
PROTOKÓŁ nr XLVII/2022 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej  

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

Godzina  rozpoczęcia o godz. 14:07, a zakończono o godz. 15:09 

Na 15 radnych obecnych na sesji 14 radnych 

Obecni na posiedzeniu:  

1. Sekretarz Gminy – Iwona Karkowska  

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 (14:07) 

2. Przedstawienie porządku obrad. (14:08) 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (14:10) 

4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności między sesjami. (14:10) 

5. Wnioski i zapytania radnych i sołtysów (14:24) 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok (14:25) 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, szkołach z oddziałami przedszkolnymi, szkołach filialnych 

oraz przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Opatów oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w 

zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach, szkołach z oddziałami przedszkolnymi, szkołach 

filialnych oraz przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów. 

(14:30) 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do 

końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w 



oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Opatów. (14:35) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w 

Gminie Opatów (14:40) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym 

regularnym przewozie osób (14:43) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Opatów z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2023r (14:45) 

12. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów. (14:47) 

13. Sprawy bieżące. (14:47) 

14. Zakończenie XLVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów. (15:09) 

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 27 października  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 protokół   nr  XLVI został  podpisane przez Przewodniczącego  

Ad-4. 

Informacja Wójta Gminy – w czasie nieobecności Wójta Gminy informację przekazała 

Pani Iwona Karkowska Sekretarz Gminy 

- sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych  



- oszczędzanie energii elektrycznej 

Ad- 5 

Wnioski i zapytania radnych i sołtysów 

Ad- 6 

Uchwała Nr 261/XLVII/2022 w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok  

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 15 głosach za. 

 

Ad- 7 

Uchwała Nr 262/XLVII/2022 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach, szkołach z oddziałami przedszkolnymi, 

szkołach filialnych oraz przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Opatów oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w 

zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach, szkołach z oddziałami przedszkolnymi, szkołach 

filialnych oraz przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów.  

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

(Dz. U. 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935 z późn. 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- 8 

Uchwała Nr 263/XLVII/2022 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do 

końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Opatów 

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o 

finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z poźn. zm.), art. 13 ust. 

1 pkt 2, ust. 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji, 

celem uporządkowania zasad określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego oraz dostosowania stawki do aktualnych sytuacji, podejmuje uchwałę 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania w oddziałach 



przedszkolnych przy szkołach podstawowych i w innych formach wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Opatów. 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 14 głosach za. 

 

Ad- 9 

Uchwała Nr 264/XLVII/2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu 

pojazdu w Gminie Opatów  

    Zgodnie z brzmieniem art.39 a ust. 3 ustawy z 16 grudnia 2016 r. ustawy Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) Rada Gminy, w drodze uchwały, 

określa stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu, przy czym stawka ta nie może być 

niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209). 

Rada Gminy przyjęła stawkę za 1 kilometr w kwocie 0,8358 zł. Wobec powyższego 

podjęcie uchwały jest zasadne  i konieczne. 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 15 głosach za. 

 

Ad- 10 

Uchwała Nr 265/XLVII/2022 w sprawie określenia przepisów porządkowych w 

gminnym regularnym przewozie osób  

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 15 głosach za. 

d- 11 

Uchwała Nr 266/XLVII/2022 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy 

Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2023r  

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 15 głosach za. 

Ad-12 

Zapytania radnych i sołtysów. 

- głos zabrali: radny Paweł Sośniak . radny Andrzej Zalski, radny Dariusz Zając  



Ad- 13 

Sprawy bieżące. 

Ad- 14 

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął   

XLVII  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 


