
PROTOKÓŁ nr XX/2020 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 23 lipca 2020r 

w sali budynku  przy  ul. Kościuszki 1  w Opatowie 

Godzina  rozpoczęcia 13
00

, godz. zakończenia 15
30 

Na 15 radnych obecnych na sesji 12 radnych, od godz.14.00 -  13 radnych 

Obecni na posiedzeniu:  

1. Wójt Gminy – Bogdan Sośniak  

2. Sekretarz  Gminy – Jerzy  Szyja 

3.  Skarbnik Gminy - Zbigniew Kowalik  

4.   Radca Prawny  - Wanda Balas 

5. Kierownik GOPS – Katarzyna Janicka 

6. Inspektor UG- Krystyna Jędrycha 

7.  Radni wg listy obecności załączonej do protokołu 

8.  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 między sesjami.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszarów położonych w gminie Opatów, w obrębach 

geodezyjnych Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Opatów, Waleńczów, 

Wilkowiecko, Złochowice, Zwierzyniec Drugi, Zwierzyniec Pierwszy 

6. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Opatów za rok 2019 

7. Debata nad Raportem o stanie gminy Opatów za 2019r  

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Opatów wotum 

zaufania 

9. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Opatów z wykonania budżetu 

gminy Opatów , sprawozdania finansowego za 2019r. oraz  informacji  o 

stanie mienia komunalnego  na dzień 31 grudnia 2019r. 



a. Opinia  VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach o przedłożonym 

przez Wójta Gminy Opatów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019r 

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 

b. Wniosek Komisji Rewizyjnej przy Radzie Gminy Opatów w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2019r 

c.  opinia VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta 

Gminy. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdań finansowych  za 

2019r. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Opatów z tytułu wykonania budżetu za 2019r 

12. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie  na 2020 rok. 

13. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmian do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy Opatów na lata 2020-2028 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

15. Wniosek w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Opatów 

16. Podjęcie uchwały w sprawie  odwołania Skarbnika Gminy Opatów 

17. Wniosek o powołanie Pani  Martyny Drzazgi-Soboniak  

na stanowisko Skarbnika Gminy Opatów 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Skarbnika Gminy Opatów 

19.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 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 

20. Podjęcie uchwały w sprawie  uchylenia uchwały  Rady Gminy Opatów  

nr 100/XIX/2020  dot.  przedłużenia terminów płatności rat podatku od 

nieruchomości 

21.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia na rok szkolny 2020/2021  

w Gminie Opatów średnich cen jednostek paliw w zakresie 

zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół 

i oddziałów przedszkolnych oraz do innych form wychowania 

przedszkolnego lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych 

22. Przyjęcie sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Opatowie  

23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

24.  Sprawy bieżące. 

25.  Zakończenie  XX 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   21 maja 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 XIX/2020 

Ad-4. 

Informacja Wójta Gminy: 

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

zachorowań  na terenie gminy  

- trwa budowa gazociągu na terenie gminy, ogłoszono przetarg na Złochowice i 

Waleńczów  

- budowa  wodociągu na ul. Zakrzewskiej w Waleńczowie  

- fundusz inicjatyw społecznych  - 3 sołectwa uzyskały dofinansowanie  

- spis rolny  

- zmiany kadrowe w Urzędzie Gminy w związku z przejściem na emerytury 

 

W punkcie tym pytania zadawali radni Andrzej Zalski ,Stanisław Grzyb  



Ad-5 

Uchwała Nr 103/XX/2020  w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszarów położonych w gminie Opatów, w obrębach 

geodezyjnych Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Opatów, Waleńczów, 

Wilkowiecko, Złochowice, Zwierzyniec Drugi, Zwierzyniec Pierwszy 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 12 głosach za. 

Ad-6 i Ad-7 

Zgodnie z art. 28aa  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2019 poz. 506) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy 

raport o stanie gminy.  

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w 

szczególności realizacje polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i 

budżetu obywatelskiego. 

Radni Gminy Opatów taki raport otrzymali. Został on również zamieszczony  na 

stronie internetowej  gminy Opatów  

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona została debata, 

w której głos zabrać mogli  radni oraz  mieszkańcy  gminy. 

Mieszkaniec, który chciał  zabrać głos w debacie zobowiązany był  złożyć 

pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Opatów, poparte 

podpisami co najmniej 20 osób. 

Takich zgłoszeń nie było 

Ad-8. 

Uchwała Nr 104/XX/2020 w  sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Opatów 

wotum zaufania  

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 12 głosach za. 



Ad-9.  

Wójt Gminy Opatów Bogdan Sośniak  przedstawił sprawozdanie z wykonania 

budżetu Gminy Opatów  za 2019 rok, sprawozdanie finansowe  oraz informację 

o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019r. 

Skarbnik Gminy Zbigniew Kowalik odczytał opinię VI Składu Orzekającego 

RIO w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Opatów sprawozdania 

z wykonania budżetu za 2019r oraz informację o stanie mienia komunalnego na 

dzień 31 grudnia 2019r. 

Po wysłuchaniu Rada Gminy Opatów przystąpiła do jawnego głosowania nad 

uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2019 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Chyra  przedstawił  wniosek Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Opatów, za 

działalność finansową w 2019 roku, po przeanalizowania sprawozdania 

z  wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 

Następnie Skarbnik Gminy –Zbigniew Kowalik odczytał pozytywną opinię VI 

Składu Orzekającego  RIO w Katowicach dot. zaopiniowania wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy  Opatów w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta 

Gminy Opatów za 2018 rok. 

Po wysłuchaniu, Rada Gminy Opatów przystąpiła do jawnego głosowania nad 

udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Opatów za działalność finansową w 

2019roku. 

Ad-10.  

Uchwała nr 105/XX/2020  w  sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2019r,  

podjęta   została jednogłośnie przy 12 głosach za. 

Ad-11.  

Uchwała Nr 106/XX/2020  w sprawie  absolutorium  dla Wójta Gminy Opatów 

z tytułu wykonania sprawozdań za 2019rok,  



została podjęta przez 12 radnych – Za udzieleniem absolutorium  opowiedziało 

się jednogłośnie 12 radnych 

Ad-12.  

Uchwała Nr 107/XX/2020  w sprawie  zmian w budżecie  na 2020 rok. 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 13 głosach za. 



 



 

Ad-13.  

 

Uchwała Nr 108/XX/2020  w sprawie  zmian do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy Opatów na lata 2020-2028 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 13 głosach za. 

 

Ad-14.  

Uchwała Nr 109/XX/2020  w sprawie  zaciągnięcia pożyczki  

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 13 głosach za. 



 

Ad-15.  

Wniosek w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Opatów 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tj.  Dz.U.2020 poz. 713 ), składam wniosek 

o odwołanie z funkcji Skarbnika Gminy Opatów Pana Zbigniewa Kowalika 

z dniem 28 lipca 2020 r. Pan Zbigniew Kowalik, zatrudniony jest na stanowisku 

Skarbnika Gminy Opatów od dnia 29 czerwca 1990r. W dniu 27.04.2020 r. 

złożył wniosek do Wójta Gminy Opatów o rozwiązaniu stosunku pracy z dniem 

28 lipca 2020r. za porozumieniem stron  w związku z osiągnięciem wieku 

emerytalnego. W związku ze złożonym wnioskiem przez Pana Zbigniewa 

Kowalika oraz stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (tj.  Dz.U.2020 poz. 713 z póź. zm.) 

mówiącej, iż powołanie i odwołanie Skarbnika gminy, który jest głównym 

księgowym budżetu, należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy 

i dokonywane jest na wniosek Wójta, złożenie powyższego wniosku jest 

uzasadnione. 

Ad-16.  

Uchwała Nr 110/XX/2020  w sprawie  odwołania Skarbnika Gminy Opatów 

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 13 głosach za. 

 

Ad-17.  

Wniosek o powołanie Pani  Martyny Drzazgi-Soboniak na stanowisko 

Skarbnika Gminy Opatów 



Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U.2020 poz. 713), wnioskuję o powołanie Pani 

Martyny Drzazgi-Soboniak na stanowisko Skarbnika Gminy Opatów informuję, 

że Pani Martyna Drzazga-Soboniak spełnia wymagania określone 

w art. 54 ustawy   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 

Dz.U.2019.869 ze zm.) oraz w art. 6  ustawy z 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U.2019 poz. 128 ze zm.), gdyż jest: 

1) jest obywatelem polskim; 

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 

publicznych; 

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji 

państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności 

dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; 

4) posiada kwalifikacje do wykonywania pracy skarbnika gminy przez: 

a) ukończenie studiów wyższych  na kierunku  Ekonomia w specjalności 

rachunkowość i finanse przedsiębiorstw z tytułem magistra. 

b) ukończyła kurs na specjalistę ds. rachunkowości – samodzielnego 

księgowego  organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 

Oddział Okręgowy w Częstochowie. 

c) posiada 5 letni staż na stanowisku księgowego w tym 2 letni staż na 

stanowisku głównego księgowego w jednostce budżetowej. Jednocześnie 

informuję, że Pani Martyna Drzazga-Soboniak charakteryzuje się 

samodzielnością w działaniu, umiejętnością pracy w zespole, umiejętnością 

samodzielnego podejmowania decyzji, analitycznego myślenia, 

precyzyjnego przekazywania informacji, negocjacji, odpowiedzialnością, 

rzetelnością, sumiennością, kreatywnością, systematycznością oraz wysoką 

kulturą osobistą. 



Ad-18.  

 

Uchwała Nr 111/XX/2020  w sprawie  powołania Skarbnika Gminy Opatów 

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 13 głosach za. 

 

Ad-19.  

 

Uchwała Nr 112/XX/2020  w sprawie  zmiany 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 

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 13 głosach za. 

 

Ad-20.  

Uchwała Nr 113/XX/2020  w sprawie  uchylenia uchwały  Rady Gminy Opatów 

nr 100/XIX/2020  dot.  przedłużenia terminów płatności rat podatku od 

nieruchomości 

 

Stosownie do art.15q ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)  

Rada Gminy Opatów podjęła uchwałę w dniu 21 maja 2020 r., zgodnie z którą 

przedłużono terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w 

kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom, których dotyczył zakaz 

prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19, 

wynikający z przepisów szczególnych. 



W okresie funkcjonowania uchwały przedsiębiorcy, o których mowa w 

przedmiotowej uchwale nie złożyli wniosku o przedłużenia terminu płatności rat 

podatku od nieruchomości za okresy wymienione w uchwale. Tym samym 

uchwała dotycząca przedłużenia terminu płatności raty, który już upłynął nie ma 

zastosowania w kontekście przepisów ustawy o COVID-19 do przedsiębiorców 

wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  i zakazów w związku z 

występowaniem stanu epidemii. 

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 13 głosach za. 

Ad-21.  

 

Uchwała Nr 114/XX/2020  w sprawie  określenia na rok szkolny 2020/2021 w 

Gminie Opatów średnich cen jednostek paliw w zakresie zwrotu rodzicom 

kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i oddziałów 

przedszkolnych oraz do innych form wychowania przedszkolnego lub ośrodków 

rewalidacyjno-wychowawczych 

Zgodnie z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r ustawy Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2020r poz.910) średnią cenę jednostki paliwa w gminie 

określa na każdy rok szkolny, Rada Gminy w drodze uchwały, uwzględniając 

ceny jednostki paliwa w gminie. Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa 

w gminie Opatów, na rok szkolny 2020/2021 przyjęto średnie ceny paliw: 

benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i autogazu ze stacji paliw 

znajdujących się na terenie gminy Opatów. 

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 13 głosach za. 



Ad-22.  

 

Przyjęcie sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie – 

informacji w tej sprawie udzieliła Kierownik GOPS w Opatowie Katarzyna 

Janicka 

 

Ad-23 i Ad-24 

Sprawy bieżące. 

- Nowe stawki za wywóz śmieci. 

- Dojazd  do szkół ponadpodstawowych z terenu gminy Opatów 

 Bieżące funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty w Opatowie w czasie 

pandemii. 

Ad- 25 

Wobec zrealizowanego porządku obrad,  Przewodniczący Rady Gminy  zamknął  

XX 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 


