
PROTOKÓŁ nr XXXV/2021 

z sesji zwyczajnej Rady Gminy Opatów odbytej  

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

Obrady rozpoczęto o godz. 14:00, a zakończono o godz. 14:50 

Na 15 radnych obecnych na sesji 15 radnych 

Obecni na posiedzeniu:  

1. Wójt Gminy – Bogdan Sośniak  

2. Skarbnik Gminy    - Martyna Drzazga-Soboniak 

3. 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 miedzy sesjami (14:04) 

5. Informacja Wójta Gminy w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej 

stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach 

publicznych (14:10) 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok (14:13) 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

Opatów na lata 2021-2028 (14:17) 

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Opatów na 

lata 2022-2029 (14:19) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2022r (14:22) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych na 2022r 

11. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 

2022r (14:31) 



12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady 

Gminy na 2022 rok (14:34) 

13. Wolne wnioski radnych i sołtysów (14:35) 

14. Sprawy bieżące  

15. Zakończenie XXXV 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   30.11.2021r  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  

Informacja Wójta Gminy: 

- gospodarka finansowa na koniec 2021r 

- przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu Pierwszym - otwarcie ofert 

odbyło się 27 grudnia 2021r 

- zadania związane z funduszem sołeckim 

- handel dla rolników w piątki i  w soboty – zostanie wyznaczony plac na terenie 

gminy zapewniający miejsce do tego handlu 

- wpłynęły środki za III  miejsce w konkursie gminnym „Szczepimy się” 

- 

  



Ad-5 

Wójt Gminy zapoznał radnych  w sprawie wyboru długości okresu średniej 

arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o 

finansach publicznych  

Zarządzenie w tej sprawie odczytała Skarbnik Gminy 

PROJEKTY UCHWAŁ  zostały omówione na posiedzeniu Komisji. Wszystkie 

projekty  zostały zaopiniowane pozytywnie i przekazane do  realizacji nas sesję.  

Ad- 6. Uchwała Nr 201/XXXV/2021  w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok 

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 15 głosach za 

Ad- 7. Uchwała Nr 202/XXXV/2021  w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy Opatów na lata 2021-2028 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 15 głosach za 

Ad-8. Uchwała Nr 203/XXXV/2021  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy Opatów na lata 2022-2029 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 15 głosach za 

Ad- 9. Uchwała Nr 204/XXXV/2021  w sprawie budżetu gminy na 2022r 



Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 15 głosach za 

Ad- 10. Uchwała Nr 205/XXXV/2021  w sprawie gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022r 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 15 głosach za 

Ad- 11. Uchwała Nr 206/XXXV/2021  w sprawie gminnego programu 

przeciwdziałania narkomanii na 2022r  

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 15 głosach za 

Ad-12. Uchwała Nr 207/XXXV/2021  w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

Komisji stałych Rady Gminy na 2022 rok 

Ad-13 

 Wolne wnioski radnych i sołtysów 

I radny Dariusz Zając – doświetlić przejście dla pieszych na ul. Częstochowska – ul. 

Szkolna w Waleńczowie   

- radny Andrzej Zalski – doświetlić drogę od Zwierzyńca Pierwszego w stronę 

Iwanowic Małych  

Ad-14  

Sprawy bieżące 

Ad-15 

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął   

XXXV  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 

 


