
PROTOKÓŁ nr XXVI/2008 
 

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 listopada 2008 rok 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie 

 

Godzina rozpoczęcia 13
oo

 , godz. zakończenia 16
00 

  

Na 15 radnych-  obecnych na sesji 14 radnych 

Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy- Witold Łacny  

 

Zaproszeni goście: 

 

1. Wójt Gminy               - Bogdan  Sośniak 

2. Skarbnik Gminy         - Zbigniew Kowalik 

3. Sekretarz Gminy - Jerzy Szyja 

4.Radca Prawny               - Wanda Balas 

5.sołtysi wg listy obecności 
 

Lista obecności radnych i sołtysów  w załączeniu do protokółu 

0 terminie posiedzenia  zostali powiadomieni pisemnie. 

 

Porządek obrad 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności 

2. Przedstawienie  porządku obrad  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 

4. Informacja Wójta Gminy o bieżącym funkcjonowaniu gminy 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

   a.  Zmiany w budżecie gminy na 2008r 

   b. Ustalenie stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej na rok 2009 

c. Obniżenia  średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Opatów 

d. Zwolnienia z podatku rolnego 
   e. przystąpienia Gminy Opatów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa  

      Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” 
    f.  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  

        odprowadzanie ścieków. 

    g.  przekazania gminie Częstochowa przez gmine Opatów do prowadzenia 

          zadań w zakresie kształcenia uczniów z gminy Opatów. 

6.Sprawy bieżące 

7.Wnioski i zapytania 

8.Zakończenie XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów. 

 
Przebieg posiedzenia: 

Ad- 1 Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Gminy Opatów – Witold Łacny 

który na podstawie listy obecności stwierdził że aktualnie w sesji uczestniczy 14  radnych , co 

wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 



 radnych, pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji 

 

Ad- 2 Na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Witolda Łacnego porządek obrad został 

przyjęty jednogłośnie 

 

Ad- 3 Protokół z poprzedniej sesji RG został przyjęty jednogłośnie  

 

Ad-5a. Zmiany do budżetu gminy  przedstawił Skarbnik Gminy Zbigniew Kowalik. 

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2008 r została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad5b- Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej na 

2008 rok  
 

 Przewodniczący poszczególnych Komisji  stałych  przedstawili propozycje   stawek odnośnie 

ceny żyta do podatku rolnego, stawek podatku  od nieruchomości, stawek podatku od 

środków transportowych : 

 - .podatek rolny  został obniżony od stawki górnej określonej  przez Ministerstwo do kwoty  

    32 zł za 1 q żyta – przy 2 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym 

- podatek od nieruchomości – od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej-                  -  13,50 zł przy 2 głosach przeciw                                          

-  od budynków mieszkalnych lub ich części                  -  0.47 zł 

od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie - --- udzielania 

świadczeń zdrowotnych                              -  4,01 zł 

- od pozostałych budynków                                            -   3,60 zł 

- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

kwalifikowanym materiałem siewnym       -  9,24 zł 

- od budowli                                                                         2% 

- od jednego m
2
 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarcze  

    0,52 zł 

- od pozostałych                                                                -  0,10 zł 

- pod jeziorami zajętymi na zbiorniki wodne                    - 3,90 zł 

- podatek leśny                                                                   - 152,53 zł 

- podatek od posiadania psa                                                - zwolniony 

- Prowizja dla sołtysów                                                       - 9 % 

                  

Skarbnik Gminy  Zbigniew Kowalik  przedstawił propozycje stawek opłaty targowej w 

wysokości : 

 

1.Handel z ręki,kosza                                             4,00 zł 

2.Handel z samochodu osobowego                        7,.00 zł  

3.Handel z samochodu osobowego z przyczepą   10.00 zł 

4.Handel z samochodu dostawczego                    10.00 zł 

5.Handel z samochodu ciężarowego                     12.00 zł     

           

radny Dariusz Zając wypowiedział się  co do propozycji stawek opłaty targowej  powiedział 

że gmina Opatów nie posiada targowiska  i czy jest sens podjęcia stawek opłaty targowej. 

W sprawie opłaty targowej– wyjaśnień udzielił Wójt Gminy, który poinformował , że 

uchwała ta została przygotowana pod kątem handlu ulicznego z ciuchami ,handlu z okazji 

odpustów i handlu obwoźnego. 



 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przegłosować propozycje stawek 

za było 9 radnych, przeciw 5 

Przewodniczący RG wyjaśnił, że jeżeli jest obowiązek podjęcia uchwały to należy ją 

uchwalić  

 
 Uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej na 2008 
rok,- podjęto jednogłośnie  
 
Ad5c- Uchwala w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Opatów – podjęta jednogłośnie 

 
Ad5d- Uchwała w sprawie  zwolnień z podatku rolnego– podjęta jednogłośnie  

 

Ad5e– Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Opatów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa  

Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” - podjęta jednogłośnie 
 

Ad5f- Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
odprowadzanie ścieków. 
 

 Propozycje w sprawie wysokości cen  i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzenia 

ścieków z upoważnienia Komisji stałych          

- omówił radny Dariusz Zając przewodniczący Komisji Oświaty ,Kultury Zdrowia i Spraw 

Socjalnych  

 uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  

odprowadzanie ścieków - podjęto za było 11, przeciw 3 

 

Ad5g- Uchwała w sprawie przekazania gminie Częstochowa przez gmine Opatów 

do prowadzenia  zadań w zakresie kształcenia uczniów z gminy Opatów. 
Wyjaśnień w sprawie podjęcia uchwały udzielił Wójt Gminy Opatów Bogdan Sośniak 

Uchwała w sprawie przekazania gminie Częstochowa przez gmine Opatów do prowadzenia  

zadań w zakresie kształcenia uczniów z gminy Opatów- podjęta jednogłośnie 

 

 

Ad6 Wójt Gminy poinformował na temat: 

 

- zadań inwestycyjnych w 2009r. Zostaną ponownie złożone wnioski  na budowę 

oczyszczalni ścieków  I etap budowy  kanalizacji w Opatowie oraz raalizacji II etapu 

budowy kanalizacji w Złochowicach. a także  rozbudowy budynku Urzędu Gminy. 

- Poinformował że Firma Termall  Rozruch- Moc –Ekologia  będzie realizowała na 

terenie gminy budowę Farmy elektrowni wiatrowych „Opatów” i na 

dzisiejszej sesji przedstawiciele firmy zapoznają radnych o realizacji 

inwestycji. 
 

Ad.7 Radny Józef  Chyra powiedział że należy poczynić starania aby zrealizować połączenie 

drogi od ul. Szkolnej  przez ulicę Leśną w Waleńczowie w stronę drogi biegnącej do 

Złochowic. 

Ułatwi to bezpieczne przejście młodzieży szkolnej i konduktów pogrzebowych na cmentarz.  



 

Wójt Gminy Bogdan Sośniak wyjaśnił że sprawa będzie w przyszłości wzięta pod uwagę , i 

że podobna potrzeba jest w Opatowie.  

 

 

Sołtys wsi Opatów  - powiedział by dokonać przeglądu tablic ogłoszeniowych w 

Opatowie, uszkodzone poprawić, proponuje zamontowanie tablicy 

ogłoszeniowej przy posesji Pana Ślusarczyka ,wstępnie właściciel posesji 

wyraził zgodę.  

 

Przedstawiciele firmy „Termall  Rozruch  Moc Ekologia z Bełchatowa omówili 

realizacje inwestycji budowy Farmy elektrowni wiatrowych „Opatów” wraz z 

urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej i infrastrukturą towarzyszącą. 

Powiedzieli że wystąpią do Gminy Opatów z wnioskiem o wprowadzenie zmian 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Opatów w celu podjęcia  uchwały przez Radę Gminy. 

 

Wobec zrealizowanego porządku obrad , Przewodniczący Rady Gminy zamknął 

XXVI zwyczajną sesję  Rady Gminy Opatów 

 

 Protokołował 

Stanisław Kauf  
 

 

 
 


