
ZARZĄDZENIE Nr 53/2022 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW 

z dnia  30 maja 2022 r. 
 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Opatów za rok 2021 

 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

Przedstawić raport o stanie Gminy Opatów za rok 2021 stanowiący załącznik 

do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

Raport o stanie Gminy Opatów podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Opatowie oraz 

publikacji na stronie internetowej gminy Opatów w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz 

Grzegorz Gajewski 

  



RAPORT 
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Urząd Miasta i Gminy w Opatowie  

Plac Obrońców Pokoju 34  

27-500 Opatów  
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Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku.  

o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta i Gminy Opatów przedstawia niniejszym 

raport o stanie Gminy Opatów w roku 2021 stanowiący podsumowanie działalności 

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów w 2021 roku. 
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WSTĘP 

 

Szanowna Pani Przewodnicząca, 

Wysoka Rado,  

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Opatów 

 

Mam zaszczyt złożyć na Państwa ręce Raport przedstawiający sytuację demograficzną, 

finansową i gospodarczą Gminy Opatów. Jest to już czwarty, sporządzany przez Burmistrza coroczny 

Raport o stanie Gminy, jaki trafia do Państwa.   

W roku 2021 tak jak i w poprzednim, największym wyzwaniem dla Gminy Opatów były 

zmagania z wyzwaniami spowodowanymi trwającą pandemią Covid-19.  

Odczuwalne do dziś jej efekty to przede wszystkim niespotykany w ostatnich latach wzrost 

cen (w tym najważniejszych z punktu widzenia Gminy cen towarów, usług i energii), który 

spowodował, że koniecznością stało się zweryfikowanie zakresu prowadzonych i planowanych 

inwestycji gminnych. 

Faktem jest, że w roku 2021 ogólna wartość przeprowadzonych inwestycji była niższa niż rok 

wcześniej, jednakże taka sytuacja nie wynikła ze złej sytuacji finansowej Gminy,  

ale z założonej uprzednio strategii, zakładającej rok 2021 jako rok przygotowań pod względem 

dokumentacji i środków finansowych do zadań czekających Gminę Opatów w roku 2022 i 2023.  

To założenie udało się zrealizować. Do budżetu Gminy pozyskaliśmy rekordowe środki 

zewnętrzne, z których na pierwszym miejscu należy wymienić kwotę 10 mln. zł., pozyskaną na 

utworzenie Centrum Templariuszy, którą uważam za sztandarową inwestycję turystyczną  

w obecnej kadencji.  

Przygotowaliśmy również dokumentację, złożyliśmy wnioski i otrzymaliśmy dofinansowanie 

zewnętrzne na przebudowę i remonty bardzo ważnych odcinków dróg gminnych (Marcinkowice, 

Kobylany – Strzyżowice, Balbinów – Przeuszyn, Cmentarna, Cegielniana, Kania), pozyskaliśmy około 

2,7 mln zł na kolejne odcinki kanalizacji, wodociągów i cyfryzację UMiG oraz kwotę 3,2 mln zł jako 

dofinansowanie do projektów związanych z rewitalizacją Miasta Opatowa.  

Składaliśmy również wnioski i pozyskiwaliśmy mniejsze kwoty, wśród których można 

zaznaczyć kwotę 250 tys. zł na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Nikisiałce Małej czy 190 tys. zł na 

utworzenie Skweru Żołnierzy Wyklętych.   
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Niewątpliwie wartą odnotowania kwestią jest fakt, że rok 2021 był trzecim z kolei rokiem,  

w którym zamiast notowanych w poprzednich okresach deficytów, Gmina Opatów odnotowała 

nadwyżkę budżetową, przy czym w minionym roku wyniosła ona rekordowe 10.670.131,13 zł. 

Kolejnym pozytywnym aspektem pod względem finansów Gminy jest fakt, że po raz kolejny 

obniżyliśmy zadłużenie Gminy, które na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 12.710.932 złote i było 

niższe o 2.858.006 zł od zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku. 

Ta sytuacja w zestawieniu z również rekordowymi dochodami Gminy pozwoliła nam obniżyć 

wskaźnik ogólnego zadłużenia do bezpiecznego poziomu 22,69% w porównaniu z poziomem 28% na 

koniec roku 2020 oraz 33,5% na dzień 31 grudnia 2018 roku.  

Przedstawione powyżej, bardzo pozytywne wyniki, Gmina Opatów osiąga dzięki 

przestrzeganiu zasady racjonalnego gospodarowania własnymi zasobami, aktywnej i skutecznej 

polityce pozyskiwania środków zewnętrznych oraz poszukiwaniu oszczędności w wydatkowaniu 

środków publicznych.  

Warty odnotowania jest fakt, że ta znacząca poprawa stanu finansów Gminy nastąpiła 

pomimo rosnących kosztów utrzymania zasobów gminnych, podjętej decyzji o niezwiększaniu 

obciążeń podatkowych dla Mieszkańców, zmniejszenia przez rząd stawek podatków PIT i CIT,  

z których znacząca część pozostaje w budżetach gmin, jak również pomimo zmniejszenia się po raz 

kolejny liczby mieszkańców naszej Gminy.  

Kryzys demograficzny spowodował, że samorząd gminny zmuszony był do podjęcia  

w minionym roku trudnej, ale koniecznej decyzji o likwidacji Szkoły Podstawowej w Kobylanach, 

budynek po której w chwili obecnej udało się wynająć prywatnej spółce.  

Starzenie się, wymieranie i odpływ ludności z terenu Gminy Opatów jest w mojej opinii 

największym obecnie zagrożeniem dla rozwoju Opatowa.  

Należy wskazać, że tylko w ciągu dwóch ostatnich pandemicznych lat liczba osób 

zamieszkujących na terenie naszej gminy zmniejszyła się o prawie 400 osób, do 11.143 mieszkańców 

na koniec 2021 roku.  

W mojej ocenie, jedynym argumentem który może powstrzymać odpływ ludności jest 

właściwe wykorzystanie terenów przy projektowanej obecnie obwodnicy Opatowa dla celów 

inwestycyjnych, co będzie najważniejszym zadaniem dla samorządu na nadchodzące lata.  

   

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów 

Grzegorz Gajewski  
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1.Charakterystyka Gminy Opatów. 
 

Miasto i Gmina Opatów położona jest w północno-wschodniej części województwa 

świętokrzyskiego nad rzeką Opatówką lewym dopływem Wisły, na silnie sfałdowanym terenie 

urodzajnych lessów u zbiegu dróg krajowych nr - 9 Radom - Rzeszów, nr 74 Kielce - Kraśnik, Lublin, 

nr 757 Opatów - Stopnica i graniczy z gminami: Sadowie, Ćmielów, Wojciechowice, Lipnik, Iwaniska 

i Baćkowice. 

Gmina Opatów składa się z miasta Opatów podzielonego na 2 osiedla oraz  

28 sołectw: Adamów, Balbinów, Brzezie, Czerników Karski, Czerników Opatowski, Gojców, Jagnin, 

Jałowęsy, Jurkowice, Karwów, Kobylany, Kobylanki, Kochów, Kornacice, Lipowa, Marcinkowice, 

Nikisiałka Duża, Nikisiałka Mała, Oficjałów, Okalina-Kolonia, Okalina-Wieś, Podole, Rosochy, 

Strzyżowice, Tomaszów, Tudorów, Wąworków, Zochcinek. 

Obszar: 113,39 km², z czego na miasto przypada 9,36 km². Gęstość zaludnienia wynosi  

98 osób/km2 

 

 Liczba ludności na dzień 31.12.2020 r. – 11 343 mieszkańców 

 Liczba ludności na dzień 31.12.2021 r. 11 143 mieszkańców gminy, w tym 6113 

w mieście Opatów 

  

6113; 55%
5030; 45%

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały na terenie 
Miasta i Gminy Opatów na koniec 2021 roku 

wynosiła 11 143 osób

Liczba ludności w mieście Opatów

Liczba ludności w gminie Opatów
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Gmina Opatów od wielu lat boryka się z problemem odpływu ludności. Spowodowane jest 

to trudną sytuacją na rynku pracy; ludność w dużym stopniu emigruje w poszukiwaniu zatrudnienia. 

  

 

Liczba budynków w gminie: 2470, w mieście – 1098; na wsi – 1372 

Liczba gospodarstw domowych w gminie – 1499. 
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2. Sytuacja finansowa Gminy Opatów w 2021 r. 
 

2.1 .Dochody –  56 013 772,57 zł; wydatki – 45 343 641,44 zł., nadwyżka – 10 670 131,13 zł. 

 

 

 

 

56 013 772,57 zł ; 84%

10 670 131,13 zł ; 16%

Dochód i nadwyżka budżetowa Gminy Opatów 
w 2021 roku

Dochody Gminy Nadwyżka Budżetowa

6 831 554,83 zł ; 36%

444 432,09 zł ; 2%

1 468 598,77 zł ; 8%

770 897,35 zł ; 4%

9 297 853,37 zł ; 50%

Dochody własne gminy w 2021 roku wyniosły 
18 813 336,41 zł

Dochody z podatków i opłat
pobieranych przez gminę

Dochody z podatków i opłat
pobieranych przez US

Dochody z majątku

Inne dochody własne

Udziały w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa
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Wpływy ze strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Opatowa – 121 575,40 zł. 

 

 

 

Budżet gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosił: 

• w 2015 r. - dochód – 2 806 zł, wydatki – 2 836 zł; 

• w 2016 r. - dochód – 3 159 zł, wydatki – 2 925 zł; 

• w 2017 r. - dochód – 3 521 zł, wydatki – 3 327 zł; 

• w 2018 r. - dochód – 3 904 zł, wydatki – 3 995 zł; 

• w 2019 r. - dochód – 4 261 zł, wydatki – 3 868 zł; 

• w 2020 r. - dochód – 4 286 zł, wydatki – 4 123 zł; 

• w 2021 r. - dochód - 5027 zł, wydatki – 4 069 zł. 
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  Największy udział w wydatkach z budżetu gminy w 2021 r. miały następujące działy: 

• Oświata i wychowanie: 15 674 902,18 zł (34,5%), subwencja ogólna: 14 380 176,00 

zł.; 

• Rodzina: 13 968 538,59 (30,8%); 

• Administracja publiczna: 4 413 409,33 (9,7%); 

• Pomoc społeczna: 2 477 045,51 (5,5%); 

• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 1 936 829,65 (4,3%); 

• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1 557 022,43 (3,4%); 

• Transport i łączność: 1 374 146,60 (3%); 

• Gospodarka mieszkaniowa: 1 354 201,64 (3%); 

• Rolnictwo i łowiectwo: 802 159,54 (1,8%); 

• Kultura fizyczna: 590 422,21 - (1,3%); 
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• Edukacyjna opieka wychowawcza: 546 973,44 - (1,2%); 

• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 312 770,17 - (0,7%); 

• Ochrona zdrowia: 171 298,03 - (0,4%); 

• Obsługa długu publicznego: 117,955,79 - (0,3%); 

• Działalność usługowa: 43 538,79 - (0,1%). 

 

Oświata i wychowanie; 15 674 902,18 zł ; 35%

Rodzina; 13 968 538,59 zł ; 31%

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska; 1 557 022,43 zł ; 3%

Administracja publiczna; 4 413 409,33 zł ; 10%

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego; 1 936 829,65 zł ; 4%

Pomoc społeczna; 
2 477 045,51 zł ; 5%

Gospodarka 
mieszkaniowa; 

1 354 201,64 zł ; 3%

Transport i łączność; 1 374 146,60 zł ; 3%

Rolnictwo i łowiectwo; 802 159,54 zł ; 2%

Inne; 1 782 958,43 zł ; 4%

Udział w wydatkach z budżetu gminy w 2021 r.
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Rodzina

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Administracja publiczna

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pomoc społeczna

Gospodarka mieszkaniowa

Transport i łączność

Rolnictwo i łowiectwo

Inne
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Szczegółowe informacje można znaleźć w “Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Opatów i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2021 r.” opublikowanej  

w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Opatów w zakładce Prawo lokalne/Budżet/Budżet 

2021. 

https://www.bip.umopatow.pl/upload/plik,20220331112348,20220331111509334.pdfŚrodki 

 

2.2 Dług Gminy 
 Stan zadłużenia z tytułu kredytów według stanu na dzień 31.12.2021 roku wynosi:  

12 710 932,00 zł,  

Wskaźnik długu do dochodów wyniósł 22,69 % 
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Lata

2006 2010 2014 2018 2019 2020 2021

 Dochody budżetowe 21626 966,22 zł 25224 854,39 zł 38413 979,60 zł 46487 548,79 zł 50570 682,93 zł 48621 056,70 zł 56013 772,57 zł

Wydatki budżetowe 24987 825,08 zł 28376 775,06 zł 40775 390,20 zł 47577 898,85 zł 45910 989,23 zł 46773 397,54 zł 45343 641,44 zł

Wynik budżetu -3360 858,86 zł -3151 920,67 zł -2361 410,60 zł -1090 350,06 zł 4659 693,70 zł 1847 659,16 zł 10 670 131,13 zł

Stan zadłużenia 9524 115,03 zł 11856 874,00 zł 17708 802,00 zł 15568 938,00 zł 14629 074,00 zł 13662 270,00 zł 12 710 932,00 zł

Bilans budżetu gminy na koniec kolejnych kadencji 
samorządu 

w porównaniu do kadencji obecnej

https://www.bip.umopatow.pl/upload/plik,20220331112348,20220331111509334.pdfŚrodki
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3. Wykonanie zadań inwestycyjnych 
  

 Wydatki inwestycyjne w gminie Opatów w roku 2021 opiewały na kwotę 

3 734 227,42 zł., z czego 2 734 227,42 zł. pochodziło ze środków własnych Gminy, zaś 999 916,41 zł. 

z dotacji. 

 

 

 

 

 

 

2 734 227,42 zł ; 73%

999 916,41 zł ; 27%

Wydatki inwestycyjne
wykonanie w roku 2021 

3 734 227,42 zł.

Środki własne Dotacje
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Transport i łączność; 595 620,12 zł; 25%

Gospodarka mieszkaniowa; 
137 676,22 zł; 6%Administracja publiczna; 

218 357,14 zł; 9%

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska; 577 366,12 zł; 25%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 407 612,95 zł; 17%

Kultura Fizyczna; 414 872,40 zł; 18%

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2021 roku

Transport i łączność

Gospodarka mieszkaniowa

Administracja publiczna

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura Fizyczna
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3.1 Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2021 roku 
• Transport i łączność 
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9659 941,73 zł

4660 880,22 zł

4671 738,72 zł
3734 227,42 zł

Wydatki inwestycyjne
w latach 2018-2021 

2018 2019 2020 2021

Środki własne; 545 620,12 zł; 92%

Dotacje; 50 000,00 zł ; 8%

Transport i łączność 
Wykonanie w roku 2021

595 620,12 zł

Środki własne

Dotacje
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Wykonanie w roku 2021 – 595 620,12 zł., z czego 545 620,12 zł. ze środków własnych 

i 50 000,00 zł. z dotacji wydatkowano na: 

- 444 665,15 zł. na przebudowę dróg gminnych Opatów – Okalina Wieś w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych - ze środków własnych; 

- 14 500,00 zł. na przebudowę dróg i budowę chodników os. Kopernika II w Opatowie – 

dokumentacja - ze środków własnych; 

- 11 685,00 zł. na przebudowę dróg gminnych: Wąworków – opracowanie dokumentacji -  

ze środków własnych; 

- 124 769,97 zł. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czerników 

Opatowski - (74 769,97 zł. ze środków własnych i 50 000,00 zł. z dotacji); 

 

• Gospodarka mieszkaniowa 
 
 Wykonanie w roku 2021 – 137 676,22 zł. ze środków własnych wydatkowano na: 

- 64 390,50 na instalację fotowoltaiczną na Targowisku Miejskim; 

 -   zł

 200 000,00 zł

 400 000,00 zł

 600 000,00 zł

 800 000,00 zł

 1 000 000,00 zł

 1 200 000,00 zł

 1 400 000,00 zł

 1 600 000,00 zł

ŚRODKI WŁASNE DOTACJE

534 068,54 zł 

705 316,00 zł 

646 211,03 zł 
870 044,78 zł 1 030 070,15 zł 

1 447 894,00 zł 

545 620,12 zł

50 000,00 zł 

Porównanie wydatkowania działu 
Transport i Łączność 
w latach 2018 -2021

2018 2019 2020 2021
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- 36 508,72 na wykup nieruchomości; 

- 36 777,00 na modernizację budynków komunalnych. 

 

• Administracja publiczna 

Wykonanie w roku 2021 – 218 357,14 zł. pochodzących ze środków własnych, wydatkowano 

na: 

• 173 357,14 zł. – zakup wyposażenia urzędu; 

• 45 000,00 zł. – wykonanie dokumentacji na przebudowę więźby dachowej wraz z wymianą 

pokrycia na budynku urzędu. 

  

  

173 357,14 zł; 79%

45 000,00 zł; 21%

Administracja publiczna wydatkowane 
środki własne 218 357,14 zł

Zakup wyposażenia urzędu

Wykonanie dokumentacji na przebudowę więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia na budynku
urzędu

 0,00 zł

50 000,00 zł

100 000,00 zł

150 000,00 zł

200 000,00 zł

250 000,00 zł

92 992,51 zł

164 362,31 zł 

101 048,00 zł 218 357,14 zł

Porównanie wydatków na Administrację Publiczną 
w latach 2018-2021

2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok
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• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

  

 

541 327,12 zł ; 94%

36 039,00 zł; 6%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
wydatkowano 577 366,12 zł.,

poszczególne wydatki w 2021 roku

Wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci 
wodociągowo – kanalizacyjną, oraz budową stacji uzdatniania wody

Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Opatów
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7000 000,00 zł
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Porównanie wydatków na Gospodarkę kominalną 
i ochronę środowiska
w latach 2018-2021

2018 2019 2020 2021
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 Wykonanie w roku 2021 – 577 366,12 zł. pochodzących ze środków własnych wydatkowano 

na: 

• 541 327,12 zł. – wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków wraz  

z rozbudową sieci wodociągowo – kanalizacyjną oraz budowa stacji uzdatniania wody; 

• 36 039,00 zł. – poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy 

Opatów. 

 

• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 

 Wykonanie w roku 2021 – 407 612,95 zł. ze środków własnych wydatkowano na:  

• 28 773,00 zł. – przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem 

terenu w miejscowości Balbinów; 

• 209 819,45 zł. – realizacja zadania „Utworzenie Skweru Żołnierzy Wyklętych” – dotacja 

celowa; 

• 29 020,50 zł. – opracowanie dokumentacji zadania „Utworzenie Skweru Żołnierzy 

Wyklętych” – dotacja celowa; 

• 140 000,00 zł. – rewitalizacja miasta Opatowa. 

  

28 773,00 zł; 7%

209 819,45 zł; 52%

29 020,50 zł; 7%

140 000,00 zł; 34%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
wydatkowano 407 612,95 zł., 

poszczególne wydatki w 2021 roku

przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów

realizacja zadania „Utworzenie Skweru Żołnierzy Wyklętych”

opracowanie dokumentacji zadania „Utworzenie Skweru Żołnierzy Wyklętych”

rewitalizacja miasta Opatowa
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• Kultura fizyczna 

Wykonanie w roku 2021 – 414 872,40 zł. ze środków własnych wydatkowano na: 

- 414 872,40 zł. – poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych na 

terenie miasta Opatowa. 

 

4. Infrastruktura techniczna – mienie komunalne 
 

• Długość gminnej sieci wodociągowej – 235 km., liczba przyłączy – 3352  

(ok. 81% ludności gminy); 

• Długość gminnej sieci gazowniczej – 99,12 km., liczba przyłączy – 1994 szt.  

(ok. 41% ludności gminy); 

• Długość gminnej sieci kanalizacyjnej – 42 km., liczba przyłączy – 1117  

(ok. 49% ludności gminy); 

• Liczba zbiorników bezodpływowych w gminie – 1167, korzysta z nich 3 543 osób; 

• Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie – 79, korzysta z nich 247 osób; 

• Długość gminnej sieci kanalizacji deszczowej – 12,5 km.; 

• Długość dróg gminnych wynosi 129 km., w tym 98 km stanowią drogi asfaltowe  

(17 km. w mieście Opatów i 81 km. w terenie wiejskim); 

• W 2021 r. w drogi gminne na terenach wiejskich wbudowano ok 2500 ton kamienia. 

 

4.1 Wykaz rzeczowych aktywów trwałych 

 

l.p. Grupa Wartość brutto w zł. na dzień 
31.12.2021 r.  

1.  Grunty 16 032 901,37 

2.  
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu 
użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
mieszkalnego 

40 400 357,39 

3.  Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 52 607 502,97 

4.  Maszyny i urządzenia 1 990 287,30 
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5.  Środki transportowe 541 289,00 

6.  Narzędzia, przyrządy i wyposażenie 4 577 175,30 

7.  Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie 3 283 698,33 

8.  Wartości niematerialne i prawne 271 557,72 

Suma: 119 704 769,38 

 

Szczegółowe informacje można znaleźć w “Wykazie rzeczowych aktywów trwałych jednostek 

budżetowych, zakładów budżetowych wg załączonego wykazu - stan na 31.12.2021” 

opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Opatów w zakładce Finanse 

i majątek gminy/Informacja z mienia komunalnego/2021  

https://www.bip.umopatow.pl/upload/plik,20220413140530,i.pdf 

https://www.bip.umopatow.pl/upload/plik,20220413140530,i.pdf
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5. Działalność Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 
 

Od 01.01.2021 r. do 29.01.2021 r. 
 

• spotkanie p. Burmistrza Marcina Słapka z przedstawicielami Wojewody, samorządowcami, 

strażakami zawodowymi i ochotnikami w sprawie organizacji szczepień seniorów przeciwko 

COVID-19 i udziałem Gminy w tym przedsięwzięciu,  

• dwa spotkania w sprawie organizacji szczepień seniorów przeciwko COVID-19 z udziałem 

strażaków ochotników i przedstawicieli placówek ochrony zdrowia z terenu Gminy, osoby 

odpowiedzialnej za zarządzanie kryzysowe na teren Powiatu opatowskiego oraz kierownika 

OPS. Kierownicy placówek POZ zadeklarowali transport swoich pacjentów do punktów 

szczepień we własnym zakresie, a strażacy ochotnicy zadeklarowali swoją pomoc 

w transporcie w nagłych przypadkach,  

• w budynku Urzędu dwukrotnie odbyły się spotkania wójtów, burmistrzów i starosty Powiatu 

opatowskiego w sprawie strategii rozwoju Ziemi Opatowskiej, utworzona grupa robocza, do 

której należy pan Jarosław Czub ma wypracować pozytywne kierunki rozwoju dla Opatowa, 

• udział Burmistrza w telekonferencji zorganizowanej przez GDDKiA w sprawie budowy 

łącznika północnego obwodnicy Opatowa, oraz w telekonferencji zorganizowanej przez 

Urząd Marszałkowski dotyczącej perspektyw finansowania inwestycji z funduszu UE na lata 

2021-2027, 

• spotkania z osobami odpowiadającymi za możliwość wykorzystania terenu po wysypisku 

śmieci o pow. ok. 3 ha tj. jego rekultywacji, ewentualnego przekształcenia i wykorzystania 

na planowaną farmę fotowoltaiczną, 

• spotkania dotyczące projektu rewitalizacji Opatowa z partnerami Gminy: Spółdzielnią ,,Kozi 

Rynek’’, firmą Fortis prowadzącą Żmigród oraz z autorami koncepcji zagospodarowania 

Rynku, budowy basenu i muzeum, 

• spotkanie z udziałem Skarbnika Gminy i przedstawicielem firmy Deloitte specjalizującej się 

w odzyskiwaniu podatku VAT w celu odzyskania przez Gminę pieniędzy z VAT 

z kanalizacji dzięki autorskiemu rozwiązaniu stosowanemu z powodzeniem w ościennych 

gminach, 

• zakończenie i rozliczenie termomodernizacji budynku Urzędu, 

• przedłużenie terminu wymiany oświetlenia na energooszczędne z powodu trwającego sporu 
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Gminy z PGE o dodatkowy przewód,  

• spotkanie p. Burmistrza Marcina Słapka z przedstawicielami przychodni Psychologicznej 

i Psychiatrycznej, która będzie świadczyć nieodpłatnie w szkołach na terenie Gminy 

dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów prawnych pomoc związaną z sytuacją 

epidemiczną.  

 
Od 29.01.2021 r. do 05.03.2021 r. 
 

• dwukrotny udział w spotkaniu z Zarządem OKS, w związku z szansą pozyskania środków na 

ponowny remont budynku, bądź inwestycje w stadion w związku z ogłoszeniem konkursu 

LGD Powiatu opatowskiego na to zadanie, 

• wizyta z p. Kierownikiem Grzegorzem Mizerą u p. dyrektor Sochackiej w sprawie zmian 

w projekcie rewitalizacji partnerów gminy: firmy Fortis i SM ,,Kozi Rynek’’, 

• zostały podpisane dwa akty notarialne na nieruchomość w Kobylanach i na mieszkania przy 

ul. Grota Roweckiego, 

• spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstwa, które wykonuje dla gminy koncepcję 

basenu, Rynku, więzienia i skweru Gombrowicza, 

• udział w Walnym Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin woj. Świętokrzyskiego  

w formie telekonferencji, 

• spotkanie w ramach ,,Partnerstwa Ziemi Opatowskiej”, w której gmina Opatów uczestniczy, 

•  p. Karolina Banasik wzięła udział w telekonferencji z GDDKiA w sprawie drogi ekspresowej 

S74 na odcinku od węzła Łagów do węzła Jałowęsy, 

• spotkanie z Burmistrzami p. Marcinem Majchrem i p. Pawłem Rędziakiem w sprawie działań 

związanych z ,,Partnerstwem Ziemia Opatowska”, 

• Wizyta u jubilatki z okazji 106 rocznicy urodzin wspólne z kierownikiem OPS w Opatowie, 

• gmina otrzymała koncepcję rekultywacji opatowskiego wysypiska śmieci, którą przekazała 

do Urzędu Marszałkowskiego celem dalszego procedowania,  

• wpłynął wniosek o nadanie tytułów Honorowych Obywateli Opatowa dla czterech osób 

tj. p. Ireny Szczepańskiej, p. Aleksandry Gadkowskiej, p. Mayera Kirshenblatta 

i p. Samuela Willenberga, 

• wspólnie z p. Przewodniczącą Rady Miejskiej Beatą Wrzołek i przedstawicielami organizacji 

pozarządowych przed dniem upamiętniającym Żołnierzy Wyklętych wspólnie złożono kwiaty 
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i zapalono znicze pod głazem przy Urzędzie Miasta i Gminy upamiętniającym udany zamach 

żołnierzy AK na szefa opatowskiego gestapo, 

• w rocznicę Bitwy Opatowskiej uczczono pamięć powstańców styczniowych - zostały złożone 

kwiaty i zapalone znicze pod pomnikiem mjr Topora Zwierzdowskiego, 

• w dniu 24 lutego 2021 r. GDDKiA dokonała otwarcia ofert na budowę obwodnicy Opatowa. 

 

Od 05.03.2021 r. do 29.04.2021 r. 
 

• udział w konferencji prasowej przed Szpitalem św. Leona w Opatowie dotyczącej rozdziału 

środków z rządowego funduszu inwestycji lokalnych, w której uczestniczyli także Poseł 

p. Krzysztof Lipc i Starosta p. Tomasz Staniek, 

• udział w telekonferencji z ministrem p. Michałem Cieślakiem dotyczącej projektu rządowego 

,,Samorząd 3.0’’, 

• spotkanie z firmą zajmującą się współpracą z samorządami w zakresie pozyskiwania środków 

z aktualnej i nowej perspektywy finansowej UE, 

• udział w telekonferencji organizowanej przez Urząd Marszałkowski dotyczącej nowej 

perspektywy pozyskiwania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego, 

• spotkanie z Prezesem PKS Ostrowiec Św. p. Stanisławem Wodyńskim, 

• spotkanie Zastępcy Burmistrza p. Marcina Słapka z Dyrektorem SP w Kobylanach p. Danutą 

Tomaszewską w sprawie działań związanych z likwidacją placówki, 

• spotkanie Zastępcy Burmistrza p. Marcina Słapka z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

p. Polanowskim w sprawie niezakończonej jeszcze kwestii wymiany dachu na budynku 

Urzędu, 

• udział w spotkaniu w Urzędzie Gminy w Baćkowicach w sprawie klastra energetycznego, 

• spotkanie Zastępcy Burmistrza p. Marcina Słapka w Starostwie Powiatowym w Opatowie 

w sprawie organizacji mobilnego punktu szczepień na terenie Gminy Opatów, 

• ponowne spotkanie w Urzędzie Gminy w Baćkowicach w sprawie organizacji klastra 

energetycznego, w którego skład miały by wejść wszystkie gminy z powiatu opatowskiego 

w celu współdziałania dla pozyskiwania środków na budowę odnawialnych źródeł energii 

tj. paneli fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych jak i farmy fotowoltaicznej 

na dawnym wysypisku śmieci przy ul. Słowackiego w Opatowie, 
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• spotkanie z p. Aleksandrem Pyzikiem, właścicielem firmy wykonującej boisko przy SP  

Nr 1 w Opatowie, 

• wizyta prezesa firmy Euro-Eko z Mielca w sprawie rekultywacji wysypiska śmieci,  

a w dalszej kolejności również farmy fotowoltaicznej, 

• przydzielenie środków finansowych w wysokości 3 mln 200 tys. zł. bezzwrotnej dotacji 

z rządowego funduszu inwestycji lokalnych dla Opatowa z przeznaczeniem na wkład własny 

do rewitalizacji miasta, 

• podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości, za uprzednią zgodą Rady, 

• przygotowanie dokumentów do rewitalizacji (rynek, basen, skwer Gombrowicza) - 

przewidywany termin ogłoszenia przetargów to koniec maja br., 

• złożenie wniosku o sfinansowanie z funduszu patriotycznego budowy skweru Żołnierzy 

Wyklętych (skrzyżowanie ul. Kolegiackiej i Legionów) w kwocie ok. 400 tys. zł., 

• złożenie wniosku o dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Balbinowie na kwotę 

ponad 600 tys. zł.  

 

Od 29.04.2021 r. do 31.05.2021 r. 
 

• dwukrotne spotkanie robocze wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu, w celu wypracowania 

wspólnych strategii m.in. związanych z przyszłością, z pozyskiwaniem środków unijnych, 

• spotkanie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy z przedstawicielem Wojewódzkiego Związku 

OSP w Kielcach, 

• spotkanie z Posłem RP p. Krzysztofem Lipcem wizytującym Opatów oraz w otwarciu 

podziemnej trasy turystycznej, z udziałem Starosty Powiatu Opatowskiego i radnego Rady 

Miejskiej p. Andrzeja Żychowskiego, 

• udział w posiedzeniu Komisji Oświaty RM z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej 

Policji, szefami jednostek podległych Gminie oraz mieszkańców, którzy na piśmie zwrócili się 

o interwencję w sprawie rozwiązania problemu zakłócania ciszy nocnej przez młodzież 

gromadzącą się na parkingach w okolicach OOK, PUP i amfiteatru, 

• spotkanie z p. Prezesem PKS Ostrowiec Św., 

• spotkanie z przedstawicielami EZGDK, 

• spotkanie z Wójtem Gminy Baćkowice i Burmistrzami Łagowa i Nowej Słupi w sprawie 

uruchomienia komunikacji autobusowej pomiędzy gminami: Opatów, Baćkowice, Łagów, 
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Nowa Słupia, 

• spotkanie z Prezesem ZNP p. Andrzejem Soroką w sprawie likwidowanej Szkoły Podstawowej 

w Kobylanach, 

• doroczne spotkanie z członkami ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy 

na zaproszenie p. Komendanta Gminnego OSP, 

• udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Międzygminnego Związku 

Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Janczycach, 

• Pan Marcin Słapek – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy – wziął udział w spotkaniu 

konsultacyjnym z autorami koncepcji rewitalizacji miasta Opatowa, 

• Spotkanie z nauczycielami likwidowanej Szkoły Podstawowej w Kobylanach, 

• spotkanie biznesowe w Kielcach, w sprawie odnawialnych źródeł energii, klastrów 

energetycznych, 

• podpisanie umowy na finansowanie ,,Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej’’ - 

na realizację tego Programu w 2021 roku Gmina Opatów otrzymała 100% dofinansowanie, 

które wynosi 97 tys. 500 zł., 

• ogłoszono przetarg na działanie 7.4, tj. zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej 

Nr 2 i utworzenie sześciu klasopracowni wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy 

- dwa laboratoria językowe, dwie klasopracownie informatyczne i dwie klasopracownie 

wirtualnej rzeczywistości, po jednej dla każdej ze Szkół, 

• ponowne spotkanie z wykonawcą wielofunkcyjnych boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 

w sprawie terminu zakończenia inwestycji. 

 
Od 31.05.2021 r. do 30.06.2021 r. 
 

• udział w obchodach Dnia Dziecka wspólnie z p. Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej 

Małgorzatą Szczepańską, pracownikami Urzędu jednostek podległych,  

• spotkanie z dyrektorami i księgowymi z jednostek podległych, w celu wypracowania 

stanowiska w sprawie organizacji pracy księgowych w placówkach, 

• spotkanie z projektantem wymiany oświetlenia na terenie Gminy w związku 

z rozbieżnościami w długości linii pomiędzy dokumentacją a oceną PGE, 

• uczestnictwo w otwarciu bazy edukacji ekologicznej ,,Pszczeli Świat” w Zochcinku;  

• udział w wideokonferencji z Wojewodą Świętokrzyskim p. Zbigniewem Koniuszem na temat 
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płynności szczepień przeciwko COVID – 19,  udział w spotkaniu z Premierem p. Jarosławem 

Gowinem dotyczącym omówienia problemów samorządów oraz wdrażania programu 

rządowego ,,Nowy Ład’’, 

• uczestnictwo w otwarciu świetlicy w OOK oraz w LO w Opatowie,  

• udział w spotkaniu z udziałem p. Starosty i p. Marszałka Marka Jońcy podsumowującym m.in. 

niektóre etapy strategii rozwoju Powiatu opatowskiego, 

• udział w spotkaniu z przedstawicielem Wód Polskich dotyczącym uzupełnienia dokumentacji 

dotyczącej modernizacji oczyszczalni ścieków, 

• uczestnictwo w spotkaniu z p. Łukaszem Andraczem Prezesem Stowarzyszenia romskiego 

z Krakowa nt. sytuacji Romów w Gminie Opatów, podpisanie także umowy na budowę 

obwodnicy Opatowa, długości ok. 12 km., 

• odbiór promesy na 250 tys. zł., na remont świetlicy w Nikisiałce Małej i zagospodarowanie 

jej otoczenia, 

• uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Wspólników Dorzecza Koprzywianki i w Walnym 

Zgromadzeniu Wspólników PGKiM Sp. z o.o. w Opatowie, 

• uczestnictwo w warsztatach diagnostycznych one-line dotyczących edukacji w dobie 

pandemii SARS-CoV- 2, 

• udział w ćwiczeniach Państwowej Straży Pożarnej na terenie DPS w Zochcinku, 

• uczestnictwo w spotkaniu z partnerami Gminy przy rewitalizacji miasta tj. firmą Fortis 

i Wspólnoty ,,Kozi Rynek’’, 

• udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Opatowie na temat strategii rozwoju 

Powiatu opatowskiego,  

• p. Kierownik Jarosława Czuba reprezentował Gminę Opatów w pochówku szczątków 

żołnierza Armii Czerwonej na cmentarzu parafialnym w Opatowie, 

• spotkanie w sprawie rekultywacji terenu po byłym wysypisku śmieci, 

• uroczyste spotkanie na zakończenie roku szkolnego z najlepszymi uczniami, olimpijczykami, 

którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, ich rodzicami, nauczycielami. 

 
Od 30.06.2021 r. do 29.07.2021 r. 

 

• spotkanie w sprawie stanu zbiornika w Podolu, 
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• udział w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych OSP w Kochowie i w Brzeziu, 

• spotkanie z nauczycielami SP w Kobylanach, 

• spotkanie z firmą zainteresowaną budową elektrowni wiatrowych na terenie gminy, 

• spotkanie z nowymi dzierżawcami gospodarstwa sadowniczego w Lipowej w obecności 

radnego p. Waldemara Bocheńskiego, 

• spotkanie w sprawie inwestycji we Włostowie, 

• udział w spotkaniu z przewodniczącymi Kół Gospodyń Wiejskich na posiedzeniu Komisji 

Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa RM, 

• udział w spotkaniu z Prezesem Koła 23 Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie dalszej 

współpracy, 

• spotkanie z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w sprawie programu ,,Czyste Powietrze’’ i rekultywacji wysypiska śmieci, 

• spotkanie z dyrektorem Kontraktu Mostostalu warszawskiego odpowiedzialnym za budowę 

obwodnicy Opatowa, który dokonał także oględzin budynku szkoły w Kobylanach, 

• spotkanie w UW w sprawie Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego, 

• spotkanie dotyczące zasad współpracy i przyszłości LGD, 

• spotkanie w Końskich z Premierem p. Mateuszem Morawieckim dotyczące zasad 

finansowania inwestycji w ramach ,,Polskiego Ładu’’, 

• spotkanie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Opatowskiej, 

• spotkanie z Wodami Polskimi zorganizowane przez Starostwo Powiatowe, 

• spotkanie z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

możliwości pozyskania środków w ramach programu ‘’Polski Ład”, 

• udział w konferencji prasowej przed OOK z udziałem Posła p. Krzysztofa Lipca, 

• spotkanie z przedstawicielami Wspólnoty mieszkańców Kopernika 3a, dotyczącym 

rozwiązania zaistniałych problemów, 

• udział wraz z p. Skarbnik Martyną Rusak w spotkaniu z przedstawicielami Banku 

Gospodarstwa Krajowego w sprawie możliwości finansowania inwestycji w ramach 

programu ,,Polski Ład’’, 

• wizyta w DPS w Zochcinku, 

• udział w obchodach Jubileuszu 50 - lecia pożycia par małżeńskich i wręczenie medali 

za długoletnie pożycie małżeńskie od Prezydenta RP, 
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• udział w obchodach powiatowego święta Policji, 

• spotkanie z Marszałkiem p. Markiem Jońcą w UM w sprawie rekultywacji wysypiska śmieci 

i pozyskania funduszy na farmę fotowoltaiczną, w spotkaniu z przedstawicielami 

krakowskiego stowarzyszenia Romano Ilo w sprawie sytuacji mniejszości romskiej 

w Opatowie, 

• w spotkaniu w OOK z przedstawicielami WFOŚ w sprawie kontynuacji programu ,,Czyste 

Powietrze’’ i nowych form programu skierowanych głównie dla rolników. 

 
Od 29.07.2021 r. do 13.08.2021 r. 
 

• w dniu 1 sierpnia delegacja Gminy Opatów w tym p. Przewodnicząca Beata Górecka, 

p. Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Szczepańska oraz kilkoro radnych wzięło udział 

w uroczystościach związanych z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego,   

• w dniu 3 sierpnia odbyło się spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Oficjałowa w sprawie 

zaplanowanej na dzień 14 sierpnia akcji szczepień na boisku w Oficjałowie,  

• spotkanie z dr Radosławem Kubickim z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, historykiem 

specjalizującym się w historii Opatowa dotyczące współpracy w sprawie utworzenia 

Europejskiego Centrum Templariuszy i historii Opatowa, 

• w dniu 4 sierpnia p. Burmistrz Marcin Słapek oraz p. Kierownik Bernardeta Bara brali udział 

w awansie zawodowym nauczyciela z jednej z placówek oświatowych,  

• w dniu 6 sierpnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 

Opatowskiej oraz z dyrektorem Muzeum Zamku w Sandomierzu p. dr Mikołajem Getka-

Kenigiem na temat współpracy pomiędzy Opatowem i Sandomierzem,  

• konferencja z firmą doradczą Deloitte w kwestii odliczenia podatku VAT, w związku 

ze zbliżającym się przetargiem na modernizację oczyszczalni ścieków, 

• w dniu 11 sierpnia doszło do spotkania z nowym Zarządem Opatowskiego Klubu Sportowego, 

w dniu 12 sierpnia miała miejsce uroczystość odznaczenia jednego z mieszkańców Opatowa 

p. Feliksa Krawczyka, członka Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców najwyższym polskim 

odznaczeniem cechowym - Szablą Kilińskiego, 

• dokonano otwarcia ofert na remont Rynku.  
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Od 13.08.2021 r. do 30.09.2021 r. 
 

• spotkanie z przedstawicielem fundacji Aktywni dla Polski, w sprawie organizacji 

turnieju ,,Świętokrzyskie Orły’’, 

• podpisanie umowy na rewitalizację Opatowa,  

• rozstrzygnięto dwa przetargi na Skwer Gombrowicza i Opatowski Rynek, 

• udział w dwóch posiedzeniach EZGDK,  

• udział w spotkaniu z organizatorami imprezy charytatywnej w Opatowie, 

• w spotkaniu z przedstawicielem LGD p. Bogusławem Włodarczykiem w kwestii współpracy 

i dalszej wizji jej działania, 

• spotkanie z przedstawicielką firmy ubezpieczeniowej w sprawie omówienia warunków 

grupowego ubezpieczenia w szkołach,  

• spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu III Wieku,  

• spotkanie z przedstawicielami firmy projektowej z Łodzi, w związku z przygotowaniami  

do przetargu na modernizację oczyszczalni ścieków, 

• udział we mszy św. dożynkowej w Opatowskiej Kolegiacie, spotkanie z opiekunkami 

dowożącymi dzieci do szkół oraz z przedstawicielem PKS w sprawie dowozu dzieci do szkół, 

• reprezentowanie Gminy w narodowym czytaniu i w zjeździe TPZO, 

• udział w dwudniowym forum miasteczek polskich w Warszawie w kwestii omówienia 

przyszłości samorządów na wielu płaszczyznach ich działalności, 

• spotkanie z opiekunkami dowożącymi dzieci do szkół i dyrektorami placówek oświatowych,  

• spotkanie z wykonawcą kanalizacji Kornacice – Opatów, spotkanie z przedstawicielem firmy 

Wir-Wiatraki, która jest zainteresowana budową dwóch wiatraków na terenie Gminy Opatów, 

• udział w spotkaniu p. radnym Waldemarem Bocheńskim z prof. Grzegorzem Gorzelakiem 

z Uniwersytetu Warszawskiego, który prowadzi badania nad wykorzystaniem środków 

unijnych w gminach i ich wpływu na rozwój samorządów, 

• udział w walnym zebraniu LGD w Ożarowie, spotkanie z p. dr Radosławem Kubickim 

z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w sprawie organizacji konferencji 

poświęconych badaniu obecności Templariuszy m.in. na terenie Opatowa 

• sprzedano trzy mieszkania z zasobów komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców, 

• zasiedleniu przez najemcę z dniem 01 września br. budynku po zlikwidowanej szkole  

w Kobylanach, 
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• podpisanie w Połańcu porozumienia o przystąpieniu Gminy Opatów do projektu (Dolina  

OSI), na które Rada wyraziła zgodę, 

• zakończenie przebudowy klasopracowni w SP Nr 1 i SP Nr 2, po trzy w każdej z nich, 

• pozyskanie kwoty 50 tys. zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg  

dojazdowych do pól w Czernikowie Opatowskim,  

• unieważnienie przetargu na budowę Skweru Żołnierzy Wyklętych, ze względu na zbyt  

wysoką cenę z przetargu do ceny kosztorysowej. 

 
Od 30.09.2021 r. do 29.10.2021 r. 
 

• udział w spotkaniu z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej p. Jackiem Kotkowskim wspólnie 

z radnymi p. Stanisławem Wysopalem i p. Andrzejem Żychowskim w sprawie współpracy 

dotyczącej remontu schodów przy bloku Kopernika 1, 

• udział w konferencji naukowej w OOK dotyczącej projektu powołania Centrum Templariuszy 

w Opatowie i ich bytności na tym terenie, 

• udział w spotkaniach z inicjatywy radnego p. Marka Rysiaka z mieszkańcami sołectw Okaliny 

- Wieś, Tudorowa, Nikisiałki Małej, Oficjałowa, Karwowa, Okaliny – Kolonia, Wąworkowa,  

• udział w spotkaniu z nauczycielami oraz w akademii z okazji święta Edukacji Narodowej 

w SP Nr 2 i w SP Nr 1, 

• udział w szkoleniu obronnym dla burmistrzów w ŚUW, 

• wspólnie z Zastępcą Burmistrza p. Marcinem Słapkiem i p. Kierownikiem Grzegorzem Mizerą 

dokonano próby odbioru boiska przy SP Nr 1, w związku z rozwiązaniem umowy 

z jego wykonawcą i koniecznością wypełnienia formalności związanych z rozliczeniem 

wykonanych robót w celu ogłoszenia nowego przetargu na dokończenie tej inwestycji, 

• udział w uroczystych obchodach 50 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego wspólnie 

z Przewodniczącą Rady p. Beatą Górecką, 

• udział w konferencji prasowej na Opatowskim Rynku w związku z otrzymaniem przez Opatów 

10 mln 20 tys. zł dofinansowania z programu inwestycji strategicznych z Polskiego Ładu na 

utworzenie Centrum Templariuszy, w której udział wzięli także: Zastępca Burmistrza p. Marcin 

Słapek, radny p. Waldemar Bocheński, Posłowie p. Krzysztof Lipiec, p. Marek Kwitek 

i p. Andrzej Kryj oraz Starosta Opatowski i radni powiatowi, 
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• podpisanie aktu notarialnego na kupno budynku przy ul. Słowackiego 1, który posłuży Gminie 

przy budowie Europejskiego Centrum Templariuszy, 

• spotkanie ze Spółką OBO, która wygrała przetarg na rewitalizację Skweru Gombrowicza, 

w celu określenia zamierzeń projektowych. Aktualnie trwa przygotowywanie dokumentacji 

projektowej,  

• przekazanie sprzętu dla OOK w postaci laptopów, tabletów, zestawu klocków, gier 

edukacyjnych, w ramach projektu napisanego przez p. dyrektor Longinę Ordon, 

• rozpoczęcie przebudowy drogi dojazdowej do pól w Czernikowie Opatowskim 

z dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 

• drugie otwarcie ofert na wykonanie skweru Żołnierzy Wyklętych, 

• ogłoszenie przetargu na budowę basenu na Kani, 

• uzyskanie zgody Konserwatora Zabytków na pokrycie dachu budynku Urzędu blachą 

gontopodobną, a nie gontem, co znacznie obniży koszty inwestycji, 

• otwarcie ofert na wyposażenie klasopracowni w SP Nr 1 i w SP Nr 2 (po trzy w każdej szkole). 

 

Od 29.10.2021 r. do 26.11.2021 r. 
 

• odbyło się pierwsze z serii spotkań konsultacyjnych w sprawie Centrum Templariuszy, 

• udział w spotkaniu konsultacyjnym w Starostwie Powiatowym w sprawie Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla woj. świętokrzyskiego, na lata 2021-2027, 

• udział we mszy św. w Klasztorze w intencji zmarłych piłkarzy i kibiców OOK, 

• udział w zebraniu sołeckim w Rosochach, na którym był także obecny radny p. Waldemar 

Bocheński, 

• uczestnictwo we mszy św. za Ojczyznę w Ptkanowie wspólnie z Przewodniczącą Rady 

p. Beatą Górecką, radnymi p. Waldemarem Bocheńskim, p. Magdaleną Masternak 

i sołtysami, 

• odbiór prac remontowych przy SP Nr 2, 

• udział w obchodach Święta Niepodległości w dniu 11 listopada na Opatowskim Rynku, 

• udział w posiedzeniu Zarządu EZGDK, 

• p. Burmistrz Marcin Słapek spotkał się z przedstawicielem Firmy Lang, która zajmuje 

się organizacją wyścigu Tour de Pologne,  
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• udział w spotkaniu sołeckim w Kobylanach, 

• podpisanie umowy w ramach OSI Dolina Wisły w Urzędzie Miasta w Połańcu, 

• udział w spotkaniu z mieszkańcami Balbinowa z inicjatywy radnej p. Magdaleny Masternak 

w sprawie pozyskania środków m.in. na świetlicę w Balbinowie oraz Programu odnowy 

m. Balbinów, 

• podpisanie aktów notarialnych na sprzedaż nieruchomości i dwóch mieszkań za uprzednią 

zgodą Rady, 

• pozyskanie nowych środków w wysokości 356 tys. zł na cyfryzację Urzędu Miasta i Gminy, 830 

tys. zł. na rozbudowę wodociągów i 1 mln 380 tys. zł. na gospodarkę ściekową, 

• umieszczenie na liście podstawowej wniosków gminy dot. zadań inwestycyjnych – 

przebudowa i remont dróg przez Marcinkowice, drogi w Kobylanach, drogi w Balbinowie, 

ul. Cmentarnej 1 i 2, Kania i Cegielnianej z dofinansowaniem do 70% oraz na liście rezerwowej 

drogi przez Gojców i przez Zochcinek, 

• otwarcie ofert na wykonanie basenu, 

• otwarcie ofert z przetargu na remont budynku dawnego więzienia, 

• otwarcie ofert na zimowe utrzymanie dróg -w związku ze znacznym wzrostem ceny  

za 1 godz. pracy sprzętu: 130 zł z ubiegłego sezonu, do 240 zł na ten sezon zimowy przetarg 

został unieważniony, nowy przetarg będzie ogłoszony w ramach płatności ryczałtowej. 

 

Od 26.11.2021 r. do 30.12.2021 r. 
 

• spotkanie z opiekunkami dzieci dowożonymi do szkół, 

• udział w walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym OSP,  

• udział w spotkaniu z projektantem oświetlenia ulicznego, 

• spotkanie z p. archeolog w sprawie prac nad projektem dot. Templariuszy, 

• udział w spotkaniu z przedstawicielami firmy projektującej basen w sprawie zmiany 

koncepcji (dot. niecki basenowej), 

• p. Burmistrz Słapek spotkał się z przedstawicielami kieleckiej grupy rekonstrukcyjnej, 

• udział w spotkaniu w sprawie centrum Templariuszy,  

• udział w zebraniu Zarządu EZGDK,  

• udział w ogłoszeniu I rankingu gmin regionu świętokrzyskiego za rok 2021.  
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Na 101 gmin Opatów zajął 46 miejsce, 

• p. Burmistrz Słapek podpisał umowę na fotowoltaikę - panele zostały zainstalowane na 

targowicy, za kwotę ok. 60 tys. zł., co spowoduje oszczędności na energii na targowicy,  

• udział w kolejnym spotkaniu w sprawie budowy centrum Templariuszy, 

• udział w Walnym Zgromadzeniu członków EZGDK,  

• udział w telekonferencji burmistrzów: Opatowa, Drochiczyna, Łukowa i Międzyrzecza 

Podlaskiego dotyczącej współpracy przy budowie szlaku turystycznego Templariuszy - 

współpraca rozszerzona o partnerów m.in. z Węgier, Włoch i Słowacji w celu podjęcia próby 

stworzenia europejskiego szlaku turystycznego z tematem przewodnim zakonów rycerskich,  

• p. Burmistrz Słapek spotkał się z kierownikiem PKS Ostrowiec,  

• udział w spotkaniu burmistrzów i wójtów z powiatu opatowskiego w sprawie projektu 

,,Historia ze smakiem’’ pod patronatem Powiatu,  

• udział w dorocznym spotkaniu hodowców gołębi z terenu gminy Opatów, wspólnie  

z p. Kierownikiem Jarosławem Czubem i wręczenie nagród,  

• udział w kolejnym spotkaniu dotyczącym szlaku Templariuszy,  

• spotkanie wspólnie z kierowcami OSP, 

• podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie przebudowy świetlicy 

wiejskiej w Balbinowie,  

• ogłoszenie przetargu na modernizację oczyszczalni ścieków. 

 

6. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Opatowie  
 

l.p. Nr uchwały W sprawie Stan realizacji 
Sesja nr XXIX/2021 - 29 stycznia 2021 r. 

1.  XXIX/253/2021 
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej  

w Opatowie na 2021 rok 
Uchwała 

zrealizowana 

2.  XXIX/254/2021 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2021 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie 
Uchwała 

zrealizowana 

3.  XXIX/255/2021 

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2021 Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej  

w Opatowie 

Uchwała 
zrealizowana 
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4.  XXIX/256/2021 
w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2021 Komisji 

Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie 
Uchwała 

zrealizowana 

5.  XXIX/257/2021 

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2021 Komisji 

Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej 

w Opatowie 

Uchwała 
zrealizowana 

6.  XXIX/258/2021 

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2021 Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady 

Miejskiej w Opatowie 

Uchwała 
zrealizowana 

7.  XXIX/259/2021 

w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia 

planu finansowego form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Opatów 

Uchwała 
zrealizowana 

8.  XXIX/260/2021 

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do 

sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach 

wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy 

Opatów oraz określenia kryteriów sprzedaży tych 

lokali 

Uchwała 
zrealizowana 

9.  XXIX/261/2021 

w sprawie przystąpienia Gminy Opatów do realizacji 

Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” - edycja 2021 w ramach 

Funduszu Solidarnościowego 

Uchwała 
zrealizowana 

10.  XXIX/262/2021 
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 

Opatów 
Uchwała 

zrealizowana 

Sesja nr XXX/2021 – 5 marca 2021 r. 

11.  XXX/263/2021 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 

rok 
Uchwała 

zrealizowana 

12.  XXX/264/2021 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów  

w 2021 roku 

Uchwała 
zrealizowana 

13.  XXX/265/2021 
w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu garażu Uchwała 

zrealizowana 

14.  XXX/266/2021 
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego w 2021 roku 
Uchwała 

zrealizowana 
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15.  XXX/267/2021 
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Kobylanach. 
Uchwała 

zrealizowana 

16.  XXX/268/2021 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 

rok 
Uchwała 

zrealizowana 

17.  XXX/269/2021 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na 

lata 2021-2035 

Uchwała 
zrealizowana 

Sesja nr XXXI/2021 - 29 kwietnia 2021 r. 

18.  XXXI/270/2021 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 

rok 
Uchwała 

zrealizowana 

19.  XXXI/271/2021 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 

rok 
Uchwała 

zrealizowana 

20.  XXXI/272/2021 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 

rok 
Uchwała 

zrealizowana 

21.  XXXI/273/2021 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na 

lata 2021-2035 

Uchwała 
zrealizowana 

22.  XXXI/274/2021 

w sprawie określenia "Programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Opatów w latach 

2021 - 2025 

Uchwała 
zrealizowana 

23.  XXXI/275/2021 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opatów 
Uchwała 

zrealizowana 

24.  XXXI/276/2021 

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji  

o dochodach 

Uchwała 
zrealizowana 

25.  XXXI/277/2021 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu 

Rewitalizacji Miasta i Gminy Opatów" 
Uchwała 

zrealizowana 

26.  XXXI/278/2021 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu 

Rewitalizacji Miasta i Gminy Opatów" 
Uchwała 

zrealizowana 

27.  XXXI/279/2021 
w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu 

"Honorowego Obywatela Opatowa" 
Uchwała 

zrealizowana 

28.  XXXI/280/2021 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta  

i Gminy Opatów 
Uchwała 

zrealizowana 
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29.  XXXI/281/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

w drodze kupna nieruchomości gruntowej 

zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 

1275, położonej w Opatowie 

Uchwała 
zrealizowana 

30.  XXXI/282/2021 

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do 

wydzierżawienia nieruchomości położonej  

w Opatowie przy ul. Kościuszki 

Uchwała 
zrealizowana 

31.  XXXI/283/2021 

w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych eksploatowanych przez PGKiM Sp. 

z o.o. w Opatowie, na lata 2021-2025 

Uchwała 
zrealizowana 

Sesja nr XXXII/2021 - 31 maja 2021 r. 

32.  XXXII/284/2021 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 

rok 
Uchwała 

zrealizowana 

33.  XXXII/285/2021 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na 

lata 2021-2035 

Uchwała 
zrealizowana 

34.  XXXII/286/2021 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 

, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za 

korzystanie z  przystanków komunikacyjnych których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów 

Uchwała 
zrealizowana 

35.  XXXII/287/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

międzygminnego porozumienia dotyczącego 

uruchomienia komunikacji autobusowej  

na liniach łączących obszar Gminy Opatów 

z obszarem Gminy Łagów 

Uchwała 
zrealizowana 

36.  XXXII/288/2021 

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości 

oznaczonej numerami ewidencyjnymi 895/3 i 896/4 

położonej w Opatowie 

Uchwała 
zrealizowana 

37.  XXXII/289/2021 

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie,  

w trybie bezprzetargowym 

Uchwała 
zrealizowana 

38.  XXXII/290/2021 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa 

w Gminie Opatów na rok szkolny 2021/2022 
Uchwała 

zrealizowana 
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39.  XXXII/291/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę 

Opatów porozumienia w sprawie przystąpienia do 

opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego 

Partnerstwa Ziemia Opatowska na lata 2021 - 2030 

Uchwała 
zrealizowana 

40.  XXXII/292/2021 

w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia 

Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru 

funkcjonalnego Partnerstwa Ziemia Opatowska na 

lata 2021 - 2030 

Uchwała 
zrealizowana 

Sesja nr XXXIII/2021 – 30 czerwca 2021 r. 

41.  XXXIII/293/2021 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 

rok 
Uchwała 

zrealizowana 

42.  XXXIII/294/2021 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na 

lata 2021-2035 

Uchwała 
zrealizowana 

43.  XXXIII/295/2021 

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości gruntowej położonej 

w Opatowie, w trybie bezprzetargowym 

Uchwała 
zrealizowana 

44.  XXXIII/296/2021 
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Uchwała 

zrealizowana 

45.  XXXIII/297/2021 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, warunków  

i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie  

z przystanków komunikacyjnych których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów 

Uchwała 
zrealizowana 

46.  XXXIII/298/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie 

Lipnik zadania w zakresie organizacji gminnych 

przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej 

obejmującej swoim zasięgiem obszar Gminy Lipnik  

i Gminy Opatów 

Uchwała 
zrealizowana 

47.  XXXIII/299/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie 

Baćkowice zadania w zakresie organizacji gminnych 

przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych 

obejmujących swoim zasięgiem obszar Gminy 

Baćkowice i Gminy Opatów 

Uchwała 
zrealizowana 
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48.  XXXIII/300/2021 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opatów 
Uchwała 

zrealizowana 

Sesja nr XXXIV/2021 - 29 lipca 2021 r. 

49.  XXXIV/301/2021 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opatowie 
Uchwała 

zrealizowana 

50.  XXXIV/302/2021 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji 

Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie 
Uchwała 

zrealizowana 

51.  XXXIV/303/2021 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady 

Miejskiej w Opatowie 

Uchwała 
zrealizowana 

52.  XXXIV/304/2021 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Opatowie za 2020 rok 

Uchwała 
zrealizowana 

53.  XXXIV/305/2021 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów 

oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych, od dnia 1 września 2021 roku 

Uchwała 
zrealizowana 

54.  XXXIV/306/2021 

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Opatowie do prowadzenia 

postępowań i wydawania decyzji administracyjnych 

w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla 

uczniów o charakterze socjalnym  

Uchwała 
zrealizowana 

55.  XXXIV/307/2021 

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Opatów 

Uchwała 
zrealizowana 

56.  XXXIV/308/2021 

w sprawie trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków 

jego funkcjonowania 

Uchwała 
zrealizowana 

57.  XXXIV/309/2021 

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 935/18 

położonej w Opatowie 

Uchwała 
zrealizowana 

58.  XXXIV/310/2021 

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 935/19 

położonej w Opatowie 

Uchwała 
zrealizowana 

59.  XXXIV/311/2021 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 

rok 
Uchwała 

zrealizowana 
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60.  XXXIV/312/2021 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 

rok 
Uchwała 

zrealizowana 

61.  XXXIV/313/2021 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na 

lata 2021-2035 

Uchwała 
zrealizowana 

62.  XXXIV/314/2021 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Opatów wotum zaufania 
Uchwała 

zrealizowana 

63.  XXXIV/315/2021 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Opatów za 2020 rok 

Uchwała 
zrealizowana 

64.  XXXIV/316/2021 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Opatów absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2020 rok 

Uchwała 
zrealizowana 

Sesja nr XXXV/2021 – 13 sierpnia 2021 r. 

65.  XXXV/317/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę 

Opatów porozumienia międzygminnego w celu 

przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej 

Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021-2030  

Uchwała 
zrealizowana 

66.  XXXV/318/2021 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Opatowie 

Uchwała 
zrealizowana 

67.  XXXV/319/2021 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie 
Uchwała 

zrealizowana 

68.  XXXV/320/2021 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 

rok 
Uchwała 

zrealizowana 

69.  XXXV/321/2021 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na 

lata 2021-2035 

Uchwała 
zrealizowana 

Sesja nr XXXVI/2021 - 30 września 2021 r. 

70.  XXXVI/322/2021 

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/118 

położonej w Opatowie 

Uchwała 
zrealizowana 

71.  XXXVI/323/2021 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 

rok 
Uchwała 

zrealizowana 
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72.  XXXVI/324/2021 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 

rok 
Uchwała 

zrealizowana 

73.  XXXVI/325/2021 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 

rok 
Uchwała 

zrealizowana 

74.  XXXVI/326/2021 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 

rok 
Uchwała 

zrealizowana 

75.  XXXVI/327/2021 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 

rok 
Uchwała 

zrealizowana 

76.  XXXVI/328/2021 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta  

i Gminy Opatów 
Uchwała 

zrealizowana 

77.  XXXVI/329/2021 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 

rok 
Uchwała 

zrealizowana 

78.  XXXVI/330/2021 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na 

lata 2021-2035 

Uchwała 
zrealizowana 

Sesja nr XXXVII/2021 - 29 października 2021 r. 

79.  XXXVII/331/2021 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2022 rok 

Uchwała 
zrealizowana 

80.  XXXVII/332/2021 

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów 

Uchwała 
zrealizowana 

81.  XXXVII/333/2021 
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opatów 
Uchwała 

zrealizowana 

82.  XXXVII/334/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę 

Opatów porozumienia z Powiatem Sandomierskim  

i innymi Gminami w celu opracowania Strategii 

Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej 

Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021-2030 

Uchwała 
zrealizowana 

Sesja nr XXXVIII/2021 - 26 listopada 2021 r. 

83.  XXXVIII/335/2021 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 

rok 
Uchwała 

zrealizowana 

84.  XXXVIII/336/2021 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na 

lata 2021-2035 

Uchwała 
zrealizowana 
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85.  XXXVIII/337/2021 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do 

celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 

2022 na obszarze Gminy Opatów 

Uchwała 
zrealizowana 

86.  XXXVIII/338/2021 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii 

Rozwoju Miasta i Gminy Opatów do roku 2030 oraz 

określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu strategii, w tym trybu 

konsultacji  

Uchwała 
zrealizowana 

87.  XXXVIII/339/2021 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Balbinów na lata 2021-2030 
Uchwała 

zrealizowana 

88.  XXXVIII/340/2021 
w sprawie rozpatrzenia Petycji w sprawie ogłoszenia 

roku 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego 
Uchwała 

zrealizowana 

89.  XXXVIII/341/2021 

w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowej dla przewodniczących 

organów wykonawczych jednostek pomocniczych 

Gminy Opatów 

Uchwała 
zrealizowana 

90.  XXXVIII/342/2021 
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady 

Miejskiej w Opatowie 
Uchwała 

zrealizowana 

91.  XXXVIII/343/2021 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza 

Miasta i Gminy Opatów 
Uchwała 

zrealizowana 

Sesja nr XXXIX/2021 - 13 grudnia 2021 r. 

92.  XXXIX/344/2021 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 

rok 
Uchwała 

zrealizowana 

Sesja nr XL/2021 - 30 grudnia 2021 r. 

93.  XL/345/2021 
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy 

Opatów 
Uchwała 

zrealizowana 

94.  XL/346/2021 

w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia 

planu finansowego form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Opatów  

Uchwała 
zrealizowana 

95.  XL/347/2021 

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Opatów na 2022 rok 

Uchwała 
zrealizowana 
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96.  XL/348/2021 

w sprawie przystąpienia Gminy Opatów do realizacji 

Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” - edycja 2022 w ramach 

Funduszu Solidarnościowego  

Uchwała 
zrealizowana 

97.  XL/349/2021 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 

rok 
Uchwała 

zrealizowana 

98.  XL/350/2021 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 

rok 
Uchwała 

zrealizowana 

99.  XL/351/2021 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na 

lata 2021-2035 

Uchwała 
zrealizowana 

100.  XL/352/2021 
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej  
Uchwała 

zrealizowana 

101.  XL/353/2021 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 
Uchwała 

zrealizowana 

102.  XL/354/2021 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 

rok 
Uchwała 

zrealizowana 

103.  XL/355/2021 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na 

lata 2021-2035 

Uchwała 
zrealizowana 
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7. Wykaz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Opatów  
l.p. Nr zarządzenia W sprawie 

Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy 

1.  
1/2021 

z dnia 07.01.2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz 

powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia oferty z zakresu 

realizacji zadań pożytku publicznego. 

2.  
2/2021 

z dnia 07.01.2021 r. 

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów 

niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły 

lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego  

i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez 

rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych 

3.  
3/2021 

z dnia 08.01.2021 r. 

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 790/2, położonej w Opatowie 

4.  
4/2021 

z dnia 08.01.2021 r. 

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w 

Opatowie 

5.  
5/2021 

z dnia 08.01.2021 r. 

w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw 

Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie 

6.  
6/2021 

z dnia 22.01.2021 r. 

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do 

przeprowadzenia narodowego spisu ludności i mieszkań w 2021 roku 

7.  
7/2021 

z dnia 22.01.2021 r. 

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do 

przeprowadzenia na terenie Gminy Opatów Powszechnego Spisu 

Rolnego 2020 

8.  
8/2021 

z dnia 25.01.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok 

9.  
9/2021 

z dnia 26.01.2021 r 

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 

oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Opatów, na rok szkolny 2021/2022  

10.  
9a/2021 

z dnia 28.01.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok 
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11.  
10/2021 

z dnia 28.01.2021 r. 

w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań 
publicznych w zakresie kultury fizycznej 

12.  
11/2021 

z dnia 02.02.2021 r. 

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu 
lokalu 

13.  
12/2021 

z dnia 02.02.2021 r. 

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu 
lokalu 

14.  
13/2021 

z dnia 02.02.2021 r. 

w sprawie odbioru i przekazania do użytku inwestycji "Budowa 

Kanalizacji sanitarnej w Opatowie ul. Kościuszki" 

15.  
14/2021 

z dnia 04.02.2021 r. 

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu 

lokalu 

16.  
15/2021 

z dnia 10.02.2021 r. 

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia pierwszego 

przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 790/2, położonej w Opatowie 

17.  
16/2021 

z dnia 12.02.2021 r. 

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu 
lokalu 

18.  
17/2021 

z dnia 12.02.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok 

19.  
18/2021 

z dnia 23.02.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok 

20.  
19/2021 

z dnia 24.02.2021 r. 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na 

realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej 

21.  
20/2021 

z dnia 24.02.2021 r. 

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu 
lokalu 

22.  
21/2021 

z dnia 26.02.2021 r. 

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej  

w Opatowie 

23.  
22/2021 

z dnia 26.02.2021 r. 

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej  

w Opatowie 

24.  
22a/2021 

z dnia 26.02.2021 r. 

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości 

położonej w Opatowie 
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25.  
23/2021 

z dnia 26.02.2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok 

26.  
24/2021 

z dnia 03.03.2021 r. 

w sprawie umorzenia zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu 

27.  
25/2021 

z dnia 03.03.2021 r. 

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu 

lokalu 

28.  
26/2021 

z dnia 03.03.2021 r. 

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Opatowie do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej" - edycja 2021 finansowanego w ramach Funduszu 

Solidarnościowego 

29.  
27/2021 

z dnia 08.03.2021 r. 

w sprawie oddania w najem garażu nr 7 przy ul. 1 Maja w Opatowie 

30.  
28/2021 

z dnia 09.03.2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok  

31.  
29/2021 

z dnia 22.03.2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok  

32.  
30/2021 

z dnia 22.03.2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok  

33.  
31/2021 

z dnia 22.03.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok  

34.  
32/2021 

z dnia 31.03.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok  

35.  
33/2021 

z dnia 07.04.2021 r. 

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej  

w Opatowie 

36.  
34/2021 

z dnia 12.04.2021 r. 

w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad  

i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Opatów 

37.  
35/2021 

z dnia 13.04.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok 



 
Raport o Stanie Gminy za 2021 rok 

Urząd Miasta i Gminy Opatów 
48 

38.  
36/2021 

z dnia 14.04.2021 r. 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań 

publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym 

„Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych 

mieszkańców gminy Opatów, u których występuje problem 

alkoholowy” 

39.  
37/2021 

z dnia 22.04.2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. Zamówień 

Publicznych oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej 

ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie 

40.  
38/2021 

z dnia 22.04.2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok 

41.  
39/2021 

z dnia 27.04.2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej  

i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2020 

42.  
40/2021 

z dnia 27.04.2021 r. 

w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania 

gotowości obronnej państwa 

43.  
41/2021 

z dnia 29.04.2021 r 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok 

44.  
42/2021 

z dnia 04.05.2021 r. 

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 321/1, położonej w Karwowie 

45.  
43/2021 

z dnia 04.05.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok 

46.  
44/2021 

z dnia 04.05.2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Opatowskiego 

Ośrodka Kultury w Opatowie za 2020 rok 

47.  
45/2021 

z dnia 10.05.2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na 

realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania 

patologiom społecznym - „Pozyskiwanie artykułów żywnościowych 

dla najuboższych mieszkańców gminy Opatów, u których występuje 

problem alkoholowy” 

48.  
46/2021 

z dnia 18.05.2021 r. 

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej  

w Opatowie 

49.  
47/2021 

z dnia 25.05.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok 
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50.  
48/2021 

z dnia.26.05.2021 r. 

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu 

lokalu 

51.  
49/2021 

z dnia 26.05.2021 r. 

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu 

lokalu 

52.  
50/2021 

z dnia 31.05.2021 r. 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Opatów za rok 

2020 

53.  
51/2021 

z dnia 07.06.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok 

54.  
51a/2021 

z dnia 07.06.2021 r. 

w sprawie przeznaczenia do oddania nieruchomości w użyczenie  

i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania  

w użyczenie położonej w Opatowie 

55.  
52/2021 

z dnia 11.06.2021 r. 

w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do 
kwalifikacji wojskowej osób zameldowanych na terenie Miasta  
i Gminy Opatów 

56.  
53/2021 

z dnia 14.06.2021 r. 

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej  

w Opatowie 

57.  
54/2021 

z dnia 14.06.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok 

58.  
55/2021 

z dnia 22.06.2021 r. 

w sprawie wskazania osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej 

PGKiM Sp. z o.o. w Opatowie 

59.  
56/2021 

z dnia 23.06.2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania skutków klęsk 

żywiołowych na terenie Gminy Opatów 

60.  
57/2021 

z dnia 24.06.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok 

61.  
58/2021 

z dnia 25.06.2021 r. 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań 

publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym 

„Tworzenie warunków do ograniczania spożywania alkoholu  

i zażywania substancji psychoaktywnych poprzez zagospodarowanie 

czasu wolnego w formie zajęć wychowawczych, sportowych  

i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu miasta 

i Gminy Opatów. 

62.  
59/2021 

z dnia 30.06.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok 
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63.  
60/2021 

z dnia 30.06.2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, a także 

do przeprowadzania przetargów na dzierżawę oraz najem 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatów 

64.  
61/2021 

z dnia 05.07.2021 r. 

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej  

w Opatowie 

65.  
62/2021 

z dnia 05.07.2021 r. 

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości 

położonej w Opatowie 

66.  
63/2021 

z dnia 09.07.2021 r. 

w sprawie umorzenia odsetek od zaległości czynszowej z tytułu 

najmu lokalu 

67.  
64/2021 

z dnia 09.07.2021 r. 

w sprawie umorzenia odsetek od zaległości czynszowej z tytułu 

najmu lokalu 

68.  
65/2021 

z dnia 12.07.2021 r. 

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 895/3 i 896/4 położonej  

w Opatowie 

69.  
66/2021 

z dnia 12.07.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok 

70.  
67/2021 

z dnia 22.07.2021 r. 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na 

realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania 

patologiom społecznym - Tworzenie warunków do ograniczania 

spożywania alkoholu i zażywania substancji psychoaktywnych 

poprzez zagospodarowanie czasu wolnego w formie zajęć 

wychowawczych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży  

i osób dorosłych z terenu Miasta i Gminy Opatów” 

71.  
68/2021 

z dnia 26.07.2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu 

zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego 

72.  
69/2021 

z dnia 30.07.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok 

73.  
70/2021 

z dnia 02.08.2021 r. 

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie 

74.  
71/2021 

z dnia 02.08.2021 r. 

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie 
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75.  
72/2021 

z dnia 02.08.2021 r. 

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora 

Przedszkola Publicznego w Opatowie 

76.  
73/2021 

z dnia 04.08.2021 r. 

w sprawie oddania w najem garażu przy ul. Kościuszki w Opatowie 

77.  
74/2021 

z dnia 10.08.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok 

78.  
75/2021 

z dnia 12.08.2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu 

współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2022 rok 

79.  
76/2021 

z dnia 16.08.2021 r. 

w sprawie: określenia procedury likwidacyjnej Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Kobylanach prowadzonej przez Gminę Opatów  

80.  
77/2021 

z dnia 29.05.2021 r. 

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu 
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej  
w Opatowie 

81.  
78/2021 

z dnia 17.08.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok 

82.  
79/2021 

z dnia 24.08.2021 r. 

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości 

położonej w Lipowej 

83.  
80/2021 

z dnia 25.08.2021 r. 

w sprawie umorzenia odsetek od zaległości czynszowej z tytułu 

najmu lokalu 

84.  
81/2021 

z dnia 27.08.2021 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie 

85.  
82/2021 

z dnia 27.08.2021 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie 

86.  
83/2021 

z dnia 27.08.2021 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola 

Publicznego w Opatowie 

87.  
84/2021 

z dnia 31.08.2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok 
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88.  
85/2021 

z dnia 31.08.2021 r. 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie 

pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach 

Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie 

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych  

i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022 

89.  
86/2021 

z dnia 08.09.2021 r. 

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia pierwszego 

przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 895/3 i 896/4, położonej w Opatowie 

90.  
87/2021 

z dnia 10.09.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok 

91.  
88/2021 

z dnia 10.09.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok 

92.  
89/2021 

z dnia 13.09.2021 r. 

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 935/18, położonej w Opatowie  

93.  
90/2021 

z dnia 13.09.2021 r. 

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 935/19, położonej w Opatowie  

94.  
91/2021 

z dnia 13.09.2021 r. 

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

95.  
92/2021 

z dnia 23.09.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok  

96.  
93/2021 

z dnia 30.09.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok  

97.  
94/2021 

z dnia 30.09.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok  

98.  
95/2021 

z dnia 30.09.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok  

99.  
96/2021 

z dnia 01.10.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok  

100.  
97/2021 

z dnia 07.10.2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

101.  
98/2021 

z dnia 12.10.2021 r. 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych z budżetu Gminy 

Opatów na utrzymanie dróg-ulic gminnych w sezonie zimowym 

2021/2022 na terenie miasta Opatów 
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102.  
99/2021 

z dnia 13.10.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok  

103.  
100/2021 

z dnia 13.10.2021 r. 

w sprawie powołania komisji odbiorowej inwestycji pn. 

"Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej  

w placówkach szkolnych Opatowa - roboty budowlane na terenie 

Szkoły Podstawowej Nr 2" 

104.  
101/2021 

z dnia 21.10.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok  

105.  
102/2021 

z dnia 29.10.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok  

106.  
103/2021 

z dnia 05.11.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok  

107.  
104/2021 

z dnia 09.11.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok  

108.  
105/2021 

z dnia 15.11.2021 r. 

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminu Opatów na 2022 rok 

109.  
106/2021 

z dnia 17.11.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok  

110.  
107/2021 

z dnia 22.11.2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Gminie Opatów na 2022 rok” 

111.  
108/2021 

z dnia 22.11.2021 r. 

w sprawie umorzenia odsetek od zaległości czynszowej z tytułu 

najmu lokalu 

112.  
109/2021 

z dnia 22.11.2021 r. 

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu 

lokalu 

113.  
110/2021 

z dnia 22.11.2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok 

114.  
111/2021 

z dnia 25.11.2021 r. 

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia pierwszego 

przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 935/18, położonej w Opatowie 

115.  
112/2021 

z dnia 25.11.2021 r. 

w sprawie umorzenia odsetek od zaległości czynszowej z tytułu 

najmu lokalu 
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116.  
113a/2021 

z dnia 29.11.2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok  

117.  
114/2021 

z dnia 30.11.2021 r. 

w sprawie ustalenia dodatkowego terminu składania wniosków  

o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  

w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 

niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 

2020-2022 

118.  
115/2021 

z dnia 30.11.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok  

119.  
116/2021 

z dnia 06.12.2021 r. 

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie urządzeń kotłowni 

gazowej K-3, położonej w budynku przy ul. Sienkiewicza 5A  

w Opatowie. 

120.  
117/2021 

z dnia 08.12.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok  

121.  
118/2021 

z dnia 17.12.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok  

122.  
119/2021 

z dnia 23.12.2021 r. 

w sprawie: wyboru długości okresu średniej arytmetycznej 

stosowanej do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy 

o finansach publicznych 

123.  
120/2021 

z dnia 27.12.2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia 

przetargów na zbycie nieruchomości o nr ew. 935/18 i 935/19 

położonych w Opatowie stanowiących własność Gminy Opatów 

124.  
121/2021 

z dnia 27.12.2021 r. 

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia pierwszego 

przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 935/19, położonej w Opatowie  

125.  
122/2021 

z dnia 27.12.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok 

126.  
123/2021 

z dnia 28.12.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok 

127.  
124/2021 

z dnia 31.12.2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok 
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128.  
125/2021 

z dnia 31.12.2021 r. 

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Opatowie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” - edycja 2022 finansowanego w ramach Funduszu 

Solidarnościowego 

Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Jednostki 

1.  
120.1.2021 

z dnia 04.01.2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu postępowania określającego 

zasady wydatkowania środków finansowych - o wartości nie 

przekraczającej kwoty 130.000 zł netto, do których nie stosuje się 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

2.  
120.2.2021 

z dnia 04.01.2021 r. 

w sprawie wprowadzenia Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości 

Audytu Wewnętrznego w Gminie Opatów 

3.  
120.3.2021 

z dnia 15.01.2021 r. 

w sprawie wydania polecenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta  

i Gminy Opatów 

4.  
120.4.2021 

z dnia 29.01.2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zaopatrzenia pracowników 

Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie zatrudnionych na stanowiskach 

ekranowych w okulary korygujące wzrok 

5.  
120.5.2021 

z dnia 01.02.2021 r. 

w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy 

Opatów w roku 2021 w zamian za święto przypadające w sobotę 

6.  
120.6.2021 

z dnia 01.02.2021 r. 

w sprawie: obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników Urzędu 

Miasta i Gminy Opatów w miesiącu lutym 2021r.  

7.  
120.7.2021 

z dnia 01.02.2021 r. 

w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych  

w mieście i gminie Opatów w 2021 roku 

8.  
120.8.2021 

z dnia 12.02.2021 r. 

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  

i Gminy w Opatowie 

9.  
120.9.2021 

z dnia 23.02.2021 r. 

w sprawie: zmiany Regulaminu wyboru przedstawicieli 

upoważnionych do reprezentowania osób zatrudnionych w Urzędzie 

Miasta i Gminy w Opatowie w procesie wyłaniania instytucji 

finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi 

10.  
120.10.2021 

z dnia 23.02.2021 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu wyboru członków Komisji Socjalnej 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie 

11.  
120.11.2021 

z dnia 24.02.2021 r. 

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie 
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12.  
120.12.2021 

z dnia 01.03.2021 r. 

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Stanu 

Cywilnego 

13.  
120.13.2021 

z dnia 01.03.2021 r. 

w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych 

osobowych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Opatowie 

14.  
120.14.2021 

z dnia 05.03.2021 r. 

w sprawie: opracowania planu finansowego dla wydzielonego 

rachunku środków na realizację programu "Wspieraj Seniora" 

15.  
120.15.2021 

z dnia 05.03.2021 r. 

w sprawie: opracowania planu finansowego dla wydzielonego 

rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie 

organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi 

SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb 

transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi 

SARS-CoV-2 

16.  
120.16.2021 

z dnia 24.03.2021 r. 

w sprawie wydania polecenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta  

i Gminy Opatów 

17.  
120.17.2021 

z dnia 24.03.2021 r. 

w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników Urzędu 

Miasta i Gminy Opatów w miesiącu kwietniu 2021 r. 

18.  
120.18.2021 

z dnia 14.05.2021 r. 

w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2021 

19.  
120.19.2021 

z dnia 20.05.2021 r. 

zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników 

samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy  

w Opatowie 

20.  
120.20.2021 

z dnia 20.05.2021 r. 

w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 

II w Kobylanach 

21.  
120.21.2021 

z dnia 31.05.2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie: opracowania planu finansowego 

dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania 

COVID – 19 w zakresie organizacji transportu do punktów szczepień 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów 

zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

22.  
120.22.2021 

z dnia 31.05.2021 r. 

w sprawie: opracowania planu finansowego dla wydzielonego 

rachunku środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
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23.  
120.23.2021 

z dnia 31.05.2021 r. 

w sprawie: opracowania planu finansowego dla wydzielonego 

rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w zakresie 

organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi 

SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb 

transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi 

SARS-CoV-2 

24.  
120.24.2021 

z dnia 08.06.2021 r. 

w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz 

Opatowskiego Klubu Sportowego w Opatowie 

25.  
120.25.2021 

z dnia 09.06.2021 r. 

w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia likwidacji 

pieczątek w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie i trybu jej działania 

26.  
120.26.2021 

z dnia 24.06.2021 r. 

w sprawie: skrócenia czasu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie 

na okres upałów 

27.  
120.27.2021 

z dnia 30.06.2021 r. 

w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie 

na okres upałów 

28.  
120.28.2021 

z dnia 30.06.2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia regulaminu 

postępowania określającego zasady wydatkowania środków 

finansowych - o wartości nie przekraczającej kwoty 130000 zł netto, 

do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

29.  
120.29.2021 

z dnia 05.07.2021 r. 

w sprawie: skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy  

w Opatowie na okres upałów 

30.  
120.30.2021 

z dnia 12.07.2021 r. 

w sprawie: skrócenia czasu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie 

na okres upałów 

31.  
120.31.2021 

z dnia 30.07.2021 r. 

w sprawie: Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  

i Gminy w Opatowie 

32.  
120.32.2021 

z dnia 30.07.2021 r. 

w sprawie: opracowania planu finansowego do wydzielonego 

rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie 

podjęcia działań promocyjnych, w tym organizacyjne, techniczne lub 

organizacyjno - techniczne, mające na celu zwiększenie liczby 

mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się 

szczepieniu przeciw COVID-19 
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33.  
120.33.2021 

z dnia 13.08.2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie: opracowania planu finansowego 

do wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 w zakresie podjęcia działań promocyjnych, w tym 

organizacyjne, techniczne lub organizacyjno - techniczne, mające na 

celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 

60+)poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 

34.  
120.34.2021 

z dnia 13.08.2021 r. 

w sprawie: przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych  

na wykonanie nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 

2w Opatowie  

35.  
120.35.2021 

z dnia 13.08.2021 r. 

w sprawie: przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na 

wykonanie nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej  

Nr 1 w Opatowie 

36.  
120.36.2021 

z dnia 13.08.2021 r. 

w sprawie: przekazania nakładów inwestycyjnych - zakup środków 

trwałych, wyposażenia - do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opatowie 

37.  
120.37.2021 

z dnia 13.08.2021 r. 

w sprawie: nieodpłatnego przekazania środków trwałych 

(wyposażenia) na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opatowie 

38.  
120.38.2021 

z dnia 13.08.2021 r. 

w sprawie: nieodpłatnego przekazania środków trwałych 

(wyposażenia) na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opatowie 

39.  
120.42.2021 

z dnia 21.10.2021 r. 

zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników 

samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy  

w Opatowie 

40.  
120.43.2021 

z dnia 28.10.2021 r. 

w sprawie: obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników Urzędu 

Miasta i Gminy Opatów w miesiącu listopadzie 2021 r. 

41.  
120.44.2021 

z dnia 30.11.2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej 

składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta i Gminy  

w Opatowie oraz regulaminu jej działania 

42.  
120.46.2021 

z dnia 17.12.2021 r. 

zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników 

samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy  

w Opatowie 

43.  
120.47.2021 

z dnia 20.12.2021 r. 

ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów  

w roku 2022 w zamian za święto przypadające w sobotę 

44.  
120.48.2021 

z dnia 31.12.2021 r. 

w sprawie: Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  

i Gminy w Opatowie 
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45.  
120.49.2021 

z dnia 31.12.2021 r. 

w sprawie zasad prowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie 

Publicznego Rejestru Umów 

46.  
120.50.2021 

z dnia 31.12.2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie 

Miasta i Gminy Opatów 

47.  
120.51.2021 

z dnia 31.12.2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji wewnętrznej obiegu  

i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta  

i Gminy w Opatowie 

48.  
120.52.2021 

z dnia 31.12.2021 r. 

w sprawie: nieodpłatnego przekazania środków trwałych 

(wyposażenia) na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opatowie 

49.  
120.53.2021 

z dnia 31.12.2021 r. 

w sprawie: nieodpłatnego przekazania środków trwałych 

(wyposażenia) na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opatowie 

50.  
120.54.2021 

z dnia 31.12.2021 r. 

w sprawie: nieodpłatnego przekazania środków trwałych 

(wyposażenia) na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opatowie 

51.  
120.55.2021 

z dnia 31.12.2021 r. 

w sprawie: nieodpłatnego przekazania środków trwałych 

(wyposażenia) na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opatowie 

52.  
120.56.2021 

z dnia 31.12.2021 r. 

w sprawie: nieodpłatnego przekazania środków trwałych 

(wyposażenia) na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opatowie 

53.  
120.57.2021 

z dnia 31.12.2021 r. 

w sprawie: nieodpłatnego przekazania środków trwałych 

(wyposażenia) na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opatowie 
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8. Strategie, polityki i programy realizowane w Gminie Opatów w 
2021 roku 
 

Zasoby materialne. 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów: 

 

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego “Opatów-Dworzec Uchwała 

Nr XLIII/317/2006 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 12 czerwca 2006 roku. 

http://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=225&x=15&y=935&n_id=1067  

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, 

H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego zatwierdzony Uchwałą 

Nr XXX/209/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 7 listopada 2012 r., 

http://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=491&x=15&y=905&n_id=3632  

 

zmieniony Uchwałą Nr XXII/189/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lipca 2016 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego, 

http://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=624&x=15&y=885&n_id=5805  

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów zatwierdzony Uchwałą 

Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 stycznia 2015 r., 

http://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=581&x=15&y=890&n_id=4859  

 

http://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=225&x=15&y=935&n_id=1067
http://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=491&x=15&y=905&n_id=3632
http://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=624&x=15&y=885&n_id=5805
http://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=581&x=15&y=890&n_id=4859
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 zmieniony uchwałą nr XXII/190/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 maja 2016 r.  

http://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=624&x=15&y=885&n_id=5806 

 

zmieniony uchwałą nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15 października 

2018 r., 

https://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=689&x=15&y=875&n_id=7271  

 

zmieniony uchwałą nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lutego 2019 r., 

https://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=728&x=15&y=870&n_id=7554 

 

zmieniony uchwałą nr XX/168/2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 lutego 2020 r., 

https://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=811&x=15&y=865&n_id=8470 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wymysłów”, gmina Opatów zatwierdzony 

Uchwałą Nr  XL/331/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31.01.2018 r., 

http://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=689&x=15&y=875&n_id=6737   

 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatów w latach 2018 – 2022 

zatwierdzony Uchwałą Nr XLI/347/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 09.03.2018 r., 

http://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=689&x=15&y=875&n_id=6804 

 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Opatów na lata 2018-2021 zatwierdzony 

Uchwałą Nr XLII/351/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28.03.2018 r., 

http://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=689&x=15&y=875&n_id=6842  

 

 

http://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=624&x=15&y=885&n_id=5806
https://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=689&x=15&y=875&n_id=7271
https://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=728&x=15&y=870&n_id=7554
https://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=811&x=15&y=865&n_id=8470
http://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=689&x=15&y=875&n_id=6737
http://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=689&x=15&y=875&n_id=6804
http://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=689&x=15&y=875&n_id=6842
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Środowisko. 

 

Program ochrony środowiska - zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/252/2017 Rady Miejskiej 

w Opatowie z dnia 22.02.2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska 

dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 

2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

http://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=661&x=15&y=880&n_id=6189  

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatów - zatwierdzony Uchwałą Nr XXI/186/2016 Rady 

Miejskiej w Opatowie z dnia z dnia 29.06.2016 r. 

http://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=624&x=15&y=885&n_id=5754  

 

Program Usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Opatów na lata 2015-

2032  

W roku 2021 r. usunięto eternitu 140,6 Mg. Koszt całkowity demontażu, transportu i utylizacji 

wyniósł 45 402,55 zł., w tym koszty kwalifikowane zadania stanowiły wartość 45 402,55 zł. Program 

realizowano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 22 701,28 zł. tj. 50 % kosztów kwalifikowanych oraz 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 

22 701,27 zł. tj. 50% kosztów kwalifikowanych.  

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Opatów w 2020 roku zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/264/2021 Rady Miejskiej 

w Opatowie z dnia 05.03.2021 r. 

https://www.bip.umopatow.pl/upload/plik,20210318073813,264.pdf  

 

 

http://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=661&x=15&y=880&n_id=6189
http://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=624&x=15&y=885&n_id=5754
https://www.bip.umopatow.pl/upload/plik,20210318073813,264.pdf
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Polityka społeczna. 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Opatów na lata 2019 -2021 przyjęty Uchwałą 

Nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lutego 2019 r. 

https://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=2&id=697&x=300&y=5&n_id=8450  

 

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Opatów na lata 2016-2021 przyjęty Uchwałą Nr 

XIV/122/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2015 r. 

http://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=581&x=15&y=890&n_id=5375 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Opatów na lata 2016 -2022 przyjęta 

Uchwałą Nr XXII/194/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lipca 2016 r. 

http://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=624&x=15&y=885&n_id=5810  

 

„Program współpracy gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi  

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku” przyjęty 

Uchwałą Nr XXVI/228/2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 października 2020 r. 

https://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=811&x=15&y=865&n_id=8931  

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Opatów na lata 2018-2022 przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/324/2017 Rady 

Miejskiej w Opatowie z dnia 29 grudnia 2017 r. 

http://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=661&x=15&y=880&n_id=6682  

 

 

 

 

https://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=2&id=697&x=300&y=5&n_id=8450
http://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=581&x=15&y=890&n_id=5375
http://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=624&x=15&y=885&n_id=5810
https://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=811&x=15&y=865&n_id=8931
http://www.bip.umopatow.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=661&x=15&y=880&n_id=6682
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9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 

„Program współpracy gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi  

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku” przyjęty 

został Uchwałą nr XXVI/228/2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia  

29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2021 r., określił on zakres zadań przewidziany do realizacji przez podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego.  

Głównym celem programu, było wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu 

zbiorowych potrzeb i podnoszeniu poziomu życia mieszkańców gminy.  

Mieściły się w nim zadania z obszaru profilaktyki, pomocy społecznej, kultury fizycznej  

i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży (były to zadania priorytetowe). 

Obowiązywał od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Projekt  „Programu współpracy Gminy Opatów  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2021 rok” był konsultowany. 

Opinie i wnioski  dotyczące przygotowanego projektu programu można było zgłaszać  

w okresie od 14.09.2021 r do 04.10.2021 r. na załączonym do ogłoszenia formularzu.  

W wyznaczonym terminie konsultacji nie wpłynęły uwagi od żadnej organizacji pozarządowej 

i innych uprawnionych podmiotów z terenu miasta i gminy Opatów do części czy też całości 

konsultowanego projektu programu współpracy na 2021 r. 

W 2021 roku wspierano realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizowane w tym trybie 

zadania obejmowały upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, krajoznawstwo oraz 

wypoczynek dzieci i młodzieży.  

 Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem 

dotacji na sfinansowanie ich realizacji odbywało się w formie przeprowadzenia otwartych 

konkursów ofert. 
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 Ogłoszenia o organizowanych przez Gminę konkursach na realizację zadań publicznych 

zamieszczane były na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.umopatow.pl, w Biuletynie 

Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Urzędu. Ogólna kwota środków finansowych wydatkowana 

przez Gminę Opatów (łącznie z środkami finansowymi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych) na realizację zadań publicznych zleconych w formie wsparcia 6 organizacjom 

pozarządowym w 2021 roku wyniosła 207 000,00 zł. 

W 2021 roku po raz kolejny organizacje - stowarzyszenia podjęły współpracę z Gminą 

Opatów, uzyskiwały niezbędne informacje o źródłach i sposobach pozyskiwania środków 

finansowych, zgłaszały swoje potrzeby, przekazywały informacje na temat realizacji zadań 

i zgłaszały propozycje realizacji przyszłych zadań. Gmina Opatów wspierała organizacje pozarządowe 

nie tylko finansowo lecz na wniosek organizacji była współorganizatorem i fundatorem nagród  

w rozgrywkach i zawodach sportowo-rekreacyjnych. 

 Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły także korzystać  

ze wsparcia technicznego i lokalowego.  

Urząd Miasta i Gminy Opatów zajmował się obsługą konkursów ofert  

na wspieranie zadań publicznych, udostępniał niezbędne formularze i udzielał konsultacji 

na temat ich wypełniania.  

Udzielano również informacji dotyczących procedury ubiegania się 

i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy Opatów.  

 Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych projektów. 

Z jednej strony był to głównie wkład pozafinansowy - zaangażowanie członków organizacji, jak 

i wolontariuszy w ich realizację, z drugiej zaś - środki finansowe.  

 Nierzadko organizacje pozyskiwały dzięki swoim staraniom wsparcie finansowe od 

sponsorów prywatnych i innych instytucji.  

 W przedsięwzięciach zrealizowanych w 2021 roku uczestniczyły głównie dzieci  

i młodzież szkół podstawowych, średnich ale także  dorośli mieszkańcy z terenu Gminy Opatów. 

 Do wyborów ofert w 2021 r. powołana została 5 osobowa Komisja - Zarządzeniem Burmistrza 

Miasta i Gminy nr 1/2020 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego 

http://www.umopatow.pl/
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Konkursu Ofert oraz powołania komisji Konkursowej do wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań 

pożytku publicznego. 

  

 Komisja w ciągu 2021 roku  przeprowadziła procedurę 3 konkursów: 

 

1. Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszony Zarządzeniem Nr 10/2021 Burmistrza 

Miasta i Gminy Opatów z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 

Na konkurs wpłynęło 3 oferty. 

W ramach tego konkursu wsparto następujące organizacje: 

• UKS Jedynka przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1 – 2 000,00 zł. zajęcia sportowe, 

• Opatowski Klub Sportowy – 142 000,00 zł. – szkolenie sportowe i udział  w rozgrywkach - 

piłka nożna, 

• Opatowski Klub Sportowy – 14 000,00 zł. – szkolenie sportowe i udział  w rozgrywkach - piłka 

siatkowa. 

 

2. Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych  

w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym pozyskiwanie artykułów 

żywnościowych dla mieszkańców Gminy mających problem alkoholowy ogłoszony 

Zarządzeniem Nr 36/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 14 kwietnia 

2021 r.  

Na konkurs wpłynęła 1 oferta: 

W ramach tego konkursu wsparto następującą organizacje: 

• Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Św.– 4 000,00 zł - pozyskiwanie 

artykułów żywnościowych. 
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3. Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych  

w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym „Tworzenie warunków 

do ograniczania spożywania alkoholu i zażywania substancji psychoaktywnych poprzez 

zagospodarowanie czasu wolnego w formie zajęć wychowawczych, sportowych 

i rekreacyjnych  dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Miasta 

i Gminy Opatów” ogłoszony Zarządzeniem Nr 58/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 

z dnia 25 czerwca 2021 r.  

 

Na konkurs wpłynęły 2 oferty: 

W ramach tego konkursu wsparto następujące organizacje: 

• Stowarzyszenie Opatowski Klub Sportowy „OKS” w Opatowie  

– kwota dotacji  –  30 000,00 zł, 

• Stowarzyszenie Opatowski Klub Sportowy „OKS Volley Opatów”  

– kwota dotacji  –  15 000,00 zł. 
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10. Realizacja budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego 
 

Budżet obywatelski. 

 

 Budżet obywatelski (lub inaczej budżet partycypacyjny) oznacza sposób ustalania 

wydatkowania części środków z budżetu gminy przy bezpośrednim udziale mieszkańców.  

 Po raz pierwszy idea ta została wdrożona w brazylijskim mieście Porto Alegre w 1989 r., 

obecnie jest stosowana w ponad 1200 gminach na świecie, w tym w Polsce, a ich liczba ciągle rośnie. 

Istotą budżetu obywatelskiego jest przeznaczane do realizacji najwyżej ocenionych przez 

mieszkańców projektów, które mieszczą się w kwocie zarezerwowanej na ten cel.  

 Realizacja budżetu obywatelskiego jest gwarantowana stosowną deklaracją ze strony 

radnych.  

 Budżet obywatelski w 2021 r. nie był realizowany. 

 

Fundusz sołecki. 

 Fundusz sołecki to wyodrębnione na podstawie Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu 

sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) środki z budżetu gminy przeznaczone na realizację 

przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. 

 Rada Miejska w Opatowie uchwałą nr XXI/182/2020 r. z dnia 31.03.2020 r. w sprawie 

niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 r. nie wyraziła zgody na 

wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Opatów w 2021 r. 

 

 

Podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

                                                                                                  
                                                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy 

                                                                                                      Grzegorz Gajewski 

  

 


