
PROTOKÓŁ nr XV/2020 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 24 stycznia 2020r 

w sali budynku  przy  ul. Kościuszki 1  w Opatowie 

Godzina  rozpoczęcia 14
00

, godz. zakończenia 15
00 

Na 15 radnych obecnych na sesji 14 radnych 

Obecni na posiedzeniu:  

1.Wójt Gminy – Bogdan Sośniak  

2. Sekretarz Gminy - Jerzy Szyja  

4. Skarbnik Gminy  - Zbigniew Kowalik 

7.  Radni wg listy obecności załączonej do protokołu 

8. 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. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmian do uchwały budżetowej  na 2020r 

6.Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 

bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie 

komunalne gminy Opatów , na okres 3 lat 

7. Podjęcie uchwały  w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych w gminie Opatów 

8. Podjęcie uchwały  w sprawie planów pracy komisji na 2020r 

9. Wolne wnioski radnych i sołtysów 

10. Sprawy bieżące  

11. Zakończenie XV  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   23 grudnia  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 XIV/2019 

Ad-4. 

Informacja Wójta Gminy: 

- budowa gazociągu – wyłoniona została firma do przeprowadzenia inwestycji 

- odnawialne źródła energii – zostały zaakceptowane wnioski na instalacje 

fotowoltaiczne  na budynkach komunalnych oraz na kotły na palet – ogłoszone 

są już przetargi na wyłonienie wykonawców  

- przetarg na budowę drogi w Iwanowicach Małych ul. Długa  

- przetarg na budowę wodociągu w Waleńczowie i bodowe zbiornika 

retencyjnego  

- odszkodowanie za zniszczony przystanek PKS  

Radny Dariusz Zając zadał pytania dot. fotowoltaiki oraz dot. zbiornika w 

Waleńczowie  

Radny Stanisław Grzyb – zapytał o wodociąg w Kleci – Zwierzyniec Drugi 



 

Ad-5  

Uchwała Nr 79/XV/2019  w sprawie  zmian do uchwały budżetowej  na 2020r 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 14głosach za. 

Ad-6  

Uchwała Nr 80/XV/2019  w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 

bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie 

komunalne gminy Opatów , na okres 3 lat 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) 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 wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas 

oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest 

ta sama nieruchomość.  

Pan J.R. był dzierżawcą i użytkownikiem nieruchomości oznaczonej w rejestrze 

ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 121/2 o powierzchni 3,6200 ha, 

położonej w Iwanowicach Małych obręb  

Iwanowice Małe nieprzerwanie od 1.09.1999r. Przez ten czas dzierżawiona 

nieruchomość wykorzystywana była zgodnie z jej przeznaczeniem w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, tj. na cele rolnicze i 

utrzymywana była w dobrej kulturze rolnej.  W związku z tym, że jest to jego 

kolejna umowa, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, zastosowanie 

znajduje przytoczona powyżej norma prawna. Dzierżawca uregulował, 

obowiązujące go opłaty z tytułu podatku rolnego i czynszu dzierżawnego. 

 



Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 14 głosach za. 

Ad-7  

Uchwała Nr 81/XV/2019  w sprawie  stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg gminnych w gminie Opatów 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 14 głosach za. 

Ad-8  

Uchwała Nr 82/XV/2019  w sprawie  planów pracy komisji na 2020r 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 14 głosach za. 

Ad-9 i Ad-10 

Radny Andrzej Zalski zaproponował aby na następną sesję RG zaprosić Pana 

Andrzeja Gawrona –Posła 

Przewodniczący RG Mirosław Szewczuk podziękował KGW w Złochowicach 

za  reprezentowanie gminy na Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek .  

 

Ad- 11  

Wobec zrealizowanego porządku obrad,  Przewodniczący Rady Gminy  zamknął  

XV 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 

 


