
PROTOKÓŁ nr XXXIX/2009 
 

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 listopada 2009 rok 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie 

 

Godzina rozpoczęcia 12
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. Sekretarz Gminy – Jerzy Szyja 

3. Skarbnik Gminy – Zbigniew Kowalik 

4. Radca Prawny – Wanda Balas 

5. sołtysi wg listy obecności 
 

Lista obecności radnych i sołtysów  w załączeniu do protokółu 

O 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 2009r 

b. Ustalenie stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej na rok 2010 

c. Obniżenia  średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia 

podatku rolnego na obszarze gminy Opatów 

d. ustalenia stawek od środków transportu na 2010 rok 

e. uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki przy 

Gimnazjum w Opatowie prowadzonej przez gmine Opatów. 

f. ustalenia opłaty miesięcznej wnoszonej przez rodziców: za niektóre świadczenia 

oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Opatowie 

6. Informacja o projekcie budżetu na 2010 rok i o zmianach w ustawie o finansach 

publicznych 

7. Sprawy bieżące 

8. Wnioski i zapytania 

9. Zakończenie XXXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów. 

 

 



Przebieg posiedzenia: 

 

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

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, po przyjęciu  

poprawki zgłoszonej przez radnego Dariusza Zająca. 

 

Ad- 4  O bieżącym funkcjonowaniu gminy – Wójt Gminy Bogdan Sośniak 

w punkcie tym poinformował o: 

 procedurze uchwalania budżetu gminy – nowe przepisy 

 zmierza do końca II etap kanalizacji w Złochowicach – opłaty adiacenckie 

dobrze by było skalkulować na poziomie etapu pierwszego. 

 PONE – realizacje programu można określić na 99% 

 zmianach w budżecie, które dot. kosztów poniesionych na archiwum 

 wykonywane są wstępne podziały działek przy drodze Opatów – Iwanowice 

Małe – poszerzenie tej drogi o 2-3 metry, od GS przez plac węglowy – 

podziały geodezyjne. Największa przeszkoda jest most, który powinien 

wykonać Urząd Marszałkowski, który jest zarządca rzeki Opatówki. 

 Numery kodowe na terenie gminy Opatów – jest jedna placówka pocztowa na 

terenie gminy- w Opatowie, a dwa obwody numerowe czyli 42-152 obręb 

Opatów i  42-151 obręb  Waleńczów. 

 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – być może uda się ja 

przeprowadzić przy minimalnym udziale finansowym gminy – trzeba podpisać 

umowę z ENIONEM, w której się określi sposób spłaty tego przedsięwzięcia 

radny Olczyk Ryszard – przypomniał o konieczności ukończenia przepompowni 

w Zwierzyńcu Pierwszym w związku z przeprowadzeniem modernizacji  

ujęcia wody w Opatowie. 

Wójt wyjaśnił,ze WPI będzie modernizowane,  zakres robót jest cały czas 

dopasowywany. 

Sołtys wsi Opatów Henryk Edelman – propozycje mostu na rzecze Opatówce – 

dobry byłby most okularowy, względnie tani w budowie, a wystarczający na 

drogę podrzędna 

i jeżeli będzie droga można pomyśleć o wytyczeniu działek pod  zabudowę. 

Wójt wyjaśnił, że to zależy od zarządzającego jaki most będzie budowany, a jeżeli 

chodzi o działki to można pomyśleć o lepszym ich zagospodarowaniu. 

 

 

 



Ad-5.  

a. Zmiany w budżecie gminy na 2009r – przedstawił Skarbnik Gminy Zbigniew 

Kowalik. 

Radny Chyra Józef zapytał o koszt remontu Szkoły Podstawowej w Złochowicach. 

Skarbnik – ok.60 tys. złotych 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

b. Uchwała w sprawie Ustalenie stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej 

na rok 2010 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa,Rozwoju Gospodarczego i Finansów przedstawił 

propozycje Komisji dot. 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 7 głosach za , 6 przeciwnych - podatek od 

nieruchomości – od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej - 13,50 zł przy 7 głosach  za i 6 przeciw 
 

- od budynków mieszkalnych lub ich części   -  0.48 zł –jednogłośnie 

 

- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:      

 udzielania świadczeń zdrowotnych       - 4,16 zł jednogłośnie 

od pozostałych budynków                     - 3,70 zł przy 2 wstrzymujących się 
 

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

zakresie kwalifikowanym materiałem siewnym -9,57 zł 

- od budowli  -2% 

- od jednego m
2
 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej                                                                  -  0,52 zł 

- od pozostałych                                                                  -  0,11 zł 

- pod jeziorami zajętymi na zbiorniki wodne                     -  4,04 zł 

- podatek leśny                                                                     - 136,54 zł 

- opłaty lokalne  - opłata targowa - 15,00 zł 

- podatek od posiadania psa                                                 - zwolniony 

- prowizja dla sołtysów                                                        - 9 % 

Pozostałe stawki przyjęte jednogłośnie 

 

Stawki podatku od środków transportowych na 2010 rok – jednogłośnie Komisja 

zaproponowała zwiększenie o 5% 

 

sołtys wsi Waleńczów Stanisław Olszewski – dlaczego nie zwiększono prowizji dla 

sołtysów 

sołtys wsi Iwanowice Małe Jan Ślusarczyk zapytał dlaczego kwota podatku rolnego 

jest na tym poziomie, skoro cena zyta w praktyce jest dużo niższa. 



 

radna Wiesława Bugaj  wyjaśniła, że stawki podatków są zostawione na poziomie 

zeszłorocznym. Niewiele stawek zostało podniesionych minimalnie. W porównaniu 

do gmin ościennych jesteśmy dosyć nisko jeżeli chodzi o stawki podatków na terenie 

gminy. 

 

Skarbnik – mamy nowe zadania do wykonania i wymagają one zaangażowania 

środków własnych, oświata jest największym obciążeniem. 

Jeżeli obetniemy podatki dostaniemy niższa kwotę subwencji. 

 

Uchwała w sprawie  ustalenie stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej na 

rok 2010 została podjęta przy jednym głosie wstrzymujacym 

 

c. Uchwała w sprawie Obniżenia  średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Opatów podjęta 

jednogłośnie. 

 

d. Uchwała w sprawie ustalenia stawek od środków transportu na 2010 rok podjęta 

została jednogłośnie. 

 

e. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze 

stołówki przy Gimnazjum w Opatowie prowadzonej przez gmine Opatów. 

Wyjaśnień udzieliła Radca prawny. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

f. Uchwała w sprawie ustalenia opłaty miesięcznej wnoszonej przez rodziców: za 

niektóre świadczenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w 

Opatowie . - wyjaśnień udzieliła Radca prawny informując, że zmieniło się 

orzecznictwo Sadu Najwyższego i stad ta zmiana. 

Uchwała podjęta została jednogłośnie. 

 

Ad-6.  

Z projektem budżetu gminy na 2010 rok zapoznał Skarbnik Gminy Zbigniew 

Kowalik. Uchwała zostanie podjęta na początku stycznia 2010r., chociaż na dzień 

dzisiejszy informacja ta nie jest ostateczna, mogą jeszcze nastąpić zmiany. 

Naświetlił krótko zagadnienia zawarte w projekcie budżetu. 

Radny Józef Chyra – zadania z funduszu sołeckiego mogą zostac dofinansowane od 

10-30% z budżetu 



radny Ryszard Olczyk – nie ma w projekcie budżetu żadnej wzmianki o planowanym 

remoncie budynku Urzedu Gminy 

 

Wójt Gminy – na koniec listopada ma być gotowa dokumentacja na remont i 

rozbudowę budynku Urzędu Gminy. 

 jak będą wiadome konkretne kwoty budżet będzie zmieniany w ciągu roku 

 rozbudowa Urzędu jest bardzo konieczna, dochodzi wiele zadań do Urzędu, 

 

Ad-7. Pismo z Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku – w sprawie 

dofinansowania – do rozpatrzenia na Komisje Finansów 

 

radny Stanisław Słaby – jak będzie przeprowadzany remont drogi krajowej w 

Waleńczowie, zrodzi się problem z przejściem konduktu pogrzebowego, trzeba 

będzie pomyśleć na rozwiązaniem tego problemu. 

 

Wójt do 2012 roku ma się zakończyć remont drogi na odcinku Kłobuck-Wieluń 

 

 

Wobec zrealizowanego porządku obrad , Przewodniczący Rady Gminy zamknął 

XXXIX zwyczajną sesję  Rady Gminy Opatów 

 

 Protokołowała 

Joanna Krotla 


