
PROTOKÓŁ nr XI/2019 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 3 października   2019r 

w sali budynku  przy  ul. Kościuszki 1  w Opatowie 

 

Godzina  rozpoczęcia 13
00

, godz. zakończenia 17
30 

Na 15 radnych obecnych na sesji 15 radnych 

Obecni na posiedzeniu:  

1. Poseł na Sejm   - Andrzej Gawron  

2. Wójt Gminy                 - Bogdan Sośniak  

3.  Sekretarz Gminy - Jerzy Szyja  

4. Radny powiatowy - Jerzy Kiepura 

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 RG  

4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami  

5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian do uchwały nr 49/X/2019 z dnia 28 

sierpnia 2019r 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w uchwale budżetowej  na 2019r 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu 

8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej  Prognozie Finansowej 

gminy Opatów na lata 2019-20267. 

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 143/XXXI/2009 Rady 

Gminy  



w Opatowie z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady 

przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach 

organizacyjnych na terenie Gminy Opatów dodatków do wynagrodzenia nagród 

i dodatków socjalnych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego  

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania 

kandydatów na ławników  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia  od  Komendanta  Wojewódzkiego 

Policji informacji o kandydatach na ławników. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i  przystąpienie 

do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego 

14. Wolne wnioski radnych i sołtysów 

15. Sprawy bieżące  

16. Zakończenie  XI 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 sierpnia 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 X/2019 

Ad-4. 

Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami : 

- zakończona została procedura z przygotowaniem protokołów suszowych, 

protokoły przesłano do Wojewody, rolnik po otrzymaniu protokołu może się 

zgłosić do ARMiR aby zgłosić wniosek suszowy o wypłacenie odszkodowania 

- przedsięwzięcia drogowe  na terenie gminy Opatów,  

- otwarcie zielonej pracowni w Szkole Podstawowej Opatowie 

-  zaawansowane są już prace przy inwestycji gazowej  

- program Inicjatyw Społecznych – środki finansowe zostały przyznane dla 

pięciu sołectw z terenu naszej gminy   

 Sołtys wsi Zwierzyniec  Drugi zarzucił Wójtowi, że fundusz z sołectwa 

Zwierzyniec Drugi dał na dofinansowanie do tych Inicjatyw a inne trzy wsie 

dostały place za darmo. 

Wójt ustosunkował się do tych zarzutów. 

Radny Andrzej Zalski uważa, że skoro sołectwo uchwaliło pieniądze na plac 

zabaw to nie można ich przeznaczyć na cos innego. 

Wnioskował aby te sprawę skierować do Komisji do szczegółowego 

rozpatrzenia. 

Przewodniczący  RG skierował wniosek do Komisji.  

W punkcie tym głos zabrał Poseł na Sejm Pan Andrzej Gawron. 

Mówił m.in. na temat oświaty. 

Głos w tej sprawie zabierali również radni. 

Radni zgłaszali problemy i bolączki mieszkańców naszej Gminy. 



Radny Dariusz Zając poruszył m.in. sprawę Ustawy śmieciowej, która jest 

bulwersująca i nieracjonalna oraz Ordynacji wyborczej – jednomandatowych 

okręgów wyborczych dla malutkich gmin. 

Poseł starał się wyjaśniać zgłaszane dylematy.   

Ad-5  

Wszystkie projekty uchwał zostały omówione na wspólnym posiedzeniu 

Komisji , zostały pozytywnie zaopiniowane i przekazane na sesję. 

Uchwała Nr 52/X/2019  w sprawie zmian do uchwały nr 49/X/2019 z dnia 28 

sierpnia 2019r 

została podjęta  jednogłośnie przez 15  radnych 

Ad-6  

Uchwała Nr 53/X/2019  w sprawie zmian w uchwale budżetowej  na 2019r 

została podjęta  przez 14  radnych za 1 radny był przeciw 

Ad-7  

Uchwała Nr 54/X/2019  w sprawie zaciągnięcia kredytu 

została podjęta  przez 12  radnych za 2  radny było  przeciw 1 radny wstrzymał 

się od głosu 

Ad-8  

Uchwała Nr 55/X/2019  w sprawie zmian w Wieloletniej  Prognozie 

Finansowej gminy Opatów na lata 2019-2026. 

została podjęta  przez 13  radnych za 2  radnych wstrzymało się od głosu 

 

Ad-9  

Uchwała Nr 56/X/2019  w sprawie zmiany uchwały Nr 143/XXXI/2009 Rady 

Gminy w Opatowie z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady 

przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach 

organizacyjnych na terenie Gminy Opatów dodatków do wynagrodzenia nagród 

i dodatków socjalnych. 



została podjęta  przez 13  radnych za 2  radnych wstrzymało się od głosu 

 

Ad-10  

Uchwała Nr 57/X/2019  w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego  

została podjęta  jednogłośnie przez 15  radnych 

 

Ad-11  

Uchwała Nr 58/X/2019  w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania 

kandydatów na ławników  

została podjęta  jednogłośnie przez 15  radnych 

 

Ad-12  

Uchwała Nr 59/X/2019  w sprawie zasięgnięcia  od  Komendanta  

Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. 

została podjęta  jednogłośnie przez 15  radnych 

 

Ad-13  

Uchwała Nr 60/X/2019  w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i  

przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 

została podjęta  jednogłośnie przez 15  radnych 

 

W unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 na podstawie 

porozumienia z  dnia 6 marca  2015r. - 34 jednostki samorządu terytorialnego 

Subregionu Północnego podpisały Porozumienie dotyczące realizacji 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w subregionie. Porozumienie jest 

dobrowolnym samorządnym zrzeszeniem gmin i powiatów, powołanym do 

realizacji instrumentu terytorialnego RIT, a tym samym do realizacji przyjętych 



celów ujętych w Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu 

Północnego Województwa Śląskiego. 

Współpraca Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, koordynacji, 

finansowaniu, monitorowaniu i rozliczaniu Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i powierzenie Miastu 

Częstochowa funkcji Lidera Subregionu Północnego oraz nabyte dzięki temu 

doświadczenie pozwala w chwili obecnej na sformalizowanie funkcjonującego 

porozumienia i przekształcenia go w stowarzyszenie JST o nazwie Związek 

Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. 

Sformalizowanie dotychczas funkcjonującego porozumienia jest istotne 

zwłaszcza w kontekście założeń do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 

przygotowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, które zakładają 

dalszy rozwój zintegrowanych mechanizmów terytorialnych. Przeprowadzone w 

tym zakresie ewaluacje podkreślają, iż realizacja ZIT/RIT w obecnej 

perspektywie unijnej to wysoki potencjał do zapewnienia terytorializacji polityki 

publicznej przez JST, a sama realizacja instrumentu jest oceniana jako dobrze 

dobrana w stosunku do potrzeb i wyzwań regionów. 

Rekomenduje się utworzenie stowarzyszenia JST, którego głównym celem 

działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa 

Śląskiego będzie upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej, 

ochrona wspólnych interesów oraz wspieranie jej rozwoju oraz współdziałanie 

na rzecz efektywnego wykorzystywania środków unijnych w perspektywie 

finansowej na lata 2021-2027. 

W dniu 12 września 2019 r. 34 jednostki samorządu terytorialnego Subregionu 

Północnego podpisały list intencyjny w zakresie uściślenia współpracy 

jednostek samorządu terytorialnego z terenu subregionu północnego 

województwa śląskiego celem kontynuacji wdrażania Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych w latach 2021-2027 i chęć przystąpienia do Stowarzyszenia pn. 



Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. 

Mając na uwadze powyższe, przyjęcie przez Radę Gminy Opatów niniejszej 

uchwały jest uzasadnione. 

Ad-14. i Ad-15. 

W  punkcie tym Radny Powiatowy Jerzy Kiepura udzielił informacji na temat 

bieżącego funkcjonowania powiatu  

Przewodniczący zapoznał z pismem Komendanta Powiatowego Policji o pomoc 

w uderzeniu siłowni w Waleńczowie.  

Odczytał także pismo dot. forum sołtysów, zgłoszenia do 7 .10.2019r 

Ad-16 

Wobec zrealizowanego porządku obrad,  Przewodniczący Rady Gminy  zamknął  

XI  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 

 


