
PROTOKÓŁ nr XIX/2020 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 21 maja 2020r 

w sali budynku  przy  ul. Kościuszki 1  w Opatowie 

Godzina  rozpoczęcia 14
00

, godz. zakończenia 15
30 

Na 15 radnych obecnych na sesji 14 radnych 

Obecni na posiedzeniu:  

1. Wójt Gminy – Bogdan Sośniak  

2. Skarbnik Gminy - Zbigniew Kowalik  

3.  Radca Prawny   - Wanda Balas 

4.  Radni wg listy obecności załączonej do protokołu 

5. Sołtysi  

 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 pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiemu 

Szpitalowi  Specjalistycznemu im.  Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania   przestrzennego obszarów położonych w gminie 

Opatów 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości,  stanowiącej własność Gminy Opatów, 

użytkownikowi  wieczystemu 



10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

przetargowym nieruchomości,  stanowiącej własność Gminy Opatów 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami   komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, na których  zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu 

składania deklaracji  

za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

12 . Podjęcie uchwały w sprawie  przedłużenia terminów płatności rat podatku 

od nieruchomości 

13 . Podjęcie uchwały w sprawie  zwolnienia od podatku od nieruchomości 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie  przekształcenia Szkoły Podstawowej w 

Opatowie przez  zmianę jej siedziby 

15.  Wolne wnioski radnych i sołtysów 

16 . Sprawy bieżące   

17. Zakończenie XIX  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   13 marca 2020r  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 protokoły nr XVIII/2020 

Ad-4. 

Informacja Wójta Gminy: 

- epidemia koronawirusa i obostrzenia  z tym związane oraz dane dot. 

zachorowań  na terenie gminy  

-  odwołanie wszystkich imprez na terenie gminy  

- instalacje fotowoltaiczne na obiektach ko0munalnych – rozpoczyna się 

instalacja urządzeń 

- przetarg na zbiornik w Waleńczowie 

- promesa na dwa  zadania drogowe  

- zakończyła się procedura przetargowa na odbiór odpadów 

- program usuwania azbestu  - zgłosiło się 37 osób 

- trwa budowa gazociągu na terenie gminy 

- zakończyła się kontrola RIO w Urzędzie 

- zamieszanie wokół wyborów 

- wnioski pracowników o przejścia na emeryturę, min. wniosek Skarbnika 

gminy, co wiąże się  ze zmianą osobową na tych stanowiskach poprzez awans 

wewnętrzny lub ogłoszenie konkursu.  

- kontrola w Szkole Podstawowej w Waleńczowie 

 

W punkcie tym pytania zadawali radni Andrzej Zalski ,Stanisław Grzyb Paweł 

Sośniak, Dariusz Zając. Grzegorz Idasz 

 

 

Uchwała Nr 93/XIX/2020  w sprawie zmian do uchwały budżetowej  na 2020r 



 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 14 głosach za. 

 



Ad-6  

 Uchwała Nr 94/XIX/2020 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu 

Kłobuckiego 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 14 głosach za. 

Ad-7  

Uchwała Nr 95/XIX/2020  w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Wojewódzkiemu Szpitalowi  Specjalistycznemu im.  Najświętszej Maryi Panny 

w Częstochowie 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 14 głosach za. 

Ad-8  

 Uchwała Nr 96/XIX/2020  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego obszarów położonych w 

gminie Opatów 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 14 głosach za. 

Ad-9  

Uchwała Nr 97/XIX/2020  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości,  stanowiącej własność Gminy Opatów, 

użytkownikowi  wieczystemu 

Wnioskodawca, będący dotychczasowym użytkownikiem wieczystym 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w miejscowości 

Wilkowiecko, obręb Wilkowiecko, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów 

jako działka o numerze 588/1 o powierzchni 0,1884 ha, uregulowanej w KW nr 

CZ2C/00023357/3, zwrócił się do tutejszego organu z wnioskiem o nabycie 

prawa własności tej nieruchomości. 

Przedmiotowa nieruchomość stanowi grunt zabudowany, oddany w 

użytkowanie wieczyste na okres od dnia  27.12.1995r. do dnia 10.03.2095r. W 

dniu 20 grudnia 2017r. nastąpiło nabycie przez wnioskodawcę prawa 

użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębny od gruntu 

przedmiot własności od poprzedniego użytkownika wieczystego. Przedmiotem 



zbycia jest zatem nieruchomość gruntowa. W Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opatów opisywana nieruchomość 

znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1U - usługi podstawowe. 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.) nieruchomość 

gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie 

użytkownikowi wieczystemu. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży 

nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo 

użytkowania wieczystego. Zgodnie z art. 37 ust.2 pkt 5 wskazanej wyżej ustawy 

nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli sprzedaż 

nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego. 

W myśl art. 69 wyżej cytowanej ustawy „ na poczet ceny nieruchomości 

gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę 

równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną 

według stanu na dzień sprzedaży”. Cena sprzedawanej nieruchomości na 

własność określona zostanie przez rzeczoznawcę majątkowego w opracowanym 

operacie szacunkowym. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej 

dotychczasowego użytkownika wieczystego nie podlega opodatkowaniu 

podatkiem VAT. Strona dodatkowo ponosi koszty sporządzenia aktu 

notarialnego. 

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

gminnym    (Dz. U. z 2020r., poz. 713) do wyłącznej kompetencji 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. 

W związku z faktem, iż zbycie nieruchomości może odbyć się wyłącznie za 

zgodą Rady Gminy, przedkładam pod obrady sesji Rady Gminy Opatów projekt 

niniejszej uchwały. 



Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 14 głosach za. 

Ad-10 

Uchwała Nr 98/XIX/2020  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

przetargowym nieruchomości,  stanowiącej własność Gminy Opatów 

Przedmiotowa nieruchomość oznaczona geodezyjnie numerami działek 

ewidencyjnych: 1044, 963, 685, 594 o łącznej powierzchni 1,2043 ha, położona 

w obrębie Iwanowice Duże, w miejscowości Iwanowice Duże przy ul. 

Częstochowskiej, stanowi własność Gminy Opatów na podstawie KW       nr 

CZ2C/00038442/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie X 

Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku i znajduje się w 

gminnym zasobie nieruchomości. W Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Opatów, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w 

Opatowie nr 42/XIV/2011 z dnia 22 września 2011r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 

nr 279, z dnia 25.11.2011r., poz.4698) na wysokości około 75m. od drogi 

publicznej przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo-zagrodową – symbol 

MNR, w dalszej części tereny rolne -R. Nieruchomość posiada dostęp do sieci 

infrastruktury technicznej i sieci elektroenergetycznej. Nie jest wykorzystywana 

do realizacji zadań własnych gminy.  

Zgodnie z normą art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.), z 

zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być 

przedmiotem obrotu, m. in. sprzedaży oraz   z zastrzeżeniem art. 37 ust. 2 i 3 

nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w 

drodze przetargu. Na tej podstawie przedmiotowa nieruchomość została 

przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu. 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) do wyłącznej kompetencji 

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. 

W związku z faktem, iż zbycie nieruchomości może odbyć się wyłącznie za 

zgodą Rady Gminy, przedkładam pod obrady sesji Rady Gminy Opatów projekt 

niniejszej uchwały. 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 14 głosach za. 

Ad-11 

Uchwała Nr 99/XIX/2020  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami   komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, na których  zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t. j. Dz.U.2019.2010 ze zm.), Rada Gminy, w drodze 

uchwały, określa m.in.: wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, a także warunki i tryb składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

Uchwalenie nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wynika z dostosowania go do zmienionych przepisów 

powyższej ustawy, m.in. brak wyboru sposobu metody gromadzenia odpadów - 

obowiązek segregacji, zmiana terminu na zgłaszanie zmian w deklaracjach (było 

14 dni, jest do 10 dnia następnego miesiąca), dodano w deklaracji klauzulę 

RODO. 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 14 głosach za. 

Ad-12 

Uchwała Nr 100/XIX/2020  w sprawie  przedłużenia terminów płatności rat 

podatku od nieruchomości 

W związku z epidemią COVID-19 ustanowione zostały czasowe ograniczenia w 

prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorców działających w różnych 

branżach. Powyższe spowodowało negatywne skutki finansowe dla 



przedsiębiorców. 

Kompetencja do podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z art. 15p ustawy z 

dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. z 2020r., poz.374 ze zm.). 

Powołany artykuł daje możliwość radom gmin wprowadzenia w drodze uchwały 

zwolnienia od podatku od nieruchomości za część roku 2020 gruntów, 

budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19. 

W związku z powyższym, proponuje się przedłużyć termin płatności rat podatku 

od nieruchomości i zwolnić za okres kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. grunty, 

budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej przez przedsiębiorców  dla których, przeważający rodzaj 

działalności w rozumieniu ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

dotyczy zakazu prowadzenia działalności i którzy odnotowali pogorszenie 

płynności finansowej na skutek spadku obrotów gospodarczych w związku z 

epidemią COVID-19, z zastrzeżeniem że na dzień 31 grudnia 2019 r. nie 

znajdywali się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia 

Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

Zgodnie bowiem z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) zasady i tryb ogłaszania aktów 

prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1461, 

dalej: ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych). Akty normatywne, 



zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach 

urzędowych – zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych - 

wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że 

dany akt normatywny określi termin dłuższy. Jednak na podstawie art. 4 ust. 2 

ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, w uzasadnionych przypadkach akty 

normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie 

krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga 

natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady 

demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem 

wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. 

W przedmiotowej sprawie spełniona została przesłanka ważnego interesu 

państwa mimo że przepisy dotyczące regulacji zasad podatku od nieruchomości 

mają charakter lokalny, gdyż skutki pogarszającej się sytuacji podmiotów 

gospodarczych będą miały wymiar nie tylko lokalny a państwowy. Zatem 

uchwała dotycząca wprowadzenia zwolnienia od podatku od nieruchomości i 

przedłużenia terminu płatności na podstawie ustawy szczególnej, której 

regulacje mają przeciwdziałać skutkom epidemii może wejść w życie w okresie 

krótszym niż 14dniowy okres vacatio legis, gdyż przewidują one szczególne 

rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Przedmiotowe zwolnienie stanowi pomoc publiczną. 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 14 głosach za. 

Ad-13 

Uchwała Nr 101/XIX/2020  w sprawie  zwolnienia od podatku od 

nieruchomości 

W związku z epidemią COVID-19 ustanowione zostały czasowe ograniczenia w 

prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorców działających w różnych 

branżach. Powyższe spowodowało negatywne skutki finansowe dla 

przedsiębiorców. 



 

Kompetencja do podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z art. 15p ustawy z 

dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. z 2020r., poz.374 ze zm.). 

Powołany artykuł daje możliwość radom gmin wprowadzenia w drodze uchwały 

zwolnienia od podatku od nieruchomości za część roku 2020 gruntów, 

budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19. 

W związku z powyższym, proponuje się przedłużyć termin płatności rat podatku 

od nieruchomości i zwolnić za okres kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. grunty, 

budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej przez przedsiębiorców  dla których, przeważający rodzaj 

działalności w rozumieniu ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

dotyczy zakazu prowadzenia działalności i którzy odnotowali pogorszenie 

płynności finansowej na skutek spadku obrotów gospodarczych w związku z 

epidemią COVID-19, z zastrzeżeniem że na dzień 31 grudnia 2019 r. nie 

znajdywali się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia 

Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

Zgodnie bowiem z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) zasady i tryb ogłaszania aktów 

prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1461, 

dalej: ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych). Akty normatywne, 



zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach 

urzędowych – zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych - 

wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że 

dany akt normatywny określi termin dłuższy. Jednak na podstawie art. 4 ust. 2 

ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, w uzasadnionych przypadkach akty 

normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie 

krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga 

natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady 

demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem 

wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. 

W przedmiotowej sprawie spełniona została przesłanka ważnego interesu 

państwa mimo że przepisy dotyczące regulacji zasad podatku od nieruchomości 

mają charakter lokalny, gdyż skutki pogarszającej się sytuacji podmiotów 

gospodarczych będą miały wymiar nie tylko lokalny a państwowy. Zatem 

uchwała dotycząca wprowadzenia zwolnienia od podatku od nieruchomości i 

przedłużenia terminu płatności na podstawie ustawy szczególnej, której 

regulacje mają przeciwdziałać skutkom epidemii może wejść w życie w okresie 

krótszym niż 14dniowy okres vacatio legis, gdyż przewidują one szczególne 

rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Przedmiotowe zwolnienie stanowi pomoc publiczną. 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 14 głosach za. 

Ad-14 

Uchwała Nr 102/XIX/2020  w sprawie  przekształcenia Szkoły Podstawowej  

w Opatowie przez  zmianę jej siedziby 

Zgodnie z normą art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) szkoła publiczna może być 

zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po 

zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej 



szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub 

zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 

miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić 

o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (lub pełnoletnich uczniów), 

właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. 

Zgodnie z normą art. 89 ust. 9 tej ustawy przepisy ust. 1-8 i art. 88 stosuje się 

odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki. 

Przekształcenie szkoły poprzez zmianę jej siedziby jest dokonywane — w myśl 

obowiązujących przepisów prawa — w tej samej dwuetapowej procedurze, jak 

w przypadku likwidacji szkoły. Powyższe potwierdza Naczelny Sąd 

Administracyjny 

w wyroku z dnia 18 marca 2014 r. (sygn. akt I OSK 3045/13). W uzasadnieniu 

przywołanego wyroku wskazano, że: „Przeniesienie siedziby szkoły (zmiana jej 

adresu) stanowi bowiem przekształcenie szkoły, a zatem stosowna procedura 

jego dokonania wynika z ustawy o systemie oświaty”. Podobne stanowisko zajął 

również Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 11 

maja 2017 r. (sygn. akt IV SA/Wr 424/16), z dnia 6 grudnia 2016 r. (sygn. akt 

IV SA/Wr 165/16). Trzeba zauważyć, że choć przywołane wyroki zapadły 

jeszcze w czasie obowiązywania art. 59 ustawy 

o systemie oświaty, to jednak treść obecnie obowiązującego art. 89 ustawy 

Prawo oświatowe w zakresie wskazanych procedur nie rożni się od wcześniej 

obowiązującej regulacji. 

Etap pierwszy to podjęcie przez radę gminy zamiaru przekształcenia szkoły 

poprzez zmianę siedziby w formie uchwały. Taka uchwała została podjęta przez 

Radę Gminy Opatów w dniu 5 lutego 2020 r. O zamiarze przekształcenia zostali 

zawiadomieni rodzice uczniów oraz Śląski Kurator Oświaty, który wydał 

pozytywną opinię w sprawie przekształcenia. Tym samym spełnione zostały 

wszystkie przesłanki do dokonania etapu drugiego, to jest do przekształcenia 



szkoły. Zmiana siedziby Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w 

Opatowie jest spowodowana czynnikami formalnymi i technicznymi i nie 

powoduje żadnych negatywnych konsekwencji ani dla uczniów, ani dla ich 

rodziców, ani tym bardziej dla zatrudnionych w Szkole pracowników. Nowa 

siedziba Szkoły będzie usytuowana w budynku, w którym już odbywają się 

zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 

Tym samym w § 1 uchwały postanowiono o zmianie siedziby Szkoły, zaś 

wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy Opatów. Uchwała nie podlega 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały było w pełni uzasadnione. 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 14 głosach za. 

Ad-15 i Ad-16 

W punkcie tym głos zabrał przybyły na posiedzenie sesji mieszkaniec gminy. 

Radny Henryk Sendal pytał o chodnik i drogę w Iwanowicach Dużych 

Ad- 17 

Wobec zrealizowanego porządku obrad,  Przewodniczący Rady Gminy  zamknął  

XIX 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 


