zbigniew Kowalik. 



 

Ad-6.  

Uchwała Nr 50/IX/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku 



została podjęta  przez 14  radnych. 1 radny nie brał udziału w głosowaniu./ 

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów, a także 

granice  

obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów, od 

dnia 1 września 2019 r. 

Lp. Nazwa szkoły 

Adres siedziby 

szkoły,  

adresy innych 

lokalizacji 

prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 

wychowawczych  

i  opiekuńczych 

Granice obwodu szkoły od dnia 

1 września 2019 r. 

1. Szkoła Podstawowa  im. Marii 

Konopnickiej w Opatowie   

Opatów, ul. T. 

Kościuszki 1, 42-152 

Opatów (siedziba 

szkoły) 

42-152 Opatów, ul. 

Szkolna 5 (miejsce 

prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 

wychowawczych i 

opiekuńczych); 

 

Miejscowość: Opatów, Iwanowice 

Małe, Iwanowice-Naboków, 

Zwierzyniec Pierwszy, 

Zwierzyniec Drugi. 

2. Szkoła Podstawowa im. Red. 

Jana Ciszewskiego  

w Waleńczowie  

 Waleńczów, ul. 

Szkolna 19, 42-151 

Waleńczów; 

Miejscowość: Waleńczów 

3. Szkoła Podstawowa  im. 

Tadeusza Kościuszki w 

Wilkowiecku   

Wilkowiecko,  ul. 

Szkolna 1, 42-152 

Opatów; 

Miejscowość:  Wilkowiecko 

4. Szkoła Podstawowa  w 

Iwanowicach Dużych  

Iwanowice Duże, ul. 

Częstochowska 63, 

42-152 Opatów 

Miejscowość: Iwanowice Duże 

5. Szkoła Podstawowa im. Juliana 

Tuwima w Złochowicach  

 Złochowice, ul. 

Wesoła 3, 42-151 

Waleńczów 

Miejscowość: Złochowice 

 

Ad-7.  

Uchwała Nr 51/IX/2019  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy 

dzierżawy została podjęta  jednogłośnie przez 15  radnych 

 

Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy  należy podejmowanie uchwał 



w sprawach majątkowych gminy , przekraczających zakres zwykłego zarządu, 

dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości  oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na 

czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, uchwała rady 

gminy jest wymagalna również w przypadku gdy po umowie zawartej na czas 

oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość.                                                                                        

 Pan P  E.  jest  dzierżawcą    nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem  

działki  ewidencyjnej  185 o powierzchni 0,3580 ha, numerem  działki  

ewidencyjnej  158 o powierzchni 0,1684 ha,   numerem  działki  ewidencyjnej  

124 o powierzchni 0,1118 ha, numerem  działki  ewidencyjnej  15 o 

powierzchni 0,1920 ha, numerem  działki  ewidencyjnej  42/2 o powierzchni 

0,1668 ha, numerem  działki  ewidencyjnej  83/2 o powierzchni 0,2251 ha, 

numerem  działki  ewidencyjnej  358/2 o powierzchni 0,3628 ha,  numerem  

działki  ewidencyjnej  311 o powierzchni 0,8744 ha, numerem  działki  

ewidencyjnej  432/3 o powierzchni 2,8981 ha, numerem  działki  ewidencyjnej  

253 o powierzchni 0,3584 ha, położonej w Opatowie nieprzerwalnie od 2009 

roku 

Dzierżawiona nieruchomość wykorzystywana jest  na cele rolnicze i 

utrzymywana jest w dobrej kulturze rolnej   

Wnioskodawca starając się o dotacje ze środków unijnych na rozwój swojego 

gospodarstwa i zwiększenie opłacalności produkcji zobowiązany jest 

przedstawić długoletnią umowę dzierżawy. 

Ad-8. i Ad-9. 

Radny Dariusz Zając – na temat Karty Dużej Rodziny , poprosił aby w 

Komisjach przedyskutować  propozycje co można na terenie naszej gminy 

zaproponować posiadaczom tej Karty. 

Sołtys wsi Opatów Halina Szyjka – zaproponowała aby sołtysom wydzielić 

fundusz reprezentacyjny , który mogli by wykorzystać przy okazji odwiedzin w 



innych gminach i  zakupie ewentualnych drobnych suwenirów. 

 Sprawę wyjaśnił  Skarbnik Gminy.   

Radny Andrzej Zalski poruszył temat obwodów szkolnych  oraz dowozu do 

szkół,. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Sołtys wsi Zwierzyniec Pierwszy za 

zorganizowanie dożynek wiejskich . 

Ad-10 

Wobec zrealizowanego porządku obrad,  Przewodniczący Rady Gminy  zamknął  

X  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 

 


