
P O S T A N O W I E N I E   Nr  37/2022 

Przewodniczącego Rady Gminy Opatów  z dnia 23 marca  2022 roku             
w  sprawie:  terminu i porządku  na sesję Rady Gminy Opatów 

 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2022 r., poz. 559) 

 

zwołuję na  dzień  31 marca  2022r. o godz. 14
00

 , 

w sali budynku przy  ul. Kościuszki 1  w Opatowie 

XXXVII  zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów 
 

z proponowanym  porządkiem 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 zmian w uchwale budżetowej na 2022r 

6.  Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków finansowych 

stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy Opatów w 2022r 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania  narkomanii  dla gminy  

Opatów na 2022 rok 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2022 

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

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opatów 

10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  

w Wilkowiecku oraz w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  

w Opatowie 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 

ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Opatów , uczestniczących  w 

działaniach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniach.   

12. Wolne wnioski radnych i sołtysów. 

13. Sprawy bieżące.  

15. Zakończenie XXXVII  zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów.  

Ewentualne zmiany do porządku obrad zostaną podane przed rozpoczęciem sesji. 

Na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z dnia  8 marca 1990r o samorządzie gminnym  ( (Dz.U. z 2022 r. 

poz. 559).) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia 

mu brania udziału w posiedzeniu 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Opatów 

 

        MIROSŁAW SZEWCZUK  
 


