
PROTOKÓŁ nr XXI/2020 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 17 września 2020r 

w sali budynku  przy  ul. Kościuszki 1  w Opatowie 

Godzina  rozpoczęcia 14
00

, godz. zakończenia 15
30 

Na 15 radnych obecnych na sesji 12 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.  

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 budżecie gminy na 2020r 

6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 109/XX/2020 z dnia 23 lipca 

2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

7.   Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości gruntowej na rzecz gminy Opatów. 

8. Wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

9.  Sprawy bieżące. 

10.  Zakończenie  XXI 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   21 maja 2020r  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. 

Przewodniczący Rady Gminy  podpisał protokoły nr XX/2020 

Ad-4. 

Informacja Wójta Gminy: 

- sytuacja epidemiologiczna w gminie  

- dokumentacja kanalizacyjna – etap oceniania wniosków  

- przetargi na zadania drogowe  

- w ramach konkursu  Inicjatywy sołeckie, środki finansowe otrzymały 

sołectwa:  Opatów, Iwanowice Duże i Złochowice  

- praca szkół, na obecny ten moment stacjonarna 

- zakończono I etap remontu szkoły podstawowej  w Waleńczowie  

- trwa spis rolny , który ma się zakończyć 30 listopada br. 

- zakończono IV etap usuwania azbestu  

 

W punkcie tym pytania zadawali radni  Jan Ślusarczyk, Andrzej Zalski 

Stanisław Grzyb . 



Ad-5  

 

Uchwała Nr 115/XXI/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r 

 



 
Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 12 głosach za. 

 

Ad-6 

Uchwała Nr 116/XXI/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 109/XX/2020 z dnia 23 

lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 12 głosach za. 

 

Ad-7 

Uchwała Nr 117/XXI/2020 w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości gruntowej na rzecz gminy Opatów. 

Nabycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: nr 

828 o pow. 0,0053 ha, nr 837 o pow. 0,0146 ha, nr 845 o pow. 0,0153 ha, nr 865 o 

pow. 0,0216 ha, nr 872 o pow. 0,0026 ha, położonej w obrębie Waleńczów w 

miejscowości Waleńczów, opisanej  w KW nr CZ2C/00014466/4 prowadzonej przez 

Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w 



Kłobucku nastąpi na wniosek właściciela nieruchomości – Rolniczej Spółdzielni 

Produkcyjnej w Waleńczowie w likwidacji. Likwidator, działający w imieniu RSP 

wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie ww. działek gruntu na rzecz Gminy Opatów 

oraz zobowiązał się do poniesienia wszystkich dodatkowych kosztów, w tym 

notarialnych.  

 Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opatów 

przedmiotowe działki położone są w większości na terenie oznaczonym symbolem 12 

MN-2 i 20MN-2, stanowiącym teren zabudowy mieszkaniowej, częściowo na terenie 

oznaczonym symbolem  KDD-2, stanowiącym teren drogi publicznej dojazdowej. 

Grunty zostaną przeznaczone na potrzeby związane z realizacją zadań Gminy Opatów. 

W związku z powyższym zasadne jest wyrażenie zgody w celu nieodpłatnego nabycia 

nieruchomości gruntowej od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Waleńczowie. 

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 12 głosach za. 

Ad-8 i Ad-9 

Sprawy bieżące. 

Pytania zadawali:  Ksenia Sroka,  Andrzej Zalski,  

 

Ad- 10 

Wobec zrealizowanego porządku obrad,  Przewodniczący Rady Gminy  zamknął  

XXI zwyczajną 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 


