
PROTOKÓŁ nr XXXIV/2021 

z sesji zwyczajnej Rady Gminy Opatów odbytej  

dnia  30 listopada  2021r w sali przy ul. Kościuszki nr 1 w Opatowie  

Obrady rozpoczęto o godz. 14:06, a zakończono o godz. 15:00 

Na 15 radnych obecnych na sesji 12 radnych 

Obecni na posiedzeniu:  

1. Wójt Gminy – Bogdan Sośniak  

2. Skarbnik Gminy    - Martyna Drzazga-Soboniak 

3. Inspektor UG – Magdalen Ciuchta 

4. Kierownik GOPS – Katarzyna Janicka 

5. Radni i 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 między sesjami.  

5. Wnioski i zapytania radnych i sołtysów  

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2021-2029 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Opatów. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Opatów z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2022 rok 



11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki zapewnionej dzieciom do 

lat trzech zamieszkałym na terenie Gminy Opatów w żłobku prowadzonym na 

terenie Gminy Krzepice 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Opatów 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz 

zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Gminy Opatów  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowych.  

15. Odpowiedzi na  zapytania radnych i sołtysów. 

16.  Sprawy bieżące. 

17.  Zakończenie  XXXIV 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   4.11.2021r  zostały  przesłane  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 protokoły  zostały  podpisane przez Przewodniczącego . 

Ad- 4 i 5 

Informacja Wójta Gminy: 

- dodatkowe środki do budżetu gminy Opatów  



- składanie deklaracji dot. posiadanego źródła ciepła 

- przygotowanie wodomierzy do odczytu zdalnego 

- trwają roboty remontowo-inwestycyjne  

- trwa rozbudowa oczyszczalni  ścieków , zwiększenie wydajności  

- ukończona jest dokumentacja na kanalizuję do Waleńczowa  

- przygotowana jest dokumentacja i pozwolenie na budowę kanalizacji dla 

Wilkowiecka  

- zakończono I etap budowy chodnika w Iwanowicach Dużych 

- zakończono budowę ulicy Leśnej w Zwierzyńcu  Pierwszym  

-  sytuacja epidemiczna  

- czekają jeszcze do zrealizowania kawałki dróg w Zwierzyńcu Drugim i w 

Brzezinkach  

-  zakupy latarni fotowoltaicznych w Wilkowiecku i  Waleńczowie na przystankach  

 

 

Ad- 6. Uchwała Nr 192/XXXIV/2021  w sprawie pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z 

pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 12 głosach za 

Ad- 7. Uchwała Nr 193/XXXIV/2021  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r 



 



 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 12 głosach za  

Ad-8. Uchwała Nr 194/XXXIV/2021  w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2021-2029 

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 12 głosach za  

Ad- 9. Uchwała Nr 195/XXXIV/2021  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta 

Gminy Opatów  

Uchwała podjęta   została przy   11 głosach za oraz 1 wstrzymującym 

 



Ad- 10.Uchwała Nr 196/XXXIV/2021  w sprawie uchwalenia Programu współpracy 

Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2022 rok 

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 12 głosach za  

Ad- 11.Uchwała Nr 197/XXXIV/2021  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki zapewnionej 

dzieciom do lat trzech zamieszkałym na terenie Gminy Opatów w żłobku 

prowadzonym na terenie Gminy Krzepice 

Stosownie do art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 

lat 3 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.), gminy, powiaty i województwa mogą 

zawierać porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku, 

klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna dzieciom z terenu danej gminy, 

powiatu lub województwa. 

Podpisanie porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki 

zapewnionej dzieciom do lat 3 zamieszkałym na terenie Gminy Opatów w żłobku 

prowadzonym na terenie Gminy Krzepice, umożliwi mieszkańcom Gminy Opatów 

korzystanie ze żłobka prowadzonego na terenie Gminy Krzepice. 

Niniejsze porozumienie określa szczegółowe zasady i terminy przekazywania dotacji 

celowej Gminie Krzepice przeznaczonej na refundowanie wydatków związanych z 

udzieleniem dotacji celowej podmiotowi prowadzącemu żłobek na terenie Gminy 

Krzepice, na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 (Dz. U. z 2021r. poz. 75 ze zm.). 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 12 głosach za 

Ad-12. Uchwała Nr 198/XXXIV/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. 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 12 głosach za  

Ad-13Uchwała Nr 199/XXXIV/2021  w sprawie ustalenia wysokości i zasad 

przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Gminy 

Opatów  

Uchwała podjęta   została przy 10 głosach za oraz 2 wstrzymujących  

 Ad- 14.Uchwała Nr 200/XXXIV/2021  w sprawie zasad przyznawania diet dla 

sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.  

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 12 głosach za  

Ad-15  

Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów. 

Ad-16  

Sprawy bieżące 

Ad-17 

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął   

XXXIV  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 

 


