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Protokół Nr XXX/2021 

sesji Rady Miejskiej w Opatowie 

odbytej w dniu 5 marca 2021 roku 

 

Sesję rozpoczęto o godz. 10.06, a zakończono o godz. 14.25. 

 

W sesji uczestniczyli radni oraz zaproszeni goście: 

1.Pan Grzegorz Gajewski – Burmistrz Miasta i Gminy Opatów. 

2.Pan Marcin Słapek– Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Opatów. 

3.Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy oraz Kierownicy i pracownicy Urzędu  

Miasta i Gminy w Opatowie. 

 
  Porządek obrad sesji: 

  1. Otwarcie obrad sesji. 

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

  3. Przyjęcie porządku obrad sesji. 

  4. Zatwierdzenie Protokołu z poprzedniej sesji Rady.  

  5. Sprawozdanie z działalności Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie od 1 stycznia 2020 rok  

      do 31 grudnia 2020 roku oraz planowane działania Opatowskiego Ośrodka Kultury na rok 2021, 
 a) dyskusja 

 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie  

      za okres 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, z uwzględnieniem programu działania Biblioteki na  

      rok 2021, 

a) dyskusja 

  7. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego  Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

      Alkoholowych w 2020 roku, 

      a) dyskusja 

  8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok  

      2020 w Gminie Opatów, 

      a) dyskusja 

  9. Podjęcie uchwał w sprawie:  

      a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu  

         zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych, 

     b) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok,              

      c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy                    

          Opatów na lata 2021 – 2035,  
     d) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  

         zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2021 roku, 

      e) zawarcia kolejnej umowy najmu garażu,  

      f) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku,        
      g) likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach. 

10. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji.  

11. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z działalności za okres pomiędzy sesjami. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje. 

14. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad.1. 
Pani radna Beata Wrzołek– Przewodnicząca Rady Miejskiej – dokonała otwarcia obrad 

XXX sesji Rady Miejskiej w Opatowie, a następnie powitała radnych Rady Miejskiej, Pana 

Burmistrza Grzegorza Gajewskiego, Zastępcę Burmistrza Pana Marcina Słapka, rodziców 

dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kobylanach, pracowników Urzędu Miasta  

i Gminy oraz mieszkańców Miasta i Gminy Opatów. 
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Ad.2. 

Pani radna Beata Wrzołek– Przewodnicząca Rady Miejskiej – poprosiła radnych   

o zalogowanie się terminalami do systemu. Na podstawie listy obecności oraz zalogowanych 

terminali do systemu stwierdziła prawomocność obrad sesji. W sesji uczestniczy aktualnie 14 

radnych na ogólną liczbę 15 radnych. Wykaz zalogowanych terminali do systemu przedstawia 

załącznik Nr 1 do Protokołu. Lista ustalenia kworum stwierdzająca prawomocność obrad sesji 

przedstawia załącznik Nr 2 do Protokołu. 

 

Ad.3. 

Pani radna Beata Wrzołek  - Przewodnicząca Rady Miejskiej –  przedstawiła proponowany 

porządek obrad sesji w treści jw., wnosząc jednocześnie o: 

 
1) wycofanie z pkt 9 ppkt c – podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2021 – 2035; 

2) wprowadzenie w pkt 9 ppkt h – podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na  

2021 rok; 

3) wprowadzenie w pkt 9 ppkt i – podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2021 – 2035. 

 

Rada Miejska przyjęła jednogłośnie bez użycia terminali wniosek o wycofanie z porządku obrad  

z pkt 9 ppkt c – podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Opatów na lata 2021 – 2035, 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciwnych” i 0 głosów 

„wstrzymujących się”. W głosowaniu wzięło udział  14 radnych.  

 

Rada Miejska przyjęła jednogłośnie bez użycia terminali wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad w pkt 9 ppkt h – podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok , 

14 głosami „za”, 0 głosów „przeciwnych” i 0 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu wzięło 

udział 14 radnych.  

 

Rada Miejska przyjęła jednogłośnie bez użycia terminali wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad w pkt 9 ppkt i – podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2021 – 2035, 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciwnych”  

i 0 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu wzięło udział  14 radnych.  

 

Radni nie zgłaszali uwag do zaproponowanego porządku obrad sesji. 

 

Rada Miejska przyjęła jednogłośnie w trybie jawnego głosowania imiennego zaproponowany 

porządek obrad sesji po wprowadzonych zmianach, 14 głosami „za”, 0 głosów ,,przeciwnych’’ i 0 

głosów „wstrzymujących się’’. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Imienne głosowanie 

przyjęcia porządku obrad sesji przedstawia załącznik Nr 3 do Protokołu. 

 

Następnie Pani radna Beata Wrzołek – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zabierając głos 

stwierdziła, że biorąc pod uwagę, iż na dzisiejszej sesji będzie procedowana uchwała  

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kobylanach, o zabranie głosu zwrócili się 

przedstawiciele rodziców. Jako pierwsza  p. Aneta Bławat – radna powiatowa i sołtys 

sołectwa Kobylany. 
 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, bez użycia terminali, Rada Miejska 

jednogłośnie,14 głosami ,,za’’ wyraziła zgodę na zabranie głosu przez p. Anetę Bławat. 

 

Pani Aneta Bławat – zaproszona do mikrofonu wyjaśniła dlaczego nie jest to odpowiedni 

czas na zabranie przez nią głosu i dodała, że chce go zabrać kiedy będzie omawiany punkt 

dotyczący likwidacji Szkoły Podstawowej w Kobylanach. 
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Po wyjaśnieniu przez Przewodniczącą Rady kwestii formalnych dotyczących zabierania głosu 

przez osoby spoza Rady zgodnie z jej Regulaminem oraz podkreśleniem rangi tematu, który 

Rada ma procedować p. Aneta Bławat zdecydowała, że głos teraz zabierze. Kontynuując 

wyraziła zdecydowany sprzeciw w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kobylanach  

i z rozgoryczeniem stwierdziła, że społeczeństwo zostało oszukane przez Włodarzy Gminy, 

ponieważ po wyborach samorządowych dwukrotnie ich zapewniali i deklarowali, że Szkoła  

w Kobylanach nie będzie likwidowana i taka myśl nie przechodzi przez głowę ( deklaracja 

Burmistrza p. Gajewskiego), a przynajmniej przez najbliższe dwa lata ( deklaracja Zastępcy p. 

Słapka ). Kontynuując stwierdziła, że zamykana jest dzisiaj szkoła budowana przez dziadków 

i rodziców własnymi rękami i z ich wkładem finansowym, ponieważ celem była nowoczesna 

szkoła wiejska, a nie DPS. Następnie podkreśliła, że już dawno zatarły się różnice pomiędzy 

szkołami wiejskimi i miejskimi w kwestii wyposażenia szkół w sale komputerowe, 

klasopracownie. Dodała, że obecnie wiele placówek działających na terenach wiejskich może 

pochwalić się nowoczesną infrastrukturą finansowaną z funduszy unijnych i taką placówką 

jest ta szkoła. Podkreśliła również, że uczą w niej wysoko wykwalifikowani nauczyciele, 

którzy wykształcili tu wielu wspaniałych ludzi. Następnie zarzuciła Burmistrzom brak 

rozmów z rodzicami, brak konsultacji z mieszkańcami i niezaproponowania odwiedzenia 

placówki ( należy domniemywać radnym ), w celu zapoznania się z warunkami nauczania, 

wyposażenia klasopracowni przed skierowaniem do procedowania uchwały intencyjnej. 

Następnie podkreśliła, że ta placówka oświatowa skupia w sobie wszystkie miejskie placówki 

kulturalne, oświatowe i sportowe i jest dla mieszkańców Kobylan i ościennych miejscowości 

miejscem kultury, sportu i integracji. Po czym stwierdziła, że w uchwale przedstawiono 

przekłamaną statystykę, wliczając dzieci z miejscowości, które nigdy nie uczęszczały do 

szkoły w Kobylanach. Uważa też, że ludzie byli oszukiwani podczas spotkań podawaniem 

wysokości kwot jakie gmina musi dokładać do funkcjonowania szkoły. Padały kwoty  

w granicach 2mln, 1mln800tys.,  1mln400tys., a w rzeczywistości jak stwierdziła w 2020 

roku było to 359tys.zł, bo pozostała kwota 546tys. to subwencja oświatowa, która idzie za 

dzieckiem. Podkreśliła także, że nigdy szkoły nie były dochodowe i każda gmina ponosi 

obciążenie finansowe ich funkcjonowania. Kończąc zwróciła się do radnych, aby stanęli po 

stronie rodziców i mieszkańców gminy, aby mieli szansę dokonywać demokratycznych 

wyborów w kwestii dalszego losu ich dzieci, cytując przy tym rotę ślubowania radnego 

obejmującego mandat. 

 

Następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, bez użycia terminali, Rada Miejska 

jednogłośnie, 14 głosami ,,za’’ wyraziła zgodę na zabranie głosu przez p. Emilię Frańczak, 

która w imieniu własnym i rodziców odczytała treść pisma skierowanego do radnych Rady 

Miejskiej, w którym została zawarta prośba o nie dopuszczenie do likwidacji Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach, wraz z uzasadnieniem. ( treść pisma  

w załączeniu). 

 

Ad. 4. 

Pani radna Beata Wrzołek – Przewodnicząca Rady Miejskiej – przed przystąpieniem do 

głosowania nad zatwierdzeniem Protokołu z poprzedniej sesji poinformowała Radę, że nie 

wpłynęły do niej żadne uwagi do Protokołu z sesji Rady z dnia 29 stycznia 2021 roku. 

 

Rada Miejska zatwierdziła bez wniesienia uwag Protokół Nr XXIX/2021 sesji Rady 

Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 29 stycznia 2021 roku, 14 głosami „za”, 0 głosów  

,,przeciwnych’’ i 0 głosów „wstrzymujących się’’. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Imienne głosowanie zatwierdzenia Protokołu przedstawia załącznik Nr 4 do Protokołu. 
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Ad.5. 

Rada Miejska przez aklamację przyjęła sprawozdanie z działalności Opatowskiego Ośrodka 

Kultury w Opatowie za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz 

planowane działania Opatowskiego Ośrodka Kultury na rok 2021.(stan. zał. do Prot.), które 

było przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady 

Miejskiej w Opatowie w dniu 22 lutego 2021 roku. 

 

a) w dyskusji głosu nie zabierano 

 

Ad.6. 

Rada Miejska przez aklamację przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejsko  

– Gminnej Biblioteki Publiczne w Opatowie za okres od 01.01.2020roku do 31.12.2020 roku, 

z uwzględnieniem programu działania Biblioteki na rok 2021.(stan. zał. do Prot.), które było 

przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady 

Miejskiej w Opatowie w dniu 22 lutego 2021 roku. 

 

a) w dyskusji głosu nie zabierano 

 

Ad.7. 

Rada Miejska przez aklamację przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku. (stan. zał. do Prot.), 

które było przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Opatowie w dniu 22 lutego 2021 roku. 

 

a) w dyskusji głosu nie zabierano 

 

Ad.8. 

Rada Miejska przez aklamację przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2020 w Gminie Opatów.(stan. zał. do Prot.), które 

było przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady 

Miejskiej w Opatowie w dniu 22 lutego 2021 roku. 

 

a) w dyskusji głosu nie zabierano 

 

Ad.9. 

a)Pan Grzegorz Mizera – Kierownik Referatu Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy – 

przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej  

w przewozach autobusowych, 

 

Pani radna Małgorzata Szczepańska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia 

i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie - przedstawiła pisemną, negatywną opinię 

Komisji do przedłożonego projektu uchwały. (stan. zał. do Prot.). 

 

Pan radny Jacek Cheba – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej  

Opatowie – przedstawił pisemną, negatywną opinię Komisji do przedłożonego projektu 

uchwały. (stan. zał. do Prot.). 

 

Radni nie zgłaszali uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
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Rada Miejska w trybie jawnego głosowania imiennego nie podjęła uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych, 3 głosami 

,,za’’, 11 głosami ,,przeciw’’ i 0 głosów ,,wstrzymujących się’’. Imienne głosowanie 

przedstawia załącznik Nr 5 do Protokołu. 

 

b) Pani Martyna Rusak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt I uchwały w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok, 

 

Pan radny Jacek Cheba – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej  

w Opatowie – przedstawił pisemną, pozytywną opinię Komisji do przedłożonego projektu 

uchwały. (stan. zał. do Prot.). 

 

Radni nie zgłaszali uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Miejska podjęła jednogłośnie w trybie jawnego głosowania imiennego uchwałę  

Nr XXX/263/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok, 14 głosami 

,,za’’, 0 głosów ,,przeciwnych’’ i 0 głosów ,,wstrzymujących się’’,  która stanowi załącznik 

do Protokołu. Imienne głosowanie stanowi załącznik Nr 6 do Protokołu. 

 

d) Pan Jarosław Czub – Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji – 

przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2021 roku, 

 

Pani radna Małgorzata Szczepańska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia 

i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie - przedstawiła pisemną, pozytywną opinię 

Komisji do przedłożonego projektu uchwały. (stan. zał. do Prot.). 

 

Radni nie zgłaszali uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Miejska podjęła jednogłośnie w trybie jawnego głosowania imiennego uchwałę  

Nr XXX/264/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2021 roku,14 głosami ,,za’’, 0  

głosów ,,przeciwnych’ ’i 0 głosów ,,wstrzymujących się’’, która stanowi załącznik do 

Protokołu. Imienne głosowanie przedstawia załącznik Nr 7do Protokołu. 

 

e) Pan Grzegorz Mizera –Kierownik Referatu Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy – 

przedstawił projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu garażu,  

 

Pan radny Jacek Cheba – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej  

w Opatowie – przedstawił pisemną, pozytywną opinię Komisji do przedłożonego projektu 

uchwały. (stan. zał. do Prot.). 

 

Radni nie zgłaszali uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Miejska podjęła jednogłośnie w trybie jawnego głosowania imiennego uchwałę  

Nr XXX/265/2021 w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu garażu, 14 głosami ,,za’’,  

0 głosów ,,przeciwnych’’ i 0 głosów ,,wstrzymujących się’, która stanowi załącznik do 

Protokołu. Imienne głosowanie przedstawia załącznik Nr 8 do Protokołu. 
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f) Pani Bernardeta Bara –Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  

w 2022 roku,        

 

Pan radny Waldemar Bocheński – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Rolnictwa Rady Miejskiej w Opatowie – przedstawił pisemną, pozytywną opinię Komisji do 

przedłożonego projektu uchwały. (stan. zał. do Prot.). Następnie podziękował sołtysom za 

udział w posiedzeniu Komisji i poinformował, że na posiedzeniu Komisji temat został 

przedyskutowany i doszło do wewnętrznego głosowania wśród sołtysów. W wyniku tego 

głosowania sami sołtysi zdecydowali, aby tego funduszu nie wyodrębniać. 

 

W sprawie projektu uchwały głos zabierali: 

Pan radny Dawid Kargulewicz – Wiceprzewodniczący Rady – poinformował, że na jego 

prośbę radni otrzymali zestawienie zadań inwestycyjnych zrealizowanych na terenach 

wiejskich z wyodrębnieniem kwoty udziału własnego gminy. Z danych wynika, że od 2019 

do 2021 roku gmina zainwestowała ok. 1mln600tys.zł własnych środków i tyle wynosi kwota 

funduszu sołeckiego przez 3 lata. W związku z tym  zapytał, czy Burmistrz tylko i wyłącznie 

funduszem sołeckim będzie inwestował na terenach wiejskich? 

 

Pan radny Wiesław Suska – poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko  

o niewyodrębnianiu funduszu sołeckiego, ponieważ nie wszyscy sołtysi mogą wziąć udział  

w tych różnych zadaniach, ale proponuje skumulować kwotę przewidzianą na fundusz sołecki  

i różnicę z podwyżki podatki z 2019 roku i za te pieniądze wykonać dodatkowe oświetlenia 

uliczne w całej gminie, bo wszyscy zasługują na oświetlone drogi. 

 

Pan Grzegorz Gajewski – Burmistrz Miasta i Gminy – w odpowiedzi poinformował:  

w odniesieniu do pytania p. radnego Kargulewicza  i przedłożonego zestawienia wynika, że 

znajdują się tam zadania zrealizowane, w trakcie realizacji i zadania planowane na lata 2021 – 

2023 w  kwocie 2,5mlnzł. Natomiast pieniądze z funduszu sołeckiego są inwestowane jako 

wkład własny do pozyskiwania pieniędzy unijnych i dzięki temu na terenach wiejskich 

pojawiły i pojawią się inwestycje za 5mln600tys.zł., a gdyby fundusz sołecki był 

wyodrębniony to ten majątek wyniósł by tylko 1mln200tys.zł. 

Następnie stwierdził, że propozycja p. radnego Suski w kwestii oświetlenia jest słuszna, ale 

proponuje inne rozwiązanie, ponieważ pojawiła się świeża informacja o kolejnym naborze 

wniosków na oświetlenia uliczne. Po sprawdzeniu możliwości z tym związanych będą podjęte 

działania. Na pewno będzie realizowane uzupełniane oświetlenia wg zapotrzebowań 

zgłoszonych przez sołtysów w 2019 roku, po zakończeniu inwestycji wymiany, która jest  

w realizacji. 

 

Pani radna Magdalena Masternak – stwierdziła, że w zadaniach planowanych nawet do 

2023 roku nie ma budynku świetlicy w Brzeziu, tymczasem jak podkreśliła na spotkaniu  

z mieszkańcami Brzezia w 2019 roku p. Burmistrz obiecał im, że ta świetlicy w ciągu 2, 3 lat 

powstanie. W związku z tym zapytała czy ta obietnica jest już nieaktualna?. 

 

Pan Grzegorz Gajewski – Burmistrz Miasta i Gminy – w odpowiedzi wyjaśnił, że ludzi 

traktuje bardzo poważnie i te wymienione planowane inwestycje, to nie jest plan gminy na 

lata 2021-2023 na terenach wiejskich, tylko to są inwestycje, na które są złożone wnioski  

o dofinansowanie z tzw. funduszu covidowego PGR-owskiego  tj. na świetlicę wiejską  

w Karwowie z zagospodarowaniem terenu oraz na świetlicę w Nikisiałce. Poinformował 

także, że w najbliższym czasie zostanie też ogłoszony nabór z PROW na kanalizację 

Czerników – Kornacice –  i to działanie  jest uwzględnione. Ponadto jest przygotowana  
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dokumentacja i oczekuje na złożenie, na budowę drogi przez wieś Marcinkowice – Kobylany 

- Strzyżowice i Balbinów – Przeuszyn. Zakup świetlicy dla Kochowa jest finansowany ze 

środków własnych. Jeśli pojawi się nabór na świetlice wiejskie to będzie rozważana kwestia, 

dla których sołectw. Stwierdził, że o Brzeziu też pamięta. 

  

W wyniku wyczerpania głosów w dyskusji Rada Miejska podjęła w trybie jawnego 

głosowania imiennego uchwałę Nr XXX/266/2021 w sprawie niewyrażenia zgody na 

wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku, 9 głosami ,,za’’, 4 głosami ,,przeciw’’ i1 

głosie ,,wstrzymującym się”, która stanowi załącznik do Protokołu. Imienne głosowanie 

przedstawia załącznik Nr 9 do Protokołu. 

 

g) Pan Marcin Słapek – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Opatów – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach, wraz  

z uzasadnieniem. 
 

Pani radna Małgorzata Szczepańska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia 

i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie - przedstawiła pisemną, pozytywną opinię 

Komisji do przedłożonego projektu uchwały. (stan. zał. do Prot.). 

 

W sprawie projektu uchwały głos zabierali: 

Pan radny Dawid Kargulewicz – Wiceprzewodniczący Rady – zwrócił się do radnych, aby 

mieli świadomość, że szkołę likwiduje Rada, a nie Burmistrz, który zapytany takiej 

odpowiedzi udzieli. Podkreślił, że jako uzasadnienie likwidacji szkoły wskazuje się wiele 

elementów m.in. dobro dziecka. Pyta zatem, czy rodzice tych dzieci są pozbawieni władzy 

rodzicielskiej, że to Rada musi decydować o ich dobru. Odpowiedział, że nie. Rodzice 

doskonale znają warunki nauki, i że klasy są łączone, mimo to decydują się tam posyłać  

swoje dzieci. Następnie zwrócił się z pytaniem do p. Burmistrzów, czy zostały 

przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie likwidacji szkoły? i odpowiedział sam, że 

nie były, ponieważ była wtedy pandemia. Zwrócił również uwagę, że przez likwidację szkoły 

zagęści się liczba uczniów w szkołach opatowskich. Dodał także, że w uzasadnieniu uchwały 

podniesiono, iż polepszą się warunki nauki dla tych dzieci, co również neguje, ponieważ 

każdy kto chciał i obejrzał szkołę w Kobylanach wie jak nowocześnie są wyposażone sale  

w sprzęt multimedialny, jaka jest przestrzeń, jaki jest porządek. Uważa wręcz, że są lepiej 

wyposażone niż szkoły w Opatowie. Dalej zwraca uwagę, że w uzasadnieniu podniesiono 

także łączenie lekcji. Przyznał, że to prawda i dzieje się tak ze względu na ograniczanie 

kosztów. Połączono lekcje WF, muzyki i plastyki, a z rozmów przeprowadzonych  

z nauczycielami nie wynika, aby mieli z tym jakieś problemy. Podkreślił również jak dzieci  

z tej szkoły są ze sobą mocno zintegrowane. Następnie wskazał, że kolejną przyczyną 

likwidacji są wysokie koszty utrzymania, a według danych w 2020 roku gmina na utrzymanie 

szkoły dołożyła 356tys.zł. wkładu własnego, a na likwidacji szkoły zaoszczędzi tylko 

178tys.zł., ale przy tym zwiększą się koszty utrzymania szkół w Opatowie, do których przejdą 

dzieci i nauczyciele, przynajmniej takie były zapewnienia p. Burmistrza wobec nich. 

Zwiększą się także koszty dowozu dzieci, ze względu na ich liczebność ( 49 dzieci).  Podkreśl  

także, że p. Burmistrz dawał gwarancję zatrudnienia nauczycielom, ale oni nadal nie znają 

warunków swojego zatrudnienia. Niewiadomą jest też dalszy los tego budynku. Jest pomysł p. 

Burmistrza na DPS, ale czy będzie możliwy do zrealizowania nie wiadomo, bo jak 

przypomniał p. Burmistrz Chaniecki likwidując szkołę w Brzeziu też miał pomysł jego 

zagospodarowania, ale po zetknięciu się z rzeczywistością nie został zrealizowany, a budynek 

uległ zniszczeniu i ostatecznie został sprzedany. Na zakończenie stwierdził, że gmina to  
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wspólnota mieszkańców, której należy zapewnić realizację jej potrzeb. W tym przypadku to 

prośba rodziców o utrzymanie szkoły dalej. 

 

Pani radna Magdalena Masternak – zabierając głos podkreśliła, że temat likwidacji szkoły 

w Kobylanach wzbudza wiele emocji dzisiaj i takie emocje były obecne na komisjach  

i na spotkaniu w szkole w Kobylanach. Są dowodem na to jak ważna i istotna jest dla 

mieszkańców ta szkoła i to miejsce. Podkreśliła, że jej stanowisko w tej sprawie jest 

niezmienne i jest przeciwna tej likwidacji, ponieważ chce uszanować głos społeczności z tego 

terenu tj. mieszkańców, rodziców, nauczycieli i osoby pracującej w tej szkole, którzy widzą 

potrzebę jej istnienia, a ich głos w jej odczuciu nie powinien być ignorowany. Ponadto 

nawiązując do sytuacji jaka miała miejsce w Brzeziu po likwidacji szkoły, widząc ten 

niszczejący budynek nie może poprzeć likwidacji ostatniej szkoły wiejskiej w gminie 

Opatów. Poinformowała także, że na zaproszenie radnego p. Dawida Kargulewicza 

odwiedziła szkołę w Kobylanach i była pod ogromnym wrażeniem budynku, jego otoczenia 

oraz wyposażenia sal. Poinformowała, że odbyło się wtedy spotkanie z gronem 

pedagogicznym i dyrekcją. Dodała, że dzisiejsze głosowanie będzie jednym  

z najważniejszych głosowań w tej kadencji. Zna pozytywną opinię Kuratora na likwidację 

szkoły, ale to Rada Miejska podejmie ostateczną decyzję, na którą czekają mieszkańcy 

Kobylan i okolicznych miejscowości. Zaapelowała do radnych o wzięcie pod uwagę głosów 

tej społeczności i zagłosowanie przeciwko likwidacji SP w Kobylanach. 

 

Pan radny Rafał Schab – zabierając głos wyjaśnił, że do projektu tej uchwały odniesie się 

poprzez pryzmat nauk społecznych, gdyż ma wykształcenie w tym kierunku oraz poprzez 

pryzmat badań, wiedzy i autorytetów w dziedzinie edukacji i oświaty. Stwierdził, że 

najważniejszy czynnik to rozwój psychofizyczny najmłodszych dzieci i tym przede 

wszystkim radni powinni się kierować. Drugi czynnik to racjonalne gospodarowanie 

pieniędzmi publicznymi do czego radni też zostali zobowiązani. Dodał, że rodzice 

podkreślali, iż w tym budynku toczy się życie kulturalne, w którym chcą uczestniczyć. 

Podnoszony był również temat mało licznych klas. Według badań naukowych, jak stwierdził 

najważniejsze są: poczucie własnej wartości; wiary we własne umiejętności, możliwości; 

samoocena; wcześniejsza wiedza ucznia nabyta jeszcze w przedszkolu, w poprzednich 

klasach; umiejętność łączenia wiedzy nabytej z tą, którą chcemy nabyć oraz umiejętności 

nauczyciela; jego komunikacji z uczniem; jego poziomu wiedzy i doświadczenia; całego 

systemu i metod nauczania; zwykłych relacji nauczyciela z uczniem i rozwoju zawodowego 

nauczyciela, który zapewnia gmina. Jak wynika z badań stwierdził, że mało liczne grupy  

w tym zestawieniu znalazły się na 92 pozycji, co oznacza, że poziom kształcenia w małych 

grupach wiekowych jest też istotny, ale w średnim stopniu zależy od liczebności klasy. Nie 

jest rzeczą łatwą natomiast zapewnić dziecku poczucia własnej wartości, poczucia 

umiejętności, wysokiej samooceny. Należy zapewnić mu podstawowe potrzeby 

bezpieczeństwa i przynależności do grupy, dlatego bardzo ważne jest, aby dziecko 

uczęszczało do klas liczniejszych, co ma istotne znaczenie w dalszych latach edukacji  

w szkole średniej. Stwierdził także, że dziecku z mało licznej klasy będzie się trudniej 

odnaleźć w liczniejszej grupie, a to może zachwiać jego poczucie bezpieczeństwa. Ważnym 

jak dodał w osiąganiu kolejnych celów w życiu jest zachowanie przez młodego człowieka 

takich cech jak: odwaga, pewność siebie, umiejętność życia w grupie, ale przy zachowaniu 

szacunku dla drugiego człowieka. Dodał, że wyniki badań naukowych dowodzą, że najlepsze  

warunki rozwoju dla uczniów klas I-III stwarzają średnio liczne klasy od 14 – 27 uczniów.  

W tym przedziale wiekowym wszystkie potrzeby dzieci są zaspokajane w stopniu 

umiarkowanym albo wysokim. Odnosząc się do racjonalnego gospodarowania pieniędzmi 

publicznymi gminy uważa, że należy tak nimi gospodarować, aby możliwie jak największa  
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grupa mieszkańców mogła z nich korzystać. Uważa, że zaoszczędzone w ten sposób 

pieniądze zapewnią część wkładu własnego w planowane inwestycje jak np. przebudowa 

Rynku, zagospodarowanie terenu na Kani, polepszenie oferty turystycznej, z czego wszyscy 

skorzystają. Uważa także, że część z tych pieniędzy należy przeznaczyć na dodatkowe zajęcia 

edukacyjne dla uczniów, albo dodatkowe szkolenia dla nauczycieli, ponieważ te czynniki  

w większym stopniu przyczyniają się do rozwoju dzieci niż sama mała liczebność klas. 

 

Pan radny Jacek Cheba – zabierając głos stwierdził, że toczy się walka między rozumem,  

a sercem, a p. radna Bławat jeszcze przytoczyła takie słowa. Podkreślił, że zawsze radni 

podchodzą do tematu w taki sposób, aby jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Poprosił 

p. Zastępcę Burmistrza o odniesienie się do zarzutów podniesionych w piśmie skierowanym 

do radnych w kwestii demografii i nauczycieli, co z nimi?. Przyznał, że jako nauczyciel sam 

ma dylemat bo nie chciałby, aby jego szkoła była zlikwidowana. Z drugiej natomiast strony 

jako Przewodniczący Komisji Budżetu zdaje sobie sprawę, że budżet gminy to nie jest 

piosenka o huzarach tylko jest czymś bardzo ważnym. 

 

Pani radna Małgorzata Szczepańska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej stwierdziła, że 

odbyło się kilka spotkań, w których brali udział radni, rodzice, nauczyciele. Na jednym był 

też p. Kurator. Padało dużo różnych słów, emocji, argumentów. Dzisiaj targają wszystkimi 

trudne emocje, nawet wzruszenie. Podkreśliła, że wszystkim jest trudno i przykro bo niestety 

żyjemy w takim czasie, że kurczymy się demograficznie. Młodzi ludzie wyjeżdżają i nie 

wracają do swoich rodzinnych domów. Podkreśliła, że w zawodzie nauczyciela pracuje ponad 

30 lat. Kocha swój zawód, dzieci i młodych ludzi. Odnosząc się do pewnych jej zdaniem 

sformułowań nieprawdziwych, krzywdzących i niesprawiedliwych wyjaśniła, że p. Kurator 

po konsultacji z ludźmi znającymi się na oświacie i rozwoju dziecka wydał opinię pozytywną 

do likwidacji SP w Kobylanach. Zapewniła, że w dyskusjach, które były przeprowadzone nie 

padły żadne stwierdzenia, które w jakikolwiek sposób podważały kompetencje nauczycieli 

tam uczących i nie wie kto jest ich adresatem. Następnie stwierdziła, że padł zarzut, iż radni 

nie obejrzeli budynku szkoły i nic o jej wyglądzie nie wiedzą. Tymczasem jak podkreśliła 

szkoły wiejskie są rzeczywiście piękne i bardzo dobrze wyposażone, bo je oglądała. 

Kontynuując stwierdziła, że decyzja o likwidacji nie dotyczy wyposażenia i nikt nie ma 

wątpliwości, że ta mała szkoła w Kobylanach odpowiada współczesnym standardom, ale 

wbrew pozorom szkoła jak dodała to nie budynek i decyzja nie może być opierana o jego 

wygląd i przytaczane tradycje, ponieważ niestety jest jedną z wielu szkół, które wcześniej czy 

później będą likwidowane i to dotyczy też szkół miejskich, bo nie będzie w nich dzieci. Nie 

zgadza się z argumentacją, że praca dla nauczyciela w 2, 3 osobowych zespołach jest 

komfortem. Jako praktyk oświadcza, że to jest nieprawda. Następnie stwierdziła, że to nie 

społeczeństwo Kobylan ma dziś pecha, bo źli radni zamykają im szkołę, ale to jest proces, 

który się toczy i ta szkoła nie będzie niestety w nim odosobniona. Zwróciła się też z prośbą do 

społeczeństwa Kobylan o nie dorabianie ideologii do trudnych decyzji jaka dziś jest przed 

Radą. Nauczyciele szkół wiejskich bardzo ciężko pracują i nikt nie odważył by się podważać  

ich kompetencji. Są szanowani i nauczycieli i społeczeństwo Kobylan, któremu podziękowała  

za obecność na spotkaniach, prosząc o wyrozumiałość wobec podjętej dzisiaj decyzji. 

 

Pan radny Andrzej Adamski – przyznał, iż waha się jak ma zagłosować, bo z jednej strony 

widzi interes ekonomiczny budżetu gminy, a z drugiej strony postrzega też sentymenty 

rodziców, uczniów, mieszkańców wsi, ich aspiracje i potrzeby. Uważa, że dobrze by było, 

aby przed podjęciem decyzji wypowiedział się także przedstawiciel ZNP i wyjaśnił dlaczego 

została wydana negatywna opinia do projektu uchwały, a tego zabrakło. Następnie zwracając 
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się do p. Burmistrzów zapytał o dalsze losy budynku po 01 września, co tam w ogóle będzie, 

bo z tego co słyszał były też rozmowy o siedzibie Wojsk Obrony Terytorialnej?. Kontynuując 

uważa, że budynek należy zagospodarować, aby nie powtórzyła się sytuacja jak z budynkiem 

w Brzeziu, gdzie miał być ZOL i nie wyszło nic. Ponadto poinformował, że dzisiaj tuż przed 

sesją radni otrzymali pismo od Stowarzyszenia ,,Nasze Kobylany’’, którym jest zaskoczony, 

ponieważ o jego treści wcześniej nie wiedział i ono nie zostało przedyskutowane, a w nim jest 

deklaracja Stowarzyszenia na dalsze prowadzenie szkoły. 

 

Pan radny Dawid Kargulewicz – zabierając ponownie głos odniósł się do wystąpienia 

radnego p. Andrzeja Adamskiego wyjaśniając, że rozmowy były przeprowadzane, ale o ich 

treści i skutkach nic nie jest wiadomo. Stowarzyszenie o wiele wcześniej wystąpiło do p. 

Burmistrza z prośbą o odniesienie się do takiej możliwości, ale nie wiadomo co dalej. 

Stwierdził ponadto, że na posiedzeniu Komisji Oświaty dwukrotnie o to pytał, ale odpowiedzi 

nie uzyskał. Odnosząc się do wypowiedzi p. Wiceprzewodniczącej Rady, że nie jedna szkoła 

zostanie zamknięta stwierdził, że przy takim podejściu to nie warto też inwestować  

w Opatowie skoro tutaj też się społeczeństwo starzeje. 

 

Pan Grzegorz Gajewski – Burmistrz Miasta i Gminy – zabierając głos stwierdził, że nie jest 

to decyzja łatwa i bierze za nią pełną odpowiedzialność osobistą. Przypomniał  

o likwidacji SP w Strzyżowicach i SP w Brzeziu i stwierdził, iż zdaje sobie sprawę, że jeśli 

Rada podejmie tą uchwałę to i tak on jako Burmistrz w opinii publicznej i w pamięci 

mieszkańców będzie zawsze likwidatorem szkoły, ale od tej odpowiedzialności się nie uchyla. 

Poinformował, że decyzję rozpoczynającą proces likwidacji SP w Kobylanach podjął po 

otrzymaniu wyników audytu przeprowadzonego w szkołach podstawowych przez biegłego 

rewidenta obsługującego gminę. Uważa, że gmina jest na takim etapie rozwoju, że należy 

podjąć taką decyzję, a budynek przeznaczyć na inne potrzeby bardziej związane z obecną jej 

sytuacją. Następnie podziękował p. sołtys Anecie Bławat za przytoczoną rotę ślubowania 

radnego, w której jak stwierdził nie ma mowy o wierności interesom okręgu wyborczego, 

tylko mowa jest o pracy radnego dla dobra społeczeństwa całej  gminy, a jej interesem dziś 

jest likwidacja tej szkoły. Stwierdził także, że Kurator wydając taką decyzję nie brał pod 

uwagę kwestii finansowej tylko dobro i rozwój dzieci, a gmina jako organ prowadzący nie 

decyduje o dzieciach tylko o szkole. Następnie wyjaśnił, że trudno sobie wyobrazić jeszcze 

większych konsultacji społecznych niż te, które miały miejsce. Na spotkanie z p. Kuratorem, 

który określił z kim chciałby się spotkać przybyło ponad 30 mieszkańców z Kobylan i każdy 

miał prawo się wypowiedzieć. Nie zabrakło też mieszkańców i rodziców na posiedzeniu 

Komisji Oświaty. Następnie poinformował, że p. radny Dawid Kargulewicz organizował 

spotkanie w szkole, ale żaden z Burmistrzów nie został na nie zaproszony, dlatego w nim nie 

uczestniczyli. Przyznał też, że ta szkoła jest budynkiem nowoczesnym i bardzo dobrze 

wyposażonym, ale brakuje w niej pełnowymiarowej sali gimnastycznej, stołówki, 

nowoczesnych boisk, które są przy opatowskich szkołach, przy jednej w trakcie realizacji, ale  

przede wszystkim brakuje dzieci. Szkoła to nie budynek i nie jest wcale powiedziane, że on 

będzie niszczał. Powiedział, że nie ma zamiaru go sprzedawać i dodał, że dziś jest taki czas, 

że potrzeby gminy przechodzą z polityki oświatowej w politykę senioralną, ale czy będzie 

tam DPS to nie jest jeszcze zdecydowane, to był jeden z pomysłów, gdyż na opłacenie pobytu 

osób starszych w innych ośrodkach z budżetu wydawane jest ok. 0,5mln.zł rocznie. Podkreślił 

ponadto, że gmina musi brać pod uwagę potrzeby całego społeczeństwa, a nie określonej 

grupy społecznej. Nawiązał również do wypowiedzi o zainteresowaniu losami szkoły,  

o integracji społecznej, tymczasem jak podkreślił na ok. 600 mieszkańców Kobylan na 

spotkania przychodziło ok. 30 osób. Odpowiadając na pytanie p. radnego Schaba wyjaśnił, że 

cały czas jest kładziony nacisk na poszerzanie edukacji, co zapewne daje efekty w postaci  
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dużej ilości olimpijczyków z opatowskich szkół średnich. Odpowiadając na pytanie p. 

radnego Adamskiego o zagospodarowanie budynku potwierdził, że faktycznie był pomysł na 

ściągnięcie Wojsk Obrony Terytorialnej, ale na dzień dzisiejszy WOT zakupiły budynek  

w Ostrowcu też po zlikwidowanej szkole. Poinformował, że rozpoczął rozmowy o jego 

zagospodarowaniu na najbliższy okres do czasu do kiedy nie znajdą się pieniądze na 

realizację szeroko rozumianej polityki senioralnej. W sprawie rozmów ze Stowarzyszeniem  

o poprowadzenie szkoły poinformował, że gmina była cały czas otwarta na rozmowy. One 

trwały w ubiegły roku i zakończyły się fiaskiem. Formalnie ze strony Stowarzyszenia oprócz 

pisma, o którym była mowa, a które zostało złożone na posiedzeniu Komisji Oświaty nie ma 

żadnej innej informacji, że ono jest zainteresowane prowadzeniem szkoły, a Prezes 

Stowarzyszenia p. Kolasa nie podjął z nim żadnych rozmów na ten temat. Kończąc stwierdził, 

iż zdaje sobie sprawę, że to jest trudna decyzja, ale pozytywna opinia Kuratora otwiera 

Radzie furtkę, aby pozwoliła Burmistrzowi na zakończenie rozpoczętego procesu likwidacji 

szkoły, biorąc pod uwagę dobro i interes całej gminy. Podkreślił ponownie pełną swoja 

osobistą odpowiedzialność za podjętą dziś decyzję. 

 

Pan radny Dawid Kargulewicz – Wiceprzewodniczący Rady, ad vocem słów p. Burmistrza 

dotyczących konsultacji społecznych wyjaśnił, że rodzice sami spontanicznie w liczbie 30 

osób przyjechali na spotkanie bez żadnego zaproszenia, bo inne spotkanie przecież nie było 

organizowane. W kwestii nie zaproszenia p. Burmistrzów na spotkanie do Kobylan wyjaśnił, 

że faktycznie takie zaproszenie nie zostało skierowane, ponieważ on też nie był zaproszony 

na spotkanie organizowane przez p. Burmistrzów. 

 

Pan radny Wiesław Suska – zabierając głos stwierdził, że p. Burmistrz nie powinien 

porównywać likwidacji szkoły w Strzyżowicach do dzisiejszej szkoły, ponieważ do szkoły  

w Strzyżowicach uczęszczało wówczas tylko 14 uczniów, a stan techniczny budynku nie 

pozwalał na obecność w nim dzieci. Nadawał się tylko do generalnego remontu i dlatego 

zdecydowano o jego sprzedaży, natomiast szkoła w Kobylanach jest w inne sytuacji. 

Podkreślił, że temat jest bardzo ciężki, ale wsłuchując się w głosy swoich wyborców, których 

dzieci chodzą do tej szkoły  po raz drugi nie przyłoży ręki do likwidacji tej szkoły. 

 

Pani radna Magdalena Masternak – ponownie prosząc o głos, w nawiązaniu do 

wypowiedzi p Burmistrza stwierdziła, że budynek w Brzeziu w 2019 roku został sprzedany za 

300tys.zł., a według operatu szacunkowego w 2013 roku był warty prawie 1mln.zł. 

Faktycznie został przerwany proces jego niszczenia, ale nikt nie odpowiedział za stan do 

jakiego został doprowadzony. Ponadto zwróciła uwagę, że na ostatnim posiedzeniu Komisji 

Oświaty rodzice zgłaszali pomysł utworzenia własnego stowarzyszenia do prowadzenia 

szkoły jeśli nie miało by to być Stowarzyszenie ,,Nasze Kobylany’’, i być może wówczas 

była by inna decyzja na jej przekazanie. Uważa, że taka szansa powinna być dana 

zainteresowanym, a do oświaty gmina zawsze dopłacała, czy były to szkoły gminne czy  

stowarzyszeniowe. Tym bardziej, że na razie nie ma konkretnego pomysłu i realnego planu 

realizacji na ten budynek. 

 

Pan radny Andrzej Adamski – w nawiązaniu do wspomnianego przez siebie pisma uważa, 

że p. Przewodniczący Stowarzyszenia powinien przyjść i porozmawiać z p. Burmistrzem na 

temat ewentualnego sposobu dalszego poprowadzenia lub nie poprowadzenia tej szkoły. 

Ponadto zapytał, czy na ten pisemny wniosek z jakiegokolwiek organu od Rady, czy 

Burmistrza została udzielona pisemna odpowiedź?. 
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Pan Grzegorz Gajewski – Burmistrz Miasta i Gminy – ustosunkowując się do wypowiedzi 

radnych zwrócił uwagę, że nie neguje celowości likwidacji szkoły w Strzyżowicach  

i w Brzeziu tylko mówił o odpowiedzialności i postrzeganiu jako likwidatorów nie Radę tylko 

ówczesnych Burmistrzów p. Kielisz i p. Chanieckiego. Budynek w Brzeziu niszczał, ale to już 

przeszłość. Został sprzedany, zagospodarowany i ma nadzieję, że będzie też służył nadal 

mieszkańcom Brzezia. 

 

W tym miejscu p. Przewodnicząca Rady wyjaśniła osobie spoza Rady, która zgłosiła chęć 

zabrania głosu, że może go zabrać za zgodą Rady w wolnych wnioskach. 

 

Pan Marcin Słapek – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Opatów – zabierając głos 

ustosunkowując się do wypowiedzi i zadawanych pytań powiedział: wystąpienie p. sołtys 

miało aspekt emocjonalny wręcz bardzo nerwowy. Było to igranie na emocjach. Podkreślił, że 

zastosowane manipulacje rzekomego sfałszowania danych w uchwale jest mocno 

nieeleganckie. Wyjaśnił, że są to dokumenty urzędowe i są wiarygodne. Dane statystyczne też 

są zgodne z prawdą. Podobnie jak sprawozdania finansowe szkoły, które też są przecież 

dokumentami oficjalnymi, na podstawie których jest rozliczana subwencja z budżetu państwa. 

Podkreślił, że te dokumenty weryfikowała p. Skarbnik i pracownicy Kuratorium Oświaty i na 

pewno nikt nie odważyłby się na manipulację nimi. Nie zgadza się z sugestią, że  

w Kobylanach i obwodzie szkoły jest tendencja wzrostowa. Nikt nie jest w stanie bowiem 

zagwarantować, że 100% urodzonych dzieci w obwodzie szkoły zasili szeregi SP  

w Kobylanach. Analizując bowiem roczniki urodzeń w latach 2000 - 2018 w uchwale 

intencyjnej tylko 28% dzieci urodzonych w tym obwodzie zasiliło szeregi tej szkoły. 

Kontynuując poinformował, że w SP w Kobylanach na stałe jest zatrudnionych 8 nauczycieli, 

z tego 3 uzyskało już świadczenia kompensacyjne a jeden uzyska je w 20 czerwca br. i takie 

informacje zostały zamieszczone w uchwale intencyjnej. W związku z tym nie zgadza się  

z wypowiedziami, że nauczyciele będą się musieli przebranżowić, ponieważ tylko 4 

nauczycieli pozostanie do zagospodarowania. I za to jak to się stanie biorą na siebie 

odpowiedzialność z p Burmistrzem Gajewskim. Zapewnił, że dzieci z Kobylan będą brały 

udział w wielu uroczystościach szkolnych, konkursach przedmiotowych i zawodach 

sportowych, w szkołach do których trafią. W sprawie konsultacji społecznych stwierdził, że p. 

Burmistrz Gajewski już to wyjaśnił, ale dla uzupełnienia dodał, że p. Kurator jasno określił, 

że ze względu na warunki epidemiczne i ciągły wzrost zachorowań na spotkanie należy 

zaprosić tylko przedstawicieli rodziców tj. Radę Rodziców, przedstawicieli grona 

pedagogicznego, Komisję Oświaty i Przewodniczącą Rady, ale została uszanowana też 

obecność mieszkańców, którzy mieli możliwość wypowiedzenia się. Uważa, że nie mają 

sobie nic do zarzucenia w tej kwestii. Następnie odniósł się do przytoczonej przez radnego 

Dawida Kargulewicza kwoty  356tys.zł dofinansowanej do SP w Kobylanach. Przyznał, że 

jest to prawda, ale to są dane za rok 2020 kiedy to od 13 marca decyzją Premiera szkoły 

zostały zamknięte i tak jest do tej pory, natomiast faktyczne koszty utrzymania szkoły pokazał  

rok 2019 gdzie przez cały rok szkoła pracowała w normalnym cyklu i tak: otrzymana 

subwencja w kwocie 517.419,00 zł. Wydatki poniesione na utrzymanie szkoły w całości to 

1.088.650,00 zł. Z tego 918.485,00 zł to wynagrodzenia nauczycieli, które powinna pokryć 

subwencja z budżetu państwa, bo takie jest jej przeznaczenie, a jak widać pokrywa je tylko  

w 56%. Brakuje zatem 571tys.zł. 

Jeśli chodzi o przyszłość nauczycieli, to z tym właśnie wiąże się jakby przyspieszony tok 

procedowania tej uchwały, aby była jasność czy szkoła idzie do likwidacji czy nie, aby był 

odpowiedni czas na rozplanowanie i opracowanie arkuszy organizacyjnych na nowy rok 

szkolny, w terminie do m-ca maja br. i tu chodzi o odpowiedzialność w tym zakresie organu  
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nadzorującego  oświatę,  a  to  na  jakim  wymiarze  etatu  zostaną  zatrudnieni  nauczyciele  

z Kobylan tego nie dzień dzisiejszy nie potrafi stwierdzić, bo to wynika z określonych 

przepisów oświatowych. Zgodził się  z wyrażoną opinią, że w tej szkole są świetne warunki, 

tylko majątek rzeczowy tej szkoły stanowi majątek gminy i po podjęciu uchwały zostanie 

rozdysponowany na Szkołę nr 1 i nr 2 i będzie z niego korzystać jeszcze większa grupa dzieci 

ponad 800 uczniów. Następnie podkreślił wiążącą opinię Kuratora, który uznał zasadność 

zamknięcia szkoły nie biorąc pod uwagę czynnika ekonomicznego, który jak podkreślił dla 

niego jest bardzo ważny, a przez grzeczność nie powiedział o tym p. Burmistrz Gajewski. 

Przytoczoną rotę ślubowania radnego określił mianem populizmu i wpływaniem na decyzje 

radnych. Następnie pogratulował wypowiedzi p. radnemu Rafałowi Schabowi, którego 

przytoczone dane znalazły potwierdzenie w uzasadnieniu uchwały intencyjnej. Sprawa 

szkoleń dla nauczycieli jest realizowana. Dyrektorzy przedstawiają zapotrzebowanie na 

szkolenia i takie pieniądze w budżecie gminy są zapewniane. W sprawie dodatkowej liczby 

zajęć dla dzieci wyjaśnił, że było by to bardzo mało  racjonalne, ponieważ dzieci w kl. VII-

VIII muszą zrealizować tygodniowo między 36 a 38 godzin zajęć obowiązkowych, przy 40 

godzinach pracy dorosłych. Dodał przy tym, że rodzice, których dzieci otrzymały  

orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nie wytrzymując przeciążenia 

rezygnują z części tych zajęć. W kwestii demografii – podkreślił, że wprowadzony 01 

kwietnia 2016 roku Program 500+ miał działanie, ale chwilowe, bo w obwodzie szkoły  

w roczniku 2016 urodziło się 7 dzieci, w 2017 roku 20 dzieci, w 2018 roku 8 dzieci, w 2019 

roku 15 dzieci, w 2020 roku do lipca 4 dzieci. Więc jak to rokuje na funkcjonowanie tej 

szkoły? Pora zatem powiedzieć stop, bo dojdzie do tego, że w klasie będą pojedynczy 

uczniowie. W kwestii opinii ZNP – wyjaśnił, że jej treść została w całości przytoczona na 

posiedzeniu Komisji Oświaty. Jest negatywna, bo trudno było się spodziewać innej. Związek 

zabezpiecza interesy pracownicze. Na zakończenie odniósł się do pisma od Stowarzyszenia   

i wyjaśnił, że chęć przejęcia szkoły przez Stowarzyszenie pojawiła się już w 2019 roku i były 

rozmowy prowadzone do pewnego momentu, a potem kiedy została przekroczona data 28 

lutego kiedy organ prowadzący podejmuje uchwałę intencyjną w październiku 2020 roku 

wszystkie rozmowy ustały i jak dodał, po raz drugi nie damy się na to nabrać. Stowarzyszenie 

w każdej chwili może przejąć placówkę nawet po podjęciu uchwały likwidacyjnej, a gmina 

będzie zobowiązana przekazać subwencję. Nie ma przeciwwskazań, aby powstała placówka 

prywatna. Następnie poprosił o zadawanie pytań. 

 

Pan radny Dawid Kargulewicz –  zapytał, czy przekłamał podając kwotę dofinansowania do 

szkoły w 2020 roku 350tys.zł. oraz czy przekłamał kwotę dofinansowania do Szkoły nr 1 i nr 

2, bo jak stwierdził o 50% dokładane jest mniej pieniędzy do tych szkół niż do Kobylan?,  

i  jak by nie liczyć dodał, to jest 178tys.zł. 

 

Odpowiadając na to pytanie radnego, Pan Marcin Słapek – Zastępca Burmistrza Miasta  

i Gminy Opatów – zadał otwarte pytanie – czy w sprawozdaniach i przedstawionych danych  

organ prowadzący kłamał albo kłamie?. ( tu pojawiły się nieczytelne głosy z sali osób spoza 

Rady i głos radnego Kargulewicza).  Następnie zapytał czy jest zrobione coś wbrew prawu, 

czy zostało coś pominięte?. Odpowiedział, że nie - dopełniono bowiem każdego obowiązku. 

Odnośnie wypowiedzi p. radnego Kargulewicza – zadał pytanie, jak Rada odniesie się do 

ciągle zwiększającej się luki finansowej w oświacie?, gdzie od 2015 do 2020 roku  ona ciągle 

się zwiększała z 3.244.000,00zł do prawie 4.200.000,00 zł czyli wzrosła o 1.000.000,00 zł., 

i dlaczego jest tak, że koszt kształcenia ucznia w SP nr 1 wynosi 14.000,00zł, w SP nr 2 – 

12.000,00 zł., a w szkole w Kobylanach aż 24.000,00 zł. Czy to jest sprawiedliwe? Klasa 

niezależnie ilu liczy uczniów kosztuje tyle samo, bo głównym obciążeniem finansowania 

oświaty są wynagrodzenia. Luka finansowa przez 5 lat wyniosła 1.000.000,00 zł, a co roku na  
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Kobylanach była by oszczędność 500.000,00 zł., a to są duże pieniądze. Podkreślił, że nie 

grają na emocjach, a w gminie jest jeszcze 27 sołectw i 2 osiedla i wszyscy mają takie same 

potrzeby. Na zakończenie stwierdził, że każda decyzja Rady będzie uszanowana, ale 

zamknięcie szkoły będzie słuszną decyzją. 

 

Pani radna Beata Wrzołek – Przewodnicząca Rady Miejskiej – podkreśliła, że wyczerpane 

zostały już wszystkie głosy w dyskusji. Wysłuchano argumentów przedstawicieli rodziców. 

Wypowiedzieli się radni i p Burmistrzowie.  

 

Następnie przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

 

Rada Miejska podjęła w trybie jawnego głosowania imiennego uchwałę Nr XXX/267/2021 

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach, 9 głosami ,,za’’,  

4 głosami ,,przeciw’’ i 1 głosie ,,wstrzymującym się’’, która stanowi załącznik do Protokołu. 

Imienne głosowanie przedstawia załącznik Nr 10 do Protokołu. 

 

W tym miejscu p. Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła kilkuminutową przerwę  

w obradach. Po wznowieniu obrad po przerwie o godz. 13.30 kontynuowano obrady sesji. 

 

h) Pani Martyna Rusak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt II uchwały w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok, 

 

Pan radny Jacek Cheba – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej  

w Opatowie – przedstawił pisemną, pozytywną opinię Komisji do przedłożonego projektu 

uchwały. (stan. zał. do Prot.). 

 

Radni nie zgłaszali uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Miejska podjęła jednogłośnie w trybie jawnego głosowania imiennego uchwałę  

Nr XXX/268/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok, 14 głosami 

,,za’’, 0 głosów ,,przeciwnych’’ i 0 głosów ,,wstrzymujących się’’, która stanowi załącznik do 

Protokołu. Imienne głosowanie przedstawia załącznik Nr 11do Protokołu. 

 

i) Pani Martyna Rusak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 

2021 – 2035. 

 

Pan radny Jacek Cheba – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej  

w Opatowie – przedstawił pisemną, pozytywną opinię Komisji do przedłożonego projektu 

uchwały. (stan. zał. do Prot.). 

 

Radni nie zgłaszali uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Miejska podjęła jednogłośnie w trybie jawnego głosowania imiennego uchwałę  

Nr XXX/269/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Opatów na lata 2021 – 2035, 14 głosami ,,za’’, 0 głosów ,,przeciwnych’’  

i 0 głosów  ,,wstrzymujących się”, która stanowi załącznik do Protokołu. Imienne głosowanie 

przedstawia załącznik Nr 12 do Protokołu. 
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Ad.10. 

W sprawie przedłożonego Radzie Miejskiej wykazu nieruchomości przeznaczonych do 

komunalizacji, głosu nie zabierano. 

 

Ad.11. 

Pan Grzegorz Gajewski – Burmistrz Miasta i Gminy – na wstępie podziękował radnym za  

wynik głosowania. Przyznał, że to dla nikogo nie była łatwa decyzja, ale jest przekonany, że 

to była jedyna i słuszna do podjęcia decyzja. Następnie przedstawiając sprawozdanie  

z działalności za okres pomiędzy sesjami poinformował, że w tym okresie zarówno on jak  

i jego Zastępca brali udział w następujących spotkaniach i wydarzeniach: dwukrotny udział  

w spotkaniu z Zarządem OKS, w związku z możliwością pozyskania środków na ponowny 

remont budynku, bądź inwestycje w stadion. LGD Powiatu opatowskiego ogłosiła konkurs na 

to zadanie. Będzie złożona dokumentacja na pozyskanie środków w kwocie ok. 100tys.zł.; 

udział w gronie poszerzonym, o którym była wcześniej mowa na spotkaniu z p. Kuratorem  

Mądzikiem w sprawie likwidacji szkoły w Kobylanach oraz udział w posiedzeniu Komisji 

Oświaty w tej samej sprawie; wizyta z p. Kierownikiem Grzegorzem Mizerą u p. dyrektor 

Sochackiej w sprawie zmian w projekcie rewitalizacji partnerów gminy: firmy Fortis i SM 

,,Kozi Rynek’’. Dodał, że  wkrótce zostanie podpisana umowa i ogłoszone zostaną przetargi 

na rewitalizację. Następnie poinformował, że zostały podpisane dwa akty notarialne na 

nieruchomość w Kobylanach i na mieszkania przy ul. Grota Roweckiego. Odbyło się także  

spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstwa, które wykonuje dla gminy koncepcję basenu, 

Rynku, więzienia i skweru Gombrowicza. Następnie udział w Walnym Zgromadzeniu  

w formie telekonferencji Związku Miast i Gmin woj. Świętokrzyskiego, oraz połączonego 

spotkania częściowo osobistego, a częściowo telekonferencji z ,,Partnerstwa Ziemi 

Opatowskiej”, w której gmina Opatów uczestniczy. Dodał że kwestie formalne są na 

ukończeniu. Następnie poinformował, że w telekonferencji z GDDKiA w sprawie drogi 

ekspresowej S74 na odcinku od węzła Łagów do węzła Jałowęsy wzięła udział p. Karolina 

Banasik. Uczestniczył również w Walnym Zgromadzeniu EZGDK oraz w spotkaniu  

z Burmistrzami p. Marcinem Majchrem i p. Pawłem Rendziakiem w sprawie działań 

związanych z ,,Partnerstwem Ziemia Opatowska”. Z racji 106 rocznicy urodzin wspólne  

z Kierownikiem OPS w Opatowie odwiedzili p. Józefę Kucharską z ul. Cegielnianej. 

Wracając do tej rocznicy skierował jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia Jubilatce za 

pośrednictwem mediów. Poinformował ponadto, że w tym okresie gmina otrzymała 

koncepcję rekultywacji opatowskiego wysypiska śmieci, którą przekazała do Urzędu 

Marszałkowskiego celem procedowania. Wpłynął także wniosek o nadanie tytułów 

Honorowych Obywateli Opatowa dla czterech osób tj. p. Ireny Szczepańskiej, p. Aleksandry 

Gadkowskiej, p.  Mayera Kirshenblatta i p. Samuela Willenberga. Procedura z tym związana 

będzie oparta o uchwałę Rady Miejskiej z 2010 roku. Dodał, że w historii Opatowa dwie 

osoby były uhonorowane tymi tytułami Marszałek Józef Piłsudski i Seweryn Horodyski. 

Następnie poinformował, że wspólnie z p. Przewodniczącą Rady Beatą Wrzołek  

i przedstawicielami organizacji pozarządowych przed dniem upamiętniającym Żołnierzy 

Wyklętych wspólnie złożono kwiaty i zapalono znicze pod głazem przy Urzędzie Miasta  

i Gminy upamiętniającym udany zamach żołnierzy AK na szefa opatowskiego gestapo. Także 

w rocznicę Bitwy Opatowskiej zostały złożone kwiaty i zapalone znicze pod pomnikiem mjr 

Topora Zwierzdowskiego. Uczczono pamięć powstańców styczniowych. Ponadto 

poinformował, że 24 lutego GDDKiA dokonała otwarcia ofert na budowę obwodnicy 

Opatowa. Kilka z nich mieści się w budżecie zaplanowanym na tą inwestycję w kwocie ponad 

600 mln zł. Najniższa oferta opiewa na 403 mln zł. Jest szansa, że przy pozytywnej jej 

weryfikacji to w najbliższych miesiącach zostanie podpisana umowa. Od chwili jej 

podpisania jest 33 miesiące na oddanie obwodnicy Opatowa do użytku tj. początek 2025 roku. 
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Ad.12. 

Pani radna Beata Wrzołek – Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała Radę, że 

interpelacje i zapytania na piśmie nie wpłynęły.  

 

Radni nie zabierali głosu w tym punkcie obrad sesji. 

Ad.13. 

W wolnych wnioskach, sprawach różnych i informacjach głos zabierali: 

Pan radny Dawid Kargulewicz – jako rodzic dziecka uczęszczającego do SP nr 1  

w Opatowie zapytał co z boiskiem przy szkole, bo już ciężko na to patrzeć?. Czas realizacji 

dawno upłyną i co gmina z tym robi? 

 

Pan radny Wiesław Suska – zwrócił się z prośbą do p. Burmistrza i do radnymi, którzy są 

delegatami z gminy do Izby Rolniczej, aby przy okazji różnych spotkań z posłami poruszyli 

temat małej retencji, gdyż jak stwierdził, do stawu w Gojcowie w ciągu nie całej doby 

wpłynęło ok. 1600 m3 wody, a reszta ginie bez powrotnie, a potem są problemy z suszą. 

 

Pan Marcin Słapek – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Opatów – w odpowiedzi na 

pytanie p. radnego Kargulewicza poinformował, że termin realizacji zadania minął 30 

września 2020 rok i gdyby od niego zależało, to z tym wykonawcą już dawno by się rozstał, 

ale ze względu na pandemię i obowiązującą ustawę covidową wykonawcy są prawnie 

chronieni. Gmina uzyskała zgodę Ministerstwa Sportu na przedłużenie terminu realizacji do 

końca maja br. Rozmowy były z wykonawcą prowadzone trzykrotnie o wejściu na teren 

budowy i przystąpieniu do realizację tych zadań, które są na ten moment możliwe.  

W związku z brakiem reakcji z jego strony, w poniedziałek wyszło z Urzędu oficjalne pismo 

wzywające wykonawcę do przystąpienia do robót. 

 

Pan Grzegorz Gajewski – Burmistrz Miasta i Gminy – w odpowiedzi na temat poruszony 

przez radnego Wiesława Suskę poinformował, że mała retencja jest dla niego bardzo istotna  

i niejednokrotnie poruszał ten temat na spotkaniach: w sprawie strategii rozwoju 

województwa świętokrzyskiego w Sandomierzu, w obecności p. dyr. Sułka z Urzędu 

Marszałkowskiego odpowiedzialnego za wdrażanie środków unijnych. Następnie podczas 

telekonferencji i spotkania z wójtami i burmistrzami w ramach  ,,Partnerstwa Ziemi 

Opatowskiej’’, którzy też są tematem zainteresowani. Jak dodał, konieczne jest opracowanie 

gminnego planu małej retencji. Działania już są prowadzone w tym zakresie i stawy, które są 

w sołectwach, a w tej chwili są pozarastane, nie magazynują wody i nie spełniają swoich 

zadań, będzie szansa ich odbudowy. Dodał także, że województwo świętokrzyskie jest 

jednym z najsłabiej zaopatrzonych województw w wodę jeśli chodzi o dostępność wód 

głębinowych i wody pitnej. Nie ma programu typowego dla małej retencji, ale będzie można 

spróbować skorzystać z innych projektów na ten cel. 

 

Następnie za jednogłośną zgodą Rady, 13 głosami ,,za’’ głos zabrał Pan Hubert Kusal, 

osoba spoza Rady, który odnosząc się do tez i argumentów w trakcie omawianego tematu 

likwidacji SP w Kobylanach stwierdził, że podniesiono kwestię emocjonalności i pewnych 

zarzutów manipulacji ze strony rodziców i p. sołtys. Jego zdaniem ta manipulacja na pewno 

nie była zamierzonym działaniem. To był wysyp emocji rodziców przypartych do muru, 

frustracja, bunt i bardzo szczere słowa wypowiadane w obronie uczniów. Uważa, że skoro 

padły zarzuty do osób z sali o manipulację danymi powinna być możliwość wypowiedzenia 

się, a tego zabrakło. To było nieuczciwe zagranie wobec danej pani. Następnie podkreślił jak 

mocno gimnazjaliści, do których należał przeniesieni po 9 latach wspólnego obcowania ze 

sobą od przedszkola w jednej szkole w Kobylanach do opatowskich szkół, gdzie zostali 

rozdzieleni czuli wyobcowanie, wyalienowanie, nie mogli odnaleźć się w nowym środowisku.  
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W związku z tym zadaje pytanie, czy nie było możliwości przeprowadzenia wygaszenia 

działalności tej szkoły, aby ci uczniowie, którzy będą przenoszeni do nowych placówek nie 

odczuli tak dużej presji wcielania się w nowe środowisko. Podkreślił, że w tej szkole przy tak 

małej liczebności uczniów było indywidualne podejście nauczyciela do każdego z nich,  

a w nowym środowisku klasowym gdzie będzie 20, 30 uczniów będzie się bardzo trudno tym 

dzieciom odnaleźć, to będzie dla nich duży szok. Rozumie, że są to decyzje ekonomiczne, ale 

powinien być wdrożony system wygaszania, a nie likwidacji, który uchronił by te dzieci przed 

ewentualną traumą. W licznych klasach nie ma indywidualnego podejścia do ucznia i dlatego 

dzieci mniej zdolne muszą chodzić na korepetycje. Wie o tym bo sam ich udziela jako 

student. Sam też korzystał jako uczeń szkoły podstawowej z dodatkowych zajęć, które 

pomogły mu się rozwijać i dlatego uważa, że takie zajęcia są bardzo potrzebne. Odniósł się 

również do grona pedagogicznego i do słów p. Zastępcy Burmistrza, który poinformował, że 

czworo z nich ma zapewnioną pracę, a pozostała czwórka ma zapewnione świadczenie. 

Tymczasem on uważa, że ci nauczyciele powinni mieć wybór, a nie z automatu mają 

przechodzić na emeryturę, bez słowa sprzeciwu. Dodał, że jest synem jednej z tych 

nauczycielek. Zarzucił także brak porównania danych finansowych dla pełnej jasności za lata 

2019 i 2020 na tle pozostałych szkół nr 1 i nr 2. Uważa także, że oszczędności na likwidacji 

szkoły nie będą w pełni takie, o jakich była mowa, gdyż trzeba ponosić koszty transportu 

dzieci i możliwa jest też konieczność np. utworzenia dodatkowych klas. Ubolewa nad 

zaistniałą sytuacją i dalszym losem tych dzieci i nauczycieli, dlatego uważa, że wygaszenie 

szkoły było by tu celowe. 

 

Pan Marcin Słapek – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Opatów – w odniesieniu do 

wypowiedzi przedmówcy stwierdził, iż żałuje, że nie mógł się z tym panem spotkać przed 

sesją i porozmawiać, ponieważ jego wiedzę ogólną ocenia na wysokim poziomie, ale nie  

w kwestii procedur i schematu funkcjonowania oświaty. Wyjaśnił, że wygaszenie dotyczyło 

tylko gimnazjów, nie ma w prawie oświatowym wygaszania szkoły podstawowej. Następnie 

wyjaśnił, że w kwestii liczebności klas spełniane są oczekiwania rodziców. W klasach 

młodszych maksymalna liczba to 25 uczniów i tylko w dwóch klasach w Opatowie jest po 26 

uczniów, a większość klas liczy 17, 18 do 20 uczniów, mając cały czas na uwadze nie 

przeludnianie klas. Biorąc pod uwagę tą liczebność uczniów w klasach nauczyciele mają 

bardzo komfortowe warunki pracy. W kwestii świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli 

stwierdził, iż zdaje sobie sprawę, że dla nich jest to przykre, ale jedyne rozsądne wyjście, 

mając do wyboru na miejscu dyrektora nauczyciela ze świadczeniem emerytalnym, czy 

kompensacyjnym i z gwarantowanym dochodem i nauczyciela młodego, w pełni  

wykształconego, który ma na utrzymaniu rodzinę. Uważa, że wybór powinien być oczywisty 

z uwagi na głód pracy na rynku. Trzeba wybierać mniejsze zło. Kończąc zaprosił p. Huberta 

Kusala do swojego gabinetu na rozmowę jeśli wyrazi taką wolę. 

 

Pan Grzegorz Gajewski – Burmistrz Miasta i Gminy – odnosząc się jeszcze do wypowiedzi 

p. Huberta Kusala powiedział, że od początku nauki w szkole podstawowej i średniej uczył 

się w klasach powyżej 30 osobowych i to nie przeszkodziło mu ukończyć trudnych studiów  

z oceną bardzo dobrą na dyplomie. Uważa, że dużo zależy teraz od rodziców, bo jest 

możliwość przeniesienia z Kobylan całych klas, do którejś z opatowskich szkół w danym 

roczniku, którą wybiorą sobie rodzice i tego odcięcia od społeczności nie będzie w takim 

zakresie o jakim p. Kusal mówił. Uważa że warto, aby ten pan skorzystał z zaproszenia p. 

Burmistrza Słapka. Następnie w imieniu własnym i wszystkich mężczyzn złożył życzenia 

wszystkim paniom mieszkającym, bądź związanym pracą z gminą Opatów z okazji 

nadchodzącego Dnia Kobiet. 
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Pani radna Beata Wrzołek – Przewodnicząca Rady Miejskiej – podziękowała w imieniu 

wszystkich kobiet obecnych tu na sali i nie tylko  p. Burmistrzowi za życzenia. Następnie 

odczytała uchwałę Nr XXVIII/382/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 

stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

dotyczącego szczepień przeciw Covid-19, wraz z uzasadnieniem. ( treść uchwały w zał. ).  

W kwestii wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela miasta Opatowa poinformowała, 

że w najbliższych dniach dojdzie do spotkania Komisji, o której mówił p. Burmistrz. 

 

Ad.14. 

Pani radna Beata Wrzołek – Przewodnicząca Rady Miejskiej – w związku z wyczerpaniem 

przyjętego porządku obrad sesji, przyjętą formułą zakończyła obrady sesji. 

 

 

Na tym Protokół zakończono. 

 

 

Protokołowała:                                                                                 Przewodnicząca 

           Rady Miejskiej w Opatowie 

          (mgr Teresa Głąb)        

                 (mgr Beata Wrzołek) 

 

 

 

 

Pełny przebieg obrad sesji pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=tWavyZnJHU4 
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2021.03.05 

 
Na sesji “Sesja Rady Miejskiej w Opatowie” stawiło się 14 radnych, 
natomiast 1 radnych było nieobecnych.  
 
Szczegóły obecności radnych podczas sesji przedstawia poniższa 
tabela. 
 

Imię i nazwisko radnego 
Data i godzina 

logowania 
Data i godzina 
wylogowania 

1. Andrzej Adamski 2021.03.05 10:06:59 2021.03.05 14:25:32 

2. Jolanta Baran 2021.03.05 10:07:03 2021.03.05 14:25:32 
3. Waldemar Bocheński  2021.03.05 10:07:01 2021.03.05 14:25:32 
4. Jacek Cheba  2021.03.05 10:07:00 2021.03.05 13:38:10 
5. Dawid Kargulewicz  2021.03.05 10:07:01 2021.03.05 14:25:32 
6. Krzysztof Kawalec  2021.03.05 10:07:00 2021.03.05 14:25:32 
7. Klaudiusz Kędziora  2021.03.05 10:11:19 2021.03.05 13:38:50 
8. Magdalena Masternak 2021.03.05 10:06:59 2021.03.05 14:25:32 
9. Marek Rysiak  2021.03.05 10:07:01 2021.03.05 14:25:32 

10. Rafał Schab  2021.03.05 10:07:00 2021.03.05 14:25:32 
11. Wiesław Suska  2021.03.05 10:07:06 2021.03.05 14:25:32 
12. Małgorzata Szczepańska  2021.03.05 10:07:14 2021.03.05 13:38:10 
13. Beata Wrzołek  2021.03.05 10:07:00 2021.03.05 14:25:32 
14. Stanisław Wysopal  2021.03.05 10:07:07 2021.03.05 14:25:32 
15. Andrzej Żychowski    
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2021.03.05 

 
Na sesji “Sesja Rady Miejskiej w Opatowie” stawiło się 14 radnych, 
natomiast 1 radnych było nieobecnych.  
 
Ustalono kworum. Rada jest władna do podejmowania decyzji. 
 
Lista obecności była następująca: 
 
Obecni radni: 
1.Andrzej Adamski 
2.Jolanta Baran 
3.Waldemar Bocheński  
4.Jacek Cheba  
5.Dawid Kargulewicz  
6.Krzysztof Kawalec  
7.Klaudiusz Kędziora  
8.Magdalena Masternak 
9.Marek Rysiak  
10.Rafał Schab  
11.Wiesław Suska  
12.Małgorzata Szczepańska  
13.Beata Wrzołek  
14.Stanisław Wysopal    
 
 
Nieobecni radni: 
1.Andrzej Żychowski  
 
 



 

Gmina Opatów Numer załącznika  
ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27 - 500 Opatów 
Tel. +48 15 8681300 
www.umopatow.pl 

Operatorem systemu był Admin. 

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App. 

 
 
Uchwała  numer  “Przyjęcie porządku obrad sesji.” została podjęta 
następującą proporcją głosów: za 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
 
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 2021.03.05 10:13:24 
 
 
Radni zagłosowali jak poniżej: 

Za  Przeciw 
1. Andrzej Adamski     BRAK 
2. Jolanta Baran       
3. Waldemar Bocheński        
4. Jacek Cheba        
5. Dawid Kargulewicz        
6. Krzysztof Kawalec        
7. Klaudiusz Kędziora        
8. Magdalena Masternak       
9. Marek Rysiak        

10. Rafał Schab        
11. Wiesław Suska        
12. Małgorzata Szczepańska        
13. Beata Wrzołek        
14. Stanisław Wysopal        

 

Wstrzymało się 
 Obecni radni, którzy nie wzięli 

udziału w głosowaniu 
  BRAK     BRAK 
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Uchwała  numer  “Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady.” 
została podjęta następującą proporcją głosów: za 14, przeciw 0, 
wstrzymało się 0. 
 
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 2021.03.05 10:29:12 
 
 
Radni zagłosowali jak poniżej: 

Za  Przeciw 
1. Andrzej Adamski     BRAK 
2. Jolanta Baran       
3. Waldemar Bocheński        
4. Jacek Cheba        
5. Dawid Kargulewicz        
6. Krzysztof Kawalec        
7. Klaudiusz Kędziora        
8. Magdalena Masternak       
9. Marek Rysiak        

10. Rafał Schab        
11. Wiesław Suska        
12. Małgorzata Szczepańska        
13. Beata Wrzołek        
14. Stanisław Wysopal        

 

Wstrzymało się 
 Obecni radni, którzy nie wzięli 

udziału w głosowaniu 
  BRAK     BRAK 

 
 
 


