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Protokół Nr XXXIII/33/2020 

z Sesji Rady Miejskiej w Opatowcu odbytej 

w dniu 20 stycznia 2021 roku 

 

Obrady XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Opatowcu prowadził Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Opatowcu P. Henryk Kryca. Obrady odbyły się w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Opatowcu. W sesji udział wzięli Radni Rady Miejskiej zgodnie z załączoną listą 

obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.  

 

W obradach uczestniczyli również:  

1. P. Sławomir Kowalczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec,  

2. P. Anna Klimaszewska–Luty – Skarbnik Miasta i Gminy Opatowiec, 

3. P. Łukasz Marzec – Sekretarz Miasta i Gminy Opatowiec, 

 

Ad. 1 Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.  
Otwarcia obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Opatowcu dokonał Przewodniczący 

Rady Miejskiej P. Henryk Kryca. Przewodniczący Rady powitał Radnych, Burmistrza 

Miasta i Gminy, Sekretarza, Skarbnika. Na podstawie listy obecności Przewodniczący 

stwierdził, że w obradach uczestniczy 13 radnych, wobec czego istnieje quorum  

do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 
Ad. 2 Przedstawienie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady poinformował o wycofaniu z porządku obrad dwóch projektów 

uchwał . Następnie Pan Przewodniczący odczytał zmieniony porządek obrad i poddał 

go pod głosowanie. Radni przyjęli nowy porządek obrad jednogłośnie. 

 
Porządek sesji: 

1. Otwarcie. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 29 grudnia 2020 roku. 

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między 

sesjami. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2021 rok. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Opatowiec na lata 2021-2037. 

7. Sprawy różne. 

8. Zapytania i interpelacje. 

9. Zamknięcie obrad 

.                                                                                                                                                                                                                                           
  
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 29 grudnia 2020 r. 

Radni nie zgłosili uwag do protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między 

sesjami. 

Burmistrz Miasta i Gminy – Sławomir Kowalczyk przedstawił informację o bieżących 

pracach realizowanych w okresie między sesjami: 

 w dniu 14 stycznia 2021 r. zostały podpisane dwie umowy: na budowę placu 

zabaw i siłowni zewnętrznej (koszt ok. 185 tys. zł) oraz na utworzenie miejsc 

postojowych wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej przy Szkole Podstawowej 

w Opatowcu (kwota inwestycji ponad 220 tys. zł), 

 trwają prace remontowe przy remizie w miejscowości Kocina, 

 zostały zakończone prace remontowe przy remizie w miejscowości Krzczonów 

polegające na zagospodarowaniu terenu i wykonaniu schodów  

(z tyłu budynku), 

  w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi realizowana jest usługa 

związana z odśnieżaniem (w tym miejscu Pan Burmistrz zwrócił się z prośbą  

o zgłaszanie do UMiG ew. potrzeb i uwag dot. w/w usługi), 

 została rozdysponowana (nieodpłatnie) pośród mieszkańców naszej gminy 

publikacja "Gmina Opatowiec dla Ciebie, Polsko" (o naszej lokalnej historii  

i tradycji), 

 został wysłany wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego dot. przyjęcia 

repatriantów z Kazachstanu (zgodnie z podjętą na poprzedniej sesji Rady 

Miejskiej uchwałą w sprawie zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie 

Gminy Opatowiec rodziny repatriantów z Kazachstanu), 

Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Burmistrz poinformował,  

że na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej został omówiony 
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temat dot. podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po czym 

dodał, że jest to temat bardzo trudny zarówno społecznie jak i finansowo. 

Kontynuując swoją wypowiedź Pan Burmistrz oznajmił cyt.  ,,Gmina  na odpadach 

nie może zarabiać i nie zarabia, Gmina nie może też dokładać do  opłat, które  

są ponoszone na odpady komunalne’’. Następnie poinformował, że Gmina 

umożliwia odbiór odpadów z każdej posesji i według ilości mieszkańców oraz 

według ilości złożonych deklaracji jest zobowiązana ściągać środki i przekazywać 

je do firmy, która te odpady odbiera. Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan 

Burmistrz wyraził zdanie, iż mimo że temat dot. opłat za odpady komunalne został 

szeroko omawiany na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej  

to trzeba będzie do niego powrócić.  

  

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec  

na 2021 rok.  

Projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Głosowało 13 radnych,  

za przyjęciem – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  

Uchwała została przyjęta. 

 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opatowiec na lata 2021-2037. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Głosowało 13 radnych,  

za przyjęciem – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  

Uchwała została przyjęta. 

 

Ad. 7 - 8 Sprawy różne, zapytania i interpelacje.  

Radny Rafał Kański zwrócił się z zapytaniem (w związku pytaniami od rodziców) dot. 

wymiaru czasu pracy przedszkola. 

Radny Łukasz Porębski (w związku z mającymi pojawić się zmianami prawa dot. 

prowadzenia przez Gminy rejestru piecy posiadanych przez mieszkańców gminy) 

zwrócił się z zapytaniem czy w związku z w/w sytuacją Gmina planuje wprowadzić 

dodatkowe wsparcie (programy) dla mieszkańców dot. dofinansowania na wymianę 

pieców przez mieszkańców. 



  

4 

 

Pan Łukasz Marzec - Sekretarz Miasta i Gminy Opatowiec w odpowiedzi  

na zapytanie Radnego Rafała Kańskiego poinformował, że w/w sprawa została 

zgłoszona Panu Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu. 

Kontynuując swoją wypowiedź Pan Sekretarz udzielił odpowiedzi na zapytanie Pana 

Łukasza Porębskiego informując, że na chwilę obecną nie posiada żadnych oficjalnych 

wytycznych oraz informacji dot. w/w zagadnienia. Po czym dodał,  

że obecnie jedynym programem, który jest realizowany to program ,,Czyste 

Powietrze’’. 

 

Ad. 9 Zamknięcie obrad. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Kryca 

słowami „Zamykam Sesję Rady Miejskiej” zakończył obrady. 

 

Protokołowała :                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

    Agata Lesiak                                                                      Henryk Kryca 

 

 


