
PROTOKÓŁ nr XVII/2011
Z  sesji Rady Gminy Opatów, odbytej  dnia 17 listopada 2011 roku

w sali świetlicy środowiskowej w Opatowie

Godzina  rozpoczęcia 13oo, godz. zakończenia 1600

Na 15 radnych obecnych na sesji 15 radnych

Zaproszeni  goście:

− Sekretarz Gminy         - Jerzy Szyja

− Skarbnik Gminy          - Zbigniew Kowalik

− Radca Prawny - Wanda Balas

Lista obecności radnych w załączeniu do protokołu.

O terminie posiedzenia radni zostali powiadomieni pisemnie.

Porządek  obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności

2. Przedstawienie  porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. „Sukces naszych dzieci zaczyna się w przedszkolu” - szkolenie dla liderów 

społeczności lokalnej 

5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami

6. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

7. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje 

w okresie miedzy sesjami

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a.  zmian w budżecie na 2011r

b. ustalenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej.

          c. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia

              podatku rolnego na obszarze gminy Opatów

           d. zwolnienia w podatku od nieruchomości 

           e. zwolnienia z podatku rolnego

           f. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 



            g. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

               odprowadzenie ścieków na terenie gminy Opatów

          h.  uchwalenia programu współpracy gminy Opatów z organizacjami

              pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

              pożytku publicznego na 2012r

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

10. Sprawy bieżące

     11. Zakończenie XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów.

Przebieg posiedzenia:

Ad-1. 

Otwarcia  sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Witold Łacny, powitał 

wszystkich zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność sesji.

Ad-2. 

Na wniosek Przewodniczącego Rady, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad-3.

Protokół  z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie, bez uwag.

Ad-4.

„Sukces naszych dzieci zaczyna się w przedszkolu” - szkolenie dla liderów 

społeczności lokalnej 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 

systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej 

poprzez uruchomienie punktów przedszkolnych na wsiach oraz wsparcie istniejących 

przedszkoli, przyczyniające się do zwiększenia uczestnictwa dzieci w wychowaniu 

przedszkolnym.



 Ad-5.

Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami – z powodu nie-

obecności Wójta Gminy informację te przekazał Sekretarz Gminy Jerzy Szyja. 

− Kończy się remont drogi na ul. Cmentarnej w Wilkowiecku, zostały jeszcze do 

zrobienia pobocza i wjazdy na posesje.

− Prace więźniów na drogach będą trwały do końca listopada. W chwili obecnej 

obcinają gałęzie przy drodze w stronę Dankowa.

− Odnośnie akcji zima –  skrzynie na skrzyżowaniach zaopatrzono w piasek, za-

kupiono sól. W razie potrzeby drogi będą odśnieżane przez te same osoby, któ-

re odśnieżały w roku ubiegłym.

− 18.11 2011r – odbędzie się zbiórka opon na terenie gminy

− Trwa remont drogi krajowej w miejscowości Waleńczów, żeby zwiększyć bez-

pieczeństwo w tym miejscu zostaną wprowadzone światła.

− Zadania informatyczne w Urzędzie Gminy – etap końcowy e-usługi dla powia-

tu kłobuckiego   

Przewodniczący Rady Gminy Witold Łacny uzupełnił informację, przekazując infor-

macje na temat ustaleń na spotkaniu ze Stowarzyszeniem w  sprawie Szkoły Podsta-

wowej w Zwierzyńcu Pierwszym. Po likwidacji tej szkoły przez gminę, zostanie 

utworzona szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej.

Radni zdecydowali aby rozpocząć procedurę likwidacji Szkoły Podstawowej w Zwie-

rzyńcu Pierwszym.

Ad-7. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i  Finansów Pan Le-

szek Biernacki  zapoznał z ustaleniami Komisji dot. stawek podatków na 2012 rok 

oraz stawkami za ścieki i wodę na 2012r.

Ad-8. 

Zmiany do budżetu gminy na 2011r przedstawił Skarbnik Gminy Zbigniew Kowalik 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

Stawki podatków od nieruchomości i rolnego.
 Rada Gminy zaproponowała następujące wysokości stawek podatków:

− podatek rolny  został obniżony od stawki górnej określonej  przez 



Ministerstwo do kwoty 40  zł za 1 q żyta – jednogłośnie

−  podatek od nieruchomości – od budynków lub ich części związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej-  15,10 zł przy 1 głosie 

wstrzymującym.

      -  od budynków mieszkalnych lub ich części -  0,50 zł -jednogłośnie

      - od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

         w zakresie  udzielania świadczeń zdrowotnych  -  4,45 zł jednogłośnie

       

- od pozostałych budynków, w tym zajętych na  prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego  -   3,80 zł jednogłośnie 

- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie kwalifikowanym materiałem siewnym  -  10,24 zł jednogłośnie 

- od budowli -  2% jednogłośnie. 

- od jednego m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej         -  0,55 zł przy 4 wstrzymujących 

- od pozostałych                                            -  0,13 zł przy 3 przeciw 

- pod jeziorami zajętymi na zbiorniki wodne                    - 4,33 zł jednogłośnie 

- podatek leśny                                                                   - 186,68 zł przy 4 przeciw 

- opłaty lokalne  - opłata targowa na poziomie roku 2011 – jednogłośnie 

- podatek od posiadania psa                                                - zwolniony

- Prowizja dla sołtysów                                                       - 9 %

Uchwały w sprawie:

-  ustalenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej.

-  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia 

podatku rolnego na obszarze gminy Opatów

-  zwolnienia w podatku od nieruchomości 

zwolnienia z podatku rolnego

podjęte zostały jednogłośnie.

 
Stawki podatku od środków transportowych na 2012 rok – propozycja zwiększenia o 10% 

w porównaniu  do roku 2011 została przyjęta uchwałą przy 9 głosach za, 2 przeciw i 4 



wstrzymujących.

 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków na terenie gminy Opatów.

Propozycje Komisji 2,50 zł za wodę i 3,10 zł netto za ścieki zostały podjęte przy 12 

głosach za i 3 przeciw.  

Radny Piotr Rojszczyk zaproponował aby po wybudowaniu oczyszczalni ścieków,  w 

statut wnieść wpis dot. nieujednolicania stawek za ścieki dla Złochowic i dla 

Opatowa .

Kierownik Zakładu Komunalnego Robert Puchała wyjaśnił, że nie ma takiej 

możliwości, stawka musi być jednolita dla całej gminy. 

Uchwała w sprawie  programu współpracy gminy Opatów z organizacjami pozarządowy-

mi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012r – 

wyjaśnień do sprawy udzielił Sekretarz Gminy.

Opinia Komisji w tej sprawie pozytywna. 

Uchwała podjęta jednogłośnie.

Ad-10.

Radny Piotr Rojszczyk zasugerował aby jeszcze raz przeprowadzić zbiórkę zużytego 

sprzętu elektronicznego.

radny Leszek Biernacki – poprosił o wytyczenie drogi dojazdowej do miejsca gdzie będzie 

budowana oczyszczalnia ścieków w Opatowie.

Ad-11.

Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy   zamknął 

XVII zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów.

Protokołowała

Joanna Krotla  


	PROTOKÓŁ nr XVII/2011

