
PROTOKÓŁ nr L/2010

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 października 2010 rok
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatowie

Godzina rozpoczęcia 1200
 , godz. Zakończenia  14.30

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. Radny Powiatu Kłobuckiego – Henryk Kiepura
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. Informacja o realizacji zadań oświatowych w gminie za rok 2009/2010
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a  zmian do uchwały nr 219/XLVIII/2010 dot. zaciągnięcia pożyczki 
b. Ustalenie stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej na rok 2011
c.  Obniżenia  średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia 
podatku rolnego na obszarze gminy Opatów
e. Szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie 
działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych
oświadczeń   majątkowych.

8.  Informacja  Wójta Gminy na temat złożonych oświadczeń   majątkowych.
9.  Sprawy bieżące
10.  Wnioski i zapytania  
11.Zakończenie L 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- 4  O bieżącym funkcjonowaniu gminy – Wójt Gminy poinformował na temat 
stanu budżetu gminy,
− została podpisana umowa na zagospodarowanie środków z pomocy 
powodziowej, środki te zostaną przeznaczone na drogę w Wilkowiecku oraz zwrot 
kosztów za zestaw pomp w Waleńczowie
− odbiór techniczny stacji uzdatniania  wody 3 listopada 2010r 
o godz. 13.oo, zaprosił wszystkich radnych i sołtysów w tym dniu do wzięcia udziału 
w odbiorze.  
− przygotowywana jest dokumentacja na poprawę bezpieczeństwa 
użytkowników dróg w zabudowie Waleńczów i w Opatowie. Wzdłuż drogi powstanie 
chodnik i ścieżka rowerowa.
− Rozpatrzone zostały wnioski o doświetlenie ulic, parę doświetleń udało sie 
wprowadzić

radny Józef Chyra zadał pytanie dot. PONE
Wójt odpowiedział, ze dokumentacja i audyt są już przygotowane, szczegółowe 
informacje podane zostaną na następnej sesji.

Wójt Gminy wspomniał również o pracach na terenie gminy wykonywane przez 
inwestorów z zewnątrz. Trwają prace przy budowie internetu, zaczęły sie pomiary do 
budowy gazociągu.

Radny powiatowy Henryk Kiepura udzielił informacji na temat inwestycji 
drogowych w powiecie z wykorzystaniem środków zewnętrznych.
Wykonano m.in. nowa nawierzchnie drogi Opatów-Wilkowiecko-Kłobuck

Ad-5. Informacja o realizacji zadań oświatowych w gminie za rok 2009/2010 - 
Przewodniczący Komisji Oświaty Dariusz Zając przedstawił opinie komisji Oświaty 
Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, która po zapoznaniu sie z informacją, nie 
zgłosiła żadnych uwag.
Radny Józef Chyra zwrócił uwagę aby przy planowaniu budżetu na 2011, uwzględnić 
podwyżkę dla pracowników gospodarczych w szkołach.



Ad-6. 
 a  W sprawie zmian do uchwały nr 219/XLVIII/2010 dot. zaciągnięcia pożyczki – 
informacji udzielił Skarbnik Gminy Zbigniew Kowalik
Uchwała podjęta została jednogłośnie. 
b. Uchwała w sprawie Ustalenie stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej 
na rok 2011 
Proponowane stawki 

1. od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,49 zł. za 1 m2 powierzchni 
użytkowej

2.  od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 14,80 zł. za 1 m2 powierzchni 
użytkowej 

3.  od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,82 
zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej 

4.  od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,27 zł. za 1 m2 
powierzchni użytkowej 

5. od pozostałych budynków lub ich części , w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - 3,75 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej 

6.  od budowli - 2% ich wartości na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

7.  od gruntów:
 a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na 
sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,53 zł. za 1 m2 
powierzchni 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych -4,15 zł. od 1 ha powierzchni 
c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 
0,12 zł. za 1 m2 powierzchni 
-  Ustala się dzienną stawkę 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 

- podatek od posiadania psa                                                - zwolniony

Uchwała w tej sprawie podjętą została jednogłośnie. 



c.  Uchwała w sprawie Obniżenia  średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 
podstawa obliczenia    podatku rolnego na obszarze gminy Opatów
– z propozycja Komisji zapoznał Dariusz Zając Przewodniczący komisji.
Propozycja 34 zł za 1 q żyta zatwierdzona została przy 2 głosach wstrzymujących. 

 e. Uchwała w sprawie  Szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał 
w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i 
innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – krótki 
komentarz do sprawy Sekretarz Gminy

uchwała podjęta została jednogłośnie 

Ad-7 i 8 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych
oświadczeń   majątkowych – Przewodniczący poinformował, ze radni oświadczenia 
majątkowe za 2009 rok  złożyli w terminie bez żadnych uwag. 
 Informacja  Wójta Gminy na temat złożonych oświadczeń   majątkowych 
pracowników samorządowych – bez uchybień.

Ad.9.  Przewodniczący Rady Gminy zapoznał z pismem dot. Wyjazdu na forum 
sołtysów w dniu 9 listopada br.
Poinformował również wszystkich obecnych o terminie następnej sesji RG 
wyznaczonym na 10 listopada 2010r.

Wobec zrealizowanego porządku obrad , Przewodniczący Rady Gminy zamknął L 
zwyczajną sesję  Rady Gminy Opatów

Protokołowała
Joanna Krotla 
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