
PROTOKÓŁ nr XLIV/2022 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej  

dnia  29 września 2022r w sali przy ul. Kościuszki nr 1 w Opatowie 

 

Godzina  rozpoczęcia o godz. 14:02, a zakończono o godz. 15:04 

Na 15 radnych obecnych na sesji 13 radnych 

Obecni na posiedzeniu:  

1. Wójt Gminy – Bogdan Sośniak  

2. Skarbnik Gminy – Martyna Drzazga-Soboniak 

3. Radni wg listy obecności załączonej do protokołu 

4.  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 (14:02) 

2. Przedstawienie porządku obrad. (14:04) 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. (14:05) 

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

5. Informacja nt. „Przegląd obszarów i granic aglomeracji Opatów" (14:21) 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok (14:33) 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 

2022-2029, (14:38) 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 85/XXIV/2012 Rady Gminy 

w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obniżki określone 

dla stanowisk o różnym tygodniowym 



wymiarze, godzin pedagogów, logopedów, psychologów i doradców 

zawodowych (14:40) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie 

miejscowości Złochowice (14:45) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami Gminy Opatów na lata 2022-2025"(14:47) 

11. Zapytania radnych i sołtysów. (14:48) 

12. Sprawy bieżące. (14:57) 

13. Zakończenie XLII zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów. (15:04) 

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 4 sierpnia 2022r  oraz 29 sierpnia 2022r. 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 protokoły   nr XLII/2022  i nr 

XLIII zostały  podpisane przez Przewodniczącego . 

Ad-4. 

Informacja Wójta Gminy: 

- wnioski o  dotacje na węgiel 



- przygotowanie miejsc noclegowych dla uchodźców (nie mamy węgla) 

- koniec budowy drogi w Wilkowiecko ul. Polna – finansowa z funduszu dróg 

dojazdowych do pól  

- zakończono wybór ofert na chodnik w Iwanowicach Małych  

- Starostwo obiecało 50 tys zł na kontynuację chodnika w Iwanowicach Dużych 

- kanalizacja w Zwierzyńcu Pierwszym   

- przygotowania do przetargów – kanalizacja w Wilkowiecku i  boisko w 

Opatowie 

- dokumentacja na kanalizacje w Nabokowie 

- przygotowanie do projektu budżetu na 2023 rok 

- ekstra dotacja do budżetu gminy  

  

Ad- 5 

Informacja nt. „Przegląd obszarów i granic aglomeracji Opatów" 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2268) wójt, burmistrz lub prezydent miasta co 2 lata dokonuje przeglądu 

obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 1 ww 

ustawy, z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, o którym mowa w art. 86 

ust. 1, oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji 

i w razie potrzeby informuje radę gminy o konieczności zmiany obszarów i 

granic aglomeracji lub konieczności jej likwidacji. 

Uchwałą Rady Gminy Opatów Nr 125/XXIII/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. 

wyznaczono Aglomerację Opatów o równoważnej liczbie mieszkańców 4125 

RLM z oczyszczalniami ścieków zlokalizowanymi w Opatowie i Złochowicach. 

 

Obecnie sieć kanalizacyjna obejmuje zarówno sieć istniejącą w aglomeracji 

obejmującą miejscowości : Opatów, Iwanowice Małe, Iwanowice Duże i 

Złochowice jak i planowaną do  wybudowania w  miejscowości Waleńczów. 

Długość sieci planowanej do wykonania wynosi 5, 3 km. 



Nowa sieć kanalizacyjna obejmie następujące ulice Waleńczowa: ul. Szkolna, 

ul. Leśna, ul. Mickiewicza, ul. Sienkiewicza, ul. Słowackiego, ul. Słoneczna 

oraz część ul. Częstochowskiej. 

Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie 

aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć 

kanalizacyjna to 686 . 

Wskaźnik długości sieci dla ww obszaru wynosi 129,4 na 1 km sieci. 

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW W AGLOMERACJI OPATÓW 

1. Oczyszczalnia ścieków w Opatowie 

Funkcjonująca oczyszczalnia ścieków została wybudowana w 2013 roku. 

W I etapie miała następujące parametry: 

RLM = 2000 

Qdśr = 250 m3/d 

Qdmax = 310 m3/d 

Qhmax = 28 m3/h 

W II etapie po rozbudowie i przebudowie w 2021-2022 r. docelowa 

przepustowość oczyszczalni wynosi: 

RLM = 4000 

Qdśr = 500 m3/d 

Qdmax = 620 m3/d 

Qhmax = 56 m3/h 

2. Oczyszczalnia ścieków w Złochowicach zlokalizowana jest na terenie Gminy 

Opatów lecz jest własnością PSO "MASKPOL"S.A. Konieczki. Z terenu Gminy 

Opatów dostarczane są do niej ścieki z kanalizacji w Złochowicach. Planuje się 

dostarczać do tej oczyszczalni ścieki z planowanej do wybudowania sieci 

kanalizacyjnej w Waleńczowie. Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków 

RLM :8000, średnia 1000 m3/d, godzinowa 131 m3/h 

Aktualna liczba RLM w Aglomeracji Opatów: 4 412 

PODSUMOWANIE 



W tak przedstawionym stanie uchwała wyznaczająca  Aglomerację Opatów  nie 

wymaga zmian . 

Konieczna do wybudowania sieć kanalizacyjna w Miejscowości Waleńczów 

została tak zaplanowana aby spełnić warunek koncentracji określony w 

rozporządzeniu aglomeracyjnym czyli powyżej  120 RLM  na km sieci. 

Funkcjonujące oczyszczalnie ścieków w Opatowie i Złochowicach w chwili 

obecnej umożliwiają osiąganie parametrów ścieków oczyszczonych dla całego 

ładunku generowanego w aglomeracji. 

Szacunkowe koszty przewidywanej inwestycji: 18 mln zł. 

Ad- 6 

Uchwała Nr 250/XLIV/2022 w sprawie zmian w budżecie na 2022 

rok

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 13 głosach za. 



Ad- 6 

Uchwała Nr 251/XLIV/2022 w sprawie  zmian do uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022-2029 

 

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 13 głosach za. 

Ad- 7 

Uchwała Nr 252/XLIV/2022 w  sprawie zmiany uchwały Nr 85/XXIV/2012 

Rady Gminy w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania 

i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obniżki określone dla stanowisk o 

różnym tygodniowym wymiarze, godzin pedagogów, logopedów, psychologów 

i doradców zawodowych  



 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 13 głosach za. 

Ad- 8 

Uchwała 253/XLIV/2022 w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie 

miejscowości Złochowice  

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 13 głosach za. 

Ad- 9 

Uchwała 254/XLIV/2022 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki 

nad Zabytkami Gminy Opatów na lata 2022-2025" 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 13 głosach za. 

Ad- 10 

Zapytania radnych i sołtysów. 



- głos zabrali radny Paweł Sośniak , Jan Ślusarczyk , Andrzej Zalski, Stanisław 

Grzyb 

 Ad- 11 

Sprawy bieżące. 

Ad- 12 

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął   

XLIV  nadzwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

 

Integralną część protokołu stanowi nagranie z sesji RG Opatów, znajdujące się 

na BIP Gminy Opatów.          

                                                                  PRZEWODNICZĄCY  

       Rady Gminy Opatów   

       Mirosław  SZEWCZUK 


