
PROTOKÓŁ nr XXXI/2021 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej  

dnia  23 września 2021r w sali przy ul. Kościuszki nr 1 w Opatowie 

 

Godzina  rozpoczęcia 14:00, a zakończono o godz. 14:56  

Na 15 radnych obecnych na sesji 14 radnych 

Obecni na posiedzeniu:  

1. Wójt Gminy – Bogdan Sośniak  

2. Skarbnik Gminy - Martyna Drzazga-Soboniak 

3. Kierownik GOPS – Katarzyna Janicka 

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 (14:00) 

2. Przedstawienie porządku obrad (14:01) 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (14:04) 

4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności między sesjami. (14:05) 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r (14:22) 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 160XXVII/2021 z dnia 13 

maja 2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Opatów (14:30) 

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

bezprzetargowym nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów, 

użytkownikom wieczystym (14:36) 

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

bezprzetargowym nieruchomości, stanowiącej 

własność Gminy Opatów (14:39) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 



nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów (14:41) 

10. 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. (14:44) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Opatowie do 

prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z 

zakresu świadczeń pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Opatów 

(14:47) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Opatów (14:50) 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. (14:53) 

14. Sprawy bieżące. (14:53) 

15. Zakończenie XXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów (14:56) 

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.  

Protokoły  z sesji z dnia   12 sierpnia 2021r  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, w związku z czym protokół  nr XXX/2021 został  

podpisane przez Przewodniczącego . 

Ad-4. 

Informacja Wójta Gminy: 

- trwa  rozbudowa oczyszczalni w Opatowie, termin zakończenia połowa 

2022roku 

- nabór na wnioski na zadania inwestycyjne w gminie w ramach Polskiego 

Ładu– kanalizacja w Wilkowiecku, kanalizacja w Zwierzyńcu Pierwszym oraz 

poprawa stanu boiska sportowego przy szkole w Opatowie  

- ruszyły przedsięwzięcia drogowe na terenie gminy z programu dofinansowania 

do dróg dojazdowych do pól 

- dotacja do budowy chodnika w Iwanowicach Dużych 

- trwają akcje społeczne – Szczepimy się oraz Narodowy  Spis  Powszechny  

- zrealizowano kolejny etap usuwania azbestu  

- zmiany kadrowe w urzędzie  

- przekazano nowy samochód dla OSP w Zwierzyńcu Pierwszym 

- wpłynął wniosek od mieszkańców Złochowic o nadanie imienia skweru 

- odbyła się  kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska , protokół 

z ustalenia dotrze za kilka dni 

 

Ad- 5 

 

Uchwała Nr 176/XXXI/2021  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r 



 



 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 14 głosach za. 

 

Ad-6 

Uchwała Nr 177/XXXI/2021  w sprawie zmiany uchwały nr 160XXVII/2021 z 

dnia 13 maja 2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Opatów  

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 14 głosach za. 

Ad-7 

Uchwała Nr 178/XXXI/2021  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów, 

użytkownikom wieczystym  

Wnioskodawcy, będący dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi 



nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opatów, dla której Sąd Rejonowy 

w Częstochowie X  Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku 

prowadzi księgę wieczystą numer CZ2C/00020849/8, oznaczonej w rejestrze 

ewidencji gruntów jako działka o numerze 705/1 o powierzchni 0,1369 ha, 

położonej w miejscowości Waleńczów, obręb ewid. Waleńczów, jednostka ewid. 

Opatów, zwrócili się do tutejszego organu z wnioskiem o nabycie prawa 

własności tej nieruchomości. Wnioskodawcy nie posiadają zaległości z tytułu 

opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu oraz podatku od nieruchomości.  

Przedmiotowa działka stanowi grunt zabudowany, oddany w użytkowanie 

wieczyste Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kłobucku na okres 99 lat od 

dnia  02.01.1997r. do dnia 01. 01. 2096r. W dniu 01.12.2003r. nastąpiło nabycie 

przez wnioskodawców od OSM w Kłobucku prawa wieczystego użytkowania 

działki gruntu nr 705/1 i własności budynku zlewni mleka, 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 na szerokości 1,30m od strony ul. Mickiewicza i na 

całej długości położona jest na terenie oznaczonym symbolem 6MN – teren 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pozostała część znajduje się na 

terenie oznaczonym symbolem 2U - 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. 1990 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 nabywająca  ponosi koszty wpisów sądowych i 

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 2021r., poz.1372) 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-8 

Uchwała Nr 179/XXXI/2021  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości, stanowiącej 

własność Gminy Opatów  

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372) do wyłącznej właściwości 

rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 

przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących  m. in. zasad 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości. 



W dniu 8.07.2021r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek o udostępnienie do 

sprzedaży działek położonych w Waleńczowie przy ul. Słowackiego, 

oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 268/18, 268/19, 268/22, 268/23, 

obręb Waleńczów, jednostka ewid. Opatów w celu poprawy zagospodarowania 

nieruchomości, będącej własnością wnioskodawcy, oznaczonej jako działka 

ewid. nr 268/21. W/w działki stanowią własność Gminy Opatów i są 

uregulowane w KW nr CZ2C/00020841/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w 

Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opatów 

położone są na terenie oznaczonym symbolem 3 MN – teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. Ze względu na niewielką powierzchnię, brak 

możliwości funkcjonalnego wykorzystania  oraz brak zainteresowania 

nabyciem/dzierżawą tychże działek przez potencjalnych 

nabywców/dzierżawców, nie mogą one zostać zagospodarowane jako odrębne 

nieruchomości. 

Zgodnie z normą art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn.zm.)  

nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem 

zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki 

zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej 

w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość nabyć, jeżeli 

nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. 

Ustalono, że działki ewid. nr 268/18 i nr 268/19 o łącznej pow. 0,0128 ha 

bezpośrednio przylegają do działki ewid. nr 268/21, stanowiącej własność 

wnioskodawcy oraz do działki ewid. nr 700 – ul. Słowackiego (droga gminna), a 

działka ewid. nr 268/18 dodatkowo na odcinku 1,30m do działki ewid. nr 587/3 

– ul. Słoneczna (droga powiatowa). Brak konieczności poszerzania 

wymienionych dróg, brak sąsiedztwa innych działek, których warunki 

zagospodarowania mogłyby zostać poprawione oraz możliwość nabycia ww. 



działek tylko przez jedną osobę, przemawia za zastosowaniem trybu 

bezprzetargowego.  

Co do działek ewid. nr 268/22 i nr 268/23 zostanie przygotowany odrębny 

projekt uchwały, gdyż nie kwalifikują się one do sprzedaży bezprzetargowej. 

Mając powyższe na uwadze, przedkładam pod obrady sesji Rady Gminy 

Opatów projekt niniejszej uchwały. 

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 14 głosach za. 

 

Ad-9 

Uchwała Nr 180/XXXI/2021  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w 

drodze przetargu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów  

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372) do wyłącznej właściwości 

rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 

przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących  m. in. zasad 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości. 

W dniu 8.07.2021r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek o udostępnienie do 

sprzedaży działek położonych w Waleńczowie przy ul. Słowackiego, 

oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 268/18, 268/19, 268/22, 268/23, 

obręb Waleńczów, jednostka ewid. Opatów w celu poprawy zagospodarowania 

nieruchomości, będącej własnością wnioskodawcy, oznaczonej jako działka 

ewid. nr 268/21. W/w działki stanowią własność Gminy Opatów i są 

uregulowane w KW nr CZ2C/00020841/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w 

Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opatów ww. 

działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 3 MN – teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej.  

Działki ewid. nr 268/22 i nr 268/23, stanowiące tereny zabudowane o łącznej 



pow. 0,349 ha tworzą jedną funkcjonalną całość, posiadają dostęp do drogi 

publicznej, mają regularny kształt prostokąta i dostęp do infrastruktury 

technicznej. Ich łączna powierzchnia jest niewielka, ale nie ogranicza całkowicie 

możliwości zagospodarowania tych działek zgodnie z ich przeznaczeniem w 

miejscowym planie. W związku z powyższym działki te stanowią odrębną 

nieruchomość  i wnioskodawca  nie jest jedyną osobą uprawnioną do ich 

nabycia. W przedmiotowej sprawie koniecznym zatem jest zastosowanie trybu 

przetargowego zgodnie z normą art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn.zm.). 

W odniesieniu do działek ewid. nr 268/18 i nr 268/19, co do których 

wykorzystanie znajdują inne przepisy prawa, zostanie przygotowany odrębny 

projekt uchwały. 

Mając powyższe na uwadze, przedkładam pod obrady sesji Rady Gminy 

Opatów projekt niniejszej uchwały. 

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 14 głosach za. 

 

Ad-10 

Uchwała Nr 181/XXXI/2021  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.  

Zgodnie z normą art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.) organ prowadzący szkołę 

będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną 

strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 

zawodowego, w drodze regulaminu: wysokość stawek dodatków, o których 



mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z 

zastrzeżeniem art. 33-34a. 

      Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3. 

     Wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których 

mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych 

przepisach. 

Przepis ten stosuje się odpowiednio do zmian w regulaminie wynagradzania, w 

związku z tym należało podjąć uchwałę w zakresie zmian. 

     Zaproponowane zmiany podyktowane są dostosowaniem regulacji 

wewnętrznych do aktualnych przepisów oświatowych, planowanych zmian w 

gminnym systemie oświaty (planowanym tworzeniem placówek filialnych) oraz 

obecnych realiów stosowanych w innych jednostkach samorządowych. Wobec 

powyższego podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne. 

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 14 głosach za. 

 

Ad-11 

Uchwała Nr 182/XXXI/2021  w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie do prowadzenia postępowań i 

wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

gminy Opatów  

Ustawa o systemie oświaty określa pomoc materialną o charakterze socjalnym, 

którą może Gmina udzielić uczniom i słuchaczom niektórych kolegiów ze 

względu na ich sytuację materialną. Ustawa o systemie oświaty wskazała jako 

organ wykonawczy pomocy – Wójta Gminy. Jednocześnie ustawa ta upoważniła 

inny organ – Radę Gminy do upoważnienia kierownika ośrodka pomocy 

społecznej do podejmowania działań i wydawania decyzji z zakresu pomocy 



materialnej o charakterze socjalnym. W gminie Opatów sprawy stypendiów i 

zasiłków szkolnych prowadził pracownik Referatu Urzędu Gminy w Opatowie. 

Zważywszy na to, że przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym opiera się na kryterium dochodowym, wynikającym z 

ustawy o pomocy społecznej, to ośrodki pomocy są instytucjami najlepiej 

zorientowanymi w zakresie potrzeb rodzin z niskimi dochodami. Dla osób 

korzystających z pomocy ośrodka pomocy społecznej będzie wygodniej w 

jednej instytucji załatwić różnego rodzaju świadczenia, w tym również 

stypendia socjalne i zasiłki socjalne dla dzieci. W związku z tym przekazanie 

Kierownikowi GOPS w Opatowie spraw pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym jest w pełni uzasadnione. 

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 14 głosach za. 

 

Ad-12 

Uchwała Nr 183/XXXI/2021  w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Opatów  

W związku z przekazaniem zadania przyznawania świadczeń pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Opatowie zasadnym jest podjęcie Uchwały Rady Gminy Opatów w sprawie 

uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów, który stanowi Załącznik 

Nr  1 do niniejszej uchwały. 

Załącznik Nr 2 do Uchwały stanowi wzór wniosku. Załącznik Nr 3 do Uchwały 

stanowi lista przedmiotów, których zakup może być refundowany w ramach 

przyznanego stypendium szkolnego. 

Z uwagi na brak możliwości wypłat gotówkowych w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Opatowie (brak kasy) realizacja wypłat odbywała się 



będzie w formie przelewu na rachunek bankowy. 

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 14 głosach za. 

Ad- 13 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

 Ad- 14 

Sprawy bieżące. 

Ad- 15 

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął   

XXXI   nadzwyczajną 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 

 


