
PROTOKÓŁ nr XXXII/2012 

Z  sesji Rady Gminy Opatów, odbytej  dnia 29 listopada 2012 roku 

w Wiejskim Centrum Kultury w Iwanowicach Dużych – remiza OSP 

Godzina  rozpoczęcia 14
oo

, godz. zakończenia 17
00 

Na 15 radnych obecnych na sesji 15 radnych 

Zaproszeni  goście: 

1. Wójt Gminy                - Bogdan Sośniak 

2. Sekretarz Gminy         - Jerzy Szyja 

3. Skarbnik Gminy          - Zbigniew Kowalik 

4. Wicestarosta   - Henryk Kiepura 

5. Radca Prawny         - Wanda Balas 

6. Kierownik GOPS         - Anna Hyra  

7. Kierownik Zakładu Komunalnego – Robert Puchała  

8. Sołtysi 

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. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami 

5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów 

6. Podjęcie uchwał w sprawie 

          a. zmiany w budżecie na 2012 rok 

          b. terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków 

             obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy  

             do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposobu i terminów  

              rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu.  

          c. obniżenia  średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia 

             podatku rolnego na obszarze gminy Opatów  

          d. ustalenie stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej na rok 2013 

          e. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  

              odprowadzanie  ścieków  na terenie gminy Opatów 



          f.   uchwalenia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami   

             pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

             publicznego na 2013r 

          g. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Opatów 

          h. ustalenia granic okręgów na terenie gminy Opatów 

      7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

      8.  Sprawy bieżące 

      9.   Zakończenie XXXII 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. 

Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami ,mówił nt. :  

- inwestycji kanalizacyjnych , 

- rozstrzygnięty został przetarg na dostawce energii elektrycznej na 2013 rok 

- zakończono budowę drogi w Wilkowiecku, ul. Dąbrówka, w ramach środków na 

dofinansowanie dojazdu do pól. 

- wyjazd do Pszczyny do tamtejszego Urzędu w sprawie zapoznania się z 

doświadczeniem tej gminy odnośnie stosowania nowej „ustawy śmieciowej”. 

- ciągle nie można wyegzekwować od firmy budującej drogę krajową 

zadośćuczynienia za składowania materiałów i parkowania pojazdów na terenach 

prywatnych.  

  W punkcie tym obecny na posiedzeniu Wicestarosta Powiatu Henryk Kiepura 

udzielił informacji na temat bieżącego funkcjonowania Powiatu Kłobuckiego. 

Radny Tomasz Macherzyński zadał pytanie dot., utwardzenia parkingu przy 

Gimnazjum w Opatowie 

Wicestarosta obiecał w niedługim czasie wyjaśnić te sprawę.    



Radny Piotr Rojszczyk przypomniał sprawę zatoczki autobusowej w Złochowicach. 

Pan Henryk Kiepura wyjaśnił, ze w tej sprawie odbyło się spotkanie z miejscowym 

proboszczem, Powiat zobowiązał się pokryć koszty pomiaru. 

Ad-6.  

a. Zmiany do budżetu gminy na 2012r przedstawił Skarbnik Gminy Zbigniew 

Kowalik  

Sprawa dot. przekazania subwencji dla szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu. 

Wójt Gminy poinformował, ze wielkość środków finansowych zależy od liczby 

uczniów w szkole.  

Uchwała podjęta jednogłośnie.  

b. Uchwała w sprawie  terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki 

środków 

 obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy  

do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposobu i terminów rocznych  

rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu. – Kierownik Zakładu Komunalnego w 

Opatowie Robert Puchała wyjaśnił czego dotyczy uchwała. 

Uchwała podjęta została jednogłośnie.  

c i d. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i  Finansów Pan 

Leszek Biernacki  zapoznał z ustaleniami Komisji dot. stawek podatków na 2013 rok 

oraz stawkami za ścieki i wodę na 2013r. 

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 44  zł za 1 q żyta  

 podatek od nieruchomości – od budynków lub ich części związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej-  16  zł 

  od budynków mieszkalnych lub ich części -  0,54  zł 

  od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  

         w zakresie  udzielania świadczeń zdrowotnych  -  4,63 zł  

        

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



działalności pożytku publicznego -   4  zł  

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

zakresie kwalifikowanym materiałem siewnym  -  10,65 zł  

- od budowli -  2%.  

- od jednego m
2
 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej              -  0,60 zł  

- od pozostałych                                            -  0,14 zł  

- pod jeziorami zajętymi na zbiorniki wodne   - 4,51  zł  

- podatek leśny                                                              - 186,42 zł  

- opłaty lokalne  - opłata targowa na poziomie roku 2012  

- podatek od posiadania psa                                                - zwolniony 

- Prowizja dla sołtysów                                                       - 9 % 

Uchwała w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia  podatku rolnego na obszarze gminy Opatów podjęta została jednogłośnie  

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

rok 2013- podjęta została przy 1 głosie przeciw. 

e.  Zatwierdzenie taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki. 

 Ze sprawa zapoznał Kierownik  Gminnego Zakładu Komunalnego w Opatowie 

Robert Puchała. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i  Finansów  

pozytywnie zaopiniowała  stawki w wysokości: 

2, 60 zł za 1 m
3
 wody   

1,20 zł opłata abonamentowa za podlicznik  

3,20 zł za 1 m
3
 odprowadzanych ścieków  

1,60 zł stawka opłaty abonamentowej  

Uchwała podjęta przy 4 głosach przeciw. 

f. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Opatów 

z organizacjami   

   pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

 publicznego na 2013r – opinia Komisji w tej sprawie pozytywna.  

Uchwała podjęta jednogłośnie.  

g. Uchwała w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Opatów – 



sprawę wyjaśniła obecna na posiedzeniu Kierownik GOPS w Opatowie Pani Anna 

Hyra. 

Uchwała podjęta jednogłośnie.  

 h. Uchwała w sprawie  ustalenia granic okręgów na terenie gminy Opatów-  na 

wniosek Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego- Radni po przeanalizowaniu 

podtrzymali swoje dotychczasowe stanowisko. Za przyjęciem uchwały głosowało 6 

radnych przeciw było 8 radnych.  

W wyniku głosowania radni odrzucili projekt uchwały w sprawie podziału Gminy 

Opatów na okręgi wyborcze. 

Ad-8. 

W sprawach bieżących Wójt Gminy szczegółowiej przedstawił problem „ustawy 

śmieciowej” . Pokazał zadania które nas czekają, zwrócił uwagę na zagadnienia , które 

należy zawrzeć w regulaminie. 

Poinformował także, że dotychczasowe umowy z firmami zajmującymi się wywozem 

śmieci, samoistnie nie wygasną, należy sobie indywidualnie dopilnować wypowiedzenie 

takich umów. 

Radny Piotr Rojszczyk zasugerował aby poinformować o tym wszystkich mieszkańców 

gminy. 

Sołtys wsi Waleńczów Stanisław Olszewski w imieniu społeczności Waleńczowa 

podziękował Wójtowi za prace które wykonali więźniowie. Zasugerował aby do Zakładu 

Karnego w Kulach wysłać  list pochwalny.  

Ad-11. 

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął  

XXXII zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

Protokołowała 

Joanna Krotla   


