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Protokół Nr XXXIV/34/2021 
z Sesji Rady Miejskiej w Opatowcu odbytej 

w dniu 23 lutego 2021 roku 
 

Obrady XXXIV 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 XXXIV 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 15 radnych, wobec czego istnieje quorum do 

podejmowania prawomocnych uchwał. 

 
Ad. 2 Przedstawienie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i poddał go pod głosowanie.  

Radni przyjęli porządek jednogłośnie. 

 
 
Porządek sesji: 
 

1. Otwarcie. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 20 stycznia 2021 roku. 

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

sesjami. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej  

w Opatowcu na 2021 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady 

Miejskiej w Opatowcu na 2021 rok. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2021 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie  

w budżecie gminy Opatowiec środków stanowiących fundusz sołecki. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  

o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy 

Zakupowej Energii Elektrycznej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika 

MOPS w Opatowcu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, 

określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego  

lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. 

14. Sprawy różne. 

15. Zapytania i interpelacje. 

16. Zamknięcie obrad.                                                                          

 
  
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 20 stycznia 2021 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: 
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 trwa nabór wniosków dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w tym miejscu Pan 

Burmistrz zaapelował o nie zostawianie składania wniosków na ostatni 

moment, ponieważ w związku z trwającym stanem epidemicznym 

i związanym z nim ograniczeniami, mogą powstać utrudnienia i sytuacje 

problemowe),  

 realizowana usługa związana z odśnieżaniem do chwili obecnej to koszt ok 40 

tys. zł, 

 zostały podpisane dwie umowy (w ramach realizacji projektu rewitalizacji 

Opatowca) dot. zagospodarowania trenu zabytkowego Cmentarza Wojennego 

1914-1939 prace obejmą m.in renowację obelisku oraz na wykonanie instalacji 

monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Szkole w Opatowcu, 

 w dniu 2 lutego 2021 roku przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych  

z Kamiennej i Rogowa podpisali umowy na realizację budowy nowych placów 

zabaw, 

 w dniu 28 stycznia 2021 roku odbyłem  wizytę w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów na zaproszenie Michała Cieślaka, Ministra - Członka Rady 

Ministrów, 

 w dniu   22 lutego br.  w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Rogowie odbyła się 

Msza Święta za pomyślność Ojczyzny z intencji Posła na Sejm RP Krzysztofa 

Lipca, 

 w dniu 11 lutego 2021 roku gościliśmy w naszej Gminie archeologów  

UJ z Krakowa, realizujących w ramach "Ekspedycji Rzemienowice" prace 

poszukiwawcze, śladami historii sprzed niemal dwóch tysięcy lat,  

na terenie naszej gminy. Na spotkaniu został omówiono kalendarz 

projektowanych na 2021 rok prac archeologicznych na terenie gminy 

Opatowiec, 

 Gmina Opatowiec otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego 15 pulsoksymetrów, 

które przekazała Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata 

Janik (pulsoksymetry służyć mają do diagnostyki osób z podejrzeniem 

zarażenia oraz zakażonych koronawirusem COVID-19. Pulsoksymetry weszły 

w skład  wyposażenia MOPS, UMiG oraz jednostek OSP Kocina i Opatowiec). 

 trwają prace proceduralne dot. budowy oczyszczalni ścieków w Krzczonowie, 
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Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady 

Miejskiej w Opatowcu na 2021 rok. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Głosowało 15 radnych,  

za przyjęciem – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  

Uchwała została przyjęta. 

 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji 

Rady Miejskiej w Opatowcu na 2021 rok.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Głosowało 15 radnych,  

za przyjęciem – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  

Uchwała została przyjęta. 

 

Ad. 7 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 15 radnych,  

za przyjęciem – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  

Uchwała została przyjęta. 

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie  

w budżecie gminy Opatowiec środków stanowiących fundusz sołecki. 

Projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Głosowało 15 radnych,  

za przyjęciem – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  

Uchwała została przyjęta. 

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 

Projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Głosowało 15 radnych,  

za przyjęciem – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  

Uchwała została przyjęta. 
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Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  

o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy 

Zakupowej Energii Elektrycznej.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Głosowało 15 radnych,  

za przyjęciem – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  

Uchwała została przyjęta. 

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Kierownika MOPS w Opatowcu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 22 lutego br. obradowała Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji w/w sprawie. W związku, z czym poprosił 

Przewodniczącego w/w komisji Pana Mirosława Boksę o przedstawienie stanowiska 

komisji. 

Pan Mirosław Boksa odczytał uchwałę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia  

23 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika MOPS  

w Opatowcu, (która uznaje w/w skargę za bezzasadną). 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Głosowało 15 radnych,  

za przyjęciem – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  

Uchwała została przyjęta. 

 

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, 

określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. 

Projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Głosowało 15 radnych,  

za przyjęciem – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.  

Uchwała została przyjęta. 
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Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego  

lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Głosowało 13 radnych,  

za przyjęciem – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  

Uchwała została przyjęta. 

 

Ad. 14-15 Sprawy różne, zapytania i interpelacje.  

Pan Michał Michalski - Sołtys miejscowości Kraśniów zwrócił się z zapytaniem 

dotyczącym ilości nieruchomości rekreacyjnych znajdujących się na terenie gminy 

Opatowiec oraz dostępności do toalety publicznej. 

Radny Rafał Kański złożył podziękowanie gronu pedagogicznemu i uczniom  

za udział w zbiórce funduszy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  

(w dniu 31 stycznia  br.). Następnie na ręce  Pana Burmistrza złożył podziękowanie 

dla firmy zajmującej się odśnieżaniem na terenie naszej gminy za dobrze 

wykonywaną pracę. Po czy zwrócił się z zapytaniem dotyczącym lokalizacji 

planowanych ,,bulwarów,, nad rzeką Wisłą. 

Radny Przemysław Janowski wyraził zdanie, że w jego opinii dobrze, aby ,,bulwary’’ 

przebiegały bliżej koryta rzeki Wisły ponieważ umiejscowienie ich w innym miejscu 

mogło by narazić gminę na dodatkowe koszty ze względu na warunki geologiczne   

w postaci podmokłego terenu i obsuwającej się skały. 

Pan Sławomir Kowalczyk – Burmistrz Miasta i Gminy w odpowiedzi na zapytanie 

Sołtysa Michała Michalskiego poinformował, że obecnie na terenie naszej gminy 

zostało zgłoszone ok 8 domów letniskowych. Jeśli chodzi o kwestię toalety  

to ograniczenia w jej funkcjonowaniu spowodowane są sytuacją związaną  

z obostrzeniami związanymi z COVID-19. 

Pan Łukasz Marzec - Sekretarz Miasta i Gminy Opatowiec w odpowiedzi dot. 

lokalizacji ,,bulwarów’’ poinformował, że nie zawsze przebieg linii brzegowej rzeki 

Wisły jest równoznaczny z przebiegiem działki, którą wydzierżawiło nam 

Przedsiębiorstwo Wody Polskie. W wyniku czego występują różnice w odległościach 

pomiędzy działką nadbrzeżną  a linią brzegową (nawet 8-12 m). Realizując 

inwestycje (projekt) musimy trzymać się działki na którą mamy zezwolenie. 
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Radny Rafał Kański zwrócił się zapytaniem czy w każdym miejscu przy brzegu rzeki 

Wisły możemy wykonać inwestycje.  

Pan Łukasz Marzec – Sekretarz Miasta i Gminy Opatowiec w odpowiedzi na w/w 

zapytanie poinformował, że nie ma takiej możliwości ponieważ koryto Rzeki ma inny 

numer geodezyjny niż działka przybrzeżna (są to dwa rożne numery), a jak wiadomo 

wstępują różnice ze względu  m.in. na przesunięcie się brzegu  co powoduje różnice 

odległości. 

Radny Jan Sojka zwrócił się zapytaniem dotyczącym kwestii domków letniskowych  

i związanych z nimi opłat lokalnych. 

Pan Burmistrz w odpowiedzi na zapytanie Radnego Jana Sojki wyjaśnił, że podstawą 

są składane przez mieszkańców oświadczenia, które są weryfikowane na bieżąco 

przez pracowników Urzędu.  

Radny Łukasz Porębski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym remontu studzienek 

kanalizacyjnych (które uległy zniszczeniu po zimie) umiejscowionych w drodze 

powiatowej, a które były  modernizowane przez Gminę Opatowiec.  

Pan Burmistrz w odpowiedzi na w/w zapytanie poinformował, że za stan studzienek 

odpowiada właściciel drogi. Jednocześnie Pan Burmistrz wyjaśnił, że owszem kiedyś 

sprawę studzienek przejęła Gmina Opatowiec ze względu na utrudnienia jakie 

powodowały w funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków. 

Radny Marian Gruszka zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wykonania parkingu 

przy przedszkolu (dla rodziców) w miejscowości Krzczonów.  

Radna Dorota Domoń zaproponowała  umiejscowienia na terenie gminy pojemnika 

na nakrętki plastikowe wzorem innych gmin. 

Burmistrz w odpowiedzi na propozycję Radnej Doroty Domoń poinformował,  

że rozważy kwestię pojemnika. Następnie udzielił odpowiedzi  na zapytanie Radnego 

Gruszki informując, że parking przy przedszkolu jest użytkowany czasowo przez 

rodziców dowożących dzieci, jednocześnie Pan Burmistrz podkreślił fakt, że dzieci 

dowożone są również autobusem szkolnym. Po czym dodał, że istnieje również 

potrzeba wykonania miejsc postojowych przy boisku szkolnym w Opatowcu.  

Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Burmistrz oznajmił, że będzie miał na 

uwadze kwestię parkingu przy przedszkolu. 

Radny Rafał Kański w związku z w/w wypowiedzią zwrócił się z prośbą o wykonanie 

parkingu, chodnika oraz 2 szt. ławek przy boisku. 
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Pan Burmistrz udzielając odpowiedzi na zapytanie Radnego Rafała Kańskiego 

poinformował, że co do boiska w Opatowcu to projekt przewiduje  prace w otoczeniu 

boiska. 

Radna Jolanta Zborowska zwróciła się z prośbą o wykonanie placu zabaw w innych 

miejscowościach wzorem Kamiennej i Rogowa. 

 

Ad. 16 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 
 
 


