
PROTOKÓŁ nr XII/2019 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 29 października   2019r 

w sali budynku  przy  ul. Kościuszki 1  w Opatowie 

 

Godzina  rozpoczęcia 14
00

, godz. zakończenia 15
30 

Na 15 radnych obecnych na sesji 15 radnych 

Obecni na posiedzeniu:  

3.  Sekretarz Gminy - Jerzy Szyja  

4. Skarbnik Gminy  - Zbigniew Kowalik 

5. Inspektor UG – Jacek Popęda  

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 uchwalenia projektu miejscowego planu  

    zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Iwanowice Duże 

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

  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję   

      w latach 2020 r.- 2023 r. 

  8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych   

      oświadczeń    majątkowych. 

  9. Informacja Wójta Gminy na temat złożonych  oświadczeń   majątkowych. 



 10. Wolne wnioski radnych i sołtysów 

 11. Sprawy bieżące  

 12. Zakończenie  XII 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   3 października  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 XI/2019 

Ad-4. 

 

Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami . Informację 

przedstawił Sekretarz Gminy Jerzy Szyja. 

- gazyfikacja gminy 

- zakończono III  etap programu usuwania azbestu 

- rozpoczęła się procedura zamiaru likwidacji szkół  



- opracowywany jest projekt budżetu na 2020r 

- przetargi na energię elektryczną w budynkach komunalnych  

Na temat dróg informacji udzielił Inspektor UG – Jacek Popęda.  

Ad-5  

Wszystkie projekty uchwał zostały omówione na wspólnym posiedzeniu 

Komisji , zostały pozytywnie zaopiniowane i przekazane na sesję. 

Uchwała Nr 61/XI/2019  w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu  

    zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Iwanowice Duże 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 15 głosach za. 

W punkcie tym sprawę dot. udostępniana możliwości do zagospodarowywanie  

działek przez chętnych  inwestorów  poruszał radny Sośniak  Paweł.  

Radny Dariusz Zając poprosił aby zwrócić uwagę na zapotrzebowanie działek 

pod fotowoltaikę   

Ad-6  

Uchwała Nr 62/XI/2019  w sprawie zmian w uchwale budżetowej  na 2019r 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 15 głosach za. 

Ad-7  

Wybory na ławnika: 

Przewodniczący Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników  Dariusz 

Zając  odczytał opinię zespołu dot. kandydata na Ławnika do Sądu Okręgowego 

w Częstochowie.  

Radni zostali zapoznani z regulaminem wyborów na ławnika . 

Regulamin 

 
głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję  

w latach  2020r. - 2023 r. przeprowadzonych na sesji w dniu 29 października 2019r.  

 

 

I. Zasady ogólne: 

1  Radni, wybierają  ławnika  do Sądu Okręgowego w  Częstochowie  spośród  zgłoszonych  

kandydatów; 

2. Głosowanie przeprowadza wybrana, spośród radnych, Komisja Skrutacyjna  

w składzie 3 osób.  



 

3.  Głosowanie jest tajne, odbywa się przy pomocy kart do głosowania  

4.  Kandydaci na ławników umieszczeni są na karcie do głosowania w porządku 

alfabetycznym. 

5. Komisja Skrutacyjna sprawdza prawidłowość sporządzonych kart do głosowania, 

szczególnie pod kątem czy wszyscy kandydaci są na nich umieszczeni, opatruje karty 

pieczęcią Rady Gminy i rozdaje je radnym. 

 

6. Głosowanie odbywa się na sesji poprzez wyczytywanie przez członka Komisji 

Skrutacyjnej, według listy obecności, nazwisk radnych, którzy kolejno podchodzą do urny i w 

obecności Komisji Skrutacyjnej wrzucają do niej karty do głosowania. 

 

7. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i 

sporządza protokół. 

8. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej. 

9. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprzez odczytanie 

protokołu na sesji. 

 

10 . Wybór ławnika następuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

ustawowego składu Rady. 

 

 

II. Zasady głosowania  

 

1.Karty do głosowania, otrzymują brzmienie „Karta do głosowania w wyborach ławnika do 

Sadu Okręgowego w Częstochowie” oraz pytanie „Czy jesteś za wyborem na ławnika?” 

Poniżej, nazwisko, imię (imiona) kandydata. Obok nazwiska, z prawej strony, w jednej linii 

umieszcza się dwie jednakowe kratki: jedna obok wyrazu „tak”, druga obok wyrazu „nie”. 

 

2.Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku kandydata znaku „x” w kratce 

obok wyrazu „tak” opowiadając się w ten sposób  

za wyborem, lub w kratce obok wyrazu „nie” opowiadając się w ten sposób przeciwko 

wyborowi tego kandydata na ławnika. 

 

3. Jeżeli radny na karcie do głosowania: 

1) postawi przy nazwisku kandydata znak „x” jednocześnie w kratce obok wyrazu „tak”,  

jak i w kratce obok wyrazu „nie”; 

2) nie postawi przy nazwisku kandydata znaku „x” w kratce ani obok wyrazu „tak”  

ani obok wyrazu „nie”; 

- jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru w obrębie tego kandydata (głos 

neutralny, tzw. wstrzymujący się). 

 

4. Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Komisję Skrutacyjną są kartami nieważnymi. 

 

5.Kart całkowicie przedartych Komisja Skrutacyjna nie bierze pod uwagę. 

 

6. Kandydata na ławnika uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej 

głosów, znaków „x” w kratce obok wyrazu „tak” od sumy znaków „x” w kratce obok wyrazu 

„nie”. 



 

 7. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół  

1) liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania; 

2) imię i nazwisko zgłoszonych kandydatów; 

3) liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania; 

4) liczbę kart wyjętych z urny (gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby 

osób, którym wydano karty do głosowania, Komisja podaje w protokole przypuszczalną 

przyczynę tej niezgodności); 

5) liczbę kart nieważnych; 

6) kolejno, imię (imiona) i nazwisko zgłoszonego kandydata oraz liczbę głosów 

ważnych: 

a) za wyborem kandydata na ławnika,  

b) przeciw wyborowi kandydata na ławnika, 

c) bez dokonania wyboru; 

przez co stwierdza wynik wyborów. 

 

8. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na 

wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków Komisji Skrutacyjnej 

odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub 

sporządzania protokołu. 

 

9. Ustala się wzór kart z głosowania: 

 
KARTA DO GŁOSOWANIA 

 

w wyborach na ławnika  

do Sądu  Okręgowego w Częstochowie 

 

 

 

Czy jesteś za wyborem na ławnika? 

 

 

KLUBA ROMAN      tak   nie 

 

 

 

 

(pieczęć) 

 

 

 

Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku kandydata znaku „x” w kratce obok 

wyrazu „tak” opowiadając się w ten sposób za wyborem, lub w kratce obok wyrazu „nie” opowiadając się w ten 

sposób przeciwko wyborowi tego kandydata na ławnika. 

 

 

 

10. Ustala się wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania : 

 
Protokół 

z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do Sadu Okręgowego w Częstochowie sporządzony na 

sesji w dniu 29 października 2019 r. na kadencję w latach  2020 r. - 2023 r. 

 



Komisja skrutacyjna w składzie: 

 

1) …………………………………  - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 

  

2) ……………………………………… - Członek Komisji  Skrutacyjnej 

 

3) ……………………………………… - Członek Komisji Skrutacyjnej 

 

po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje: 

 

1. Liczba radnych Rady Gminy Opatów obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: ………… 

2. Na ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie zgłoszono kandydaturę: 

 

ROMAN KLUBA 

 

3. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: …………  

4. Liczba kart wyjętych z urny: …………..  

Różnica liczby kart wyjętych od liczby osób, którym wydano karty do głosowania powstała przypuszczalnie z 

powodu  …… 

…………………………………………………………………………………… 

5. Liczba kart nieważnych:  …………. 

6. Liczba głosów nieważnych  ……………. 

7. Liczba głosów ważnych      …………. 

8. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata: 

…………………………………………………… oddano głosów ………….; 

Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat 

Roman Kluba  

 

Został / nie został  wybrany na ławnika do Sądu Okręgowego  w Częstochowie na kadencję w latach  2020 

r. - 2023 r. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej   ……………………… 

 

2) Członek Komisji Skrutacyjnej    ……………………… 

 

3) Członek Komisji Skrutacyjnej    ……………………… 

 

Regulamin został przyjęty jednogłośnie.  

Jednogłośnie  została Komisja Skrutacyjna do przeprowadzenia wyborów na 

ławnika, w osobach: 

- Przemysław Sławuta 

- Robert Pośpiech  

- Tomasz Kotowicz. 



Przystąpiono do głosowania tajnego nad wyborem ławnika do  Sądu 

Okręgowego  w Częstochowie. Po wyborze ławnika , została poddana pod 

głosowanie  Uchwała Nr 63/XI/2019  w sprawie wyboru ławników na kadencję   

      w latach 2020 r.- 2023 r. 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 15 głosach za. 

Ad- 8.   

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych  oświadczeń   

majątkowych. 

Radni oświadczenia złożyli w terminie. 

Oświadczenia przesłano do Urzędu Skarbowego w Kłobucku oraz umieszczono 

a stronie BIP gminy Opatów. 

Urząd Skarbowy w wyniku analizy stwierdził drobne uchybienia i braki 

formalne. Radni otrzymają w tej sprawie  powiadomienia na piśmie. 

Ad-9 

N temat złożonych  oświadczeń   majątkowych informację złożył w imieniu 

Wójta Gminy – Sekretarz Gminy Jerzy Szyja. . 

Pracownicy  oświadczenia złożyli w terminie. 

Oświadczenia przesłano do Urzędu Skarbowego w Kłobucku oraz umieszczono 

a stronie BIP gminy Opatów. 

Ad-10. i Ad-11. 

Radny Grzegorz Idasz  zgłosił potrzebę zaproszenia na sesję RG Pana Andrzeja 

Kucharczyka Kierownika  Powiatowego  Zarządu Dróg.  

Radny Dariusz Zając zaproponowała aby nasza gmina w ramach Karty  Dużej 

Rodziny zaproponowała  jakieś propozycje dla tych rodzin.  

Ad-12 

Wobec zrealizowanego porządku obrad,  Przewodniczący Rady Gminy  zamknął  

XII  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 

 


