
PROTOKÓŁ nr XXXV/2013 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej w dwóch częściach w dniach  

 1 marca 2013 roku i 6 marca 2013 roku w sali świetlicy środowiskowej  

w Opatowie 

Godzina  rozpoczęcia I części 13
00

, godz. zakończenia 16
00 

Godzina  rozpoczęcia II  części 15
00

, godz. zakończenia 16
30 

Na 15 radnych obecnych na sesji 15 radnych 

Zaproszeni  goście: 

1. Wójt Gminy - Bogdan Sośniak  

2. Sekretarz Gminy - Jerzy Szyja 

3. Radca Prawny - Wanda Balas 

4. Skarbnik Gminy - Zbigniew Kowalik 

5. Inspektor UG - Joanna Kiepura 

6. Sołtysi 

Na posiedzenie sesji przybyli również mieszkańcy wsi Opatów. 

Lista obecności radnych i sołtysów 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. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów  

5. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a. rozpatrzenia skargi (sesja zamknięta)  

b. zmian do budżetu gminy na 2013r 

c. uchylenia uchwały w sprawie  udzielenia pożyczki dla jednostki OSP w Iwanowicach 

Dużych 

d. podziału gminy Opatów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i 

siedzib obwodowych komisji wyborczych 

e. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2013 

f. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Opatów  

g. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty  

h. wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

i. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną opłatę.  

 



6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

7. Sprawy bieżące  

 

8. Zakończenie XXXV 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.  

Ad-3. 

Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie po dokonaniu zmian 

zgłoszonych przez radnego Józefa Chyrę. 

Ad-5. 

a. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy.  

Rada Gminy zapoznała się z treścią skargi. Przewodniczący Komisji Porządku 

Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Pan Ryszard 

Olczyk zapoznał z przebiegiem prac komisji nad sprawą skargi. Powiedział na 

jakich dokumentach i danych Komisji opierała się wydając decyzję o 

bezzasadności skargi. Na zakończenie odczytał uzasadnienie do podjętej 

decyzji. 

Strona składająca skargę  na sesję nie przybyła, mimo wysłanej informacji o terminie 

sesji. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę stwierdzająca bezzasadność złożonej 

skargi na działalność Wójta Gminy.  

b. Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013r – zmiany przedstawił 

Skarbnik Gminy Zbigniew Kowalik 

Uchwała podjęta jednogłośnie.  

c. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie  udzielenia pożyczki dla 

jednostki OSP w Iwanowicach Dużych – Skarbnik Gminy wyjaśnił przyczynę 

podjęcia takiej uchwały. 



Uchwała podjęta została jednogłośnie.  

d. Uchwała w sprawie podziału gminy Opatów na stałe obwody głosowania i 

ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych– 

szczegółowych wyjaśnień udzielił Sekretarz Gminy Jerzy Szyja. 

Poinformował, ze uległa zmianie liczba obwodów glosowania. Po zmianie 

będzie na terenie gminy 7 obwodów głosowania. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

e. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 

2013 

– Radni zostali zapoznani z pozytywna opinią Powiatowego Lekarza Weterynarii, w 

tej sprawie.   

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 

poinformował, ze pozytywna jest również opinia Komisji w sprawie tego 

programu. 

Radny Tomasz Macherzyński zapytał o koszt oddania 1 psa do schroniska.  

Odpowiedzi udzieliła Pani Joanna Kiepura. 

Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2013 podjęta 

została jednogłośnie.  

Ad-5. 

Wójt Gminy uzasadnił konieczność przeniesienia tych uchwał na II część sesji. 

Poinformował, że ostatnie zmiany ustawy o utrzymaniu  porządku i czystości w 

gminach, wchodzą w  życie 5 marca br. 

Mówił na temat trudności związanych ze sprawiedliwym ustaleniem stawki za 

wywóz śmieci. Nasza gmina wzoruje się na gminach które już w chwili obecnej maja 

podjęte takie uchwały i są w trakcie lub po przetargach na wyłonienie firmy 

obsługującej wywóz śmieci.  Proponowana przez komisje stawka nie jest zbyt 

wygórowana, ale za to gmina ze swojego budżetu, będzie musiała do tego dopłacić 

jeszcze ok. 500 tys. zł. 

Radny Piotr Rojszczyk zgłosił, aby do regulaminu wnieść zapis dot. posesji 

niezamieszkanych a wytwarzających  śmieci. Właściciele tych działek powinni zostać 



przymuszeni do uprzątania  tych śmieci.  

Radny poruszył także temat powstałej usterki na ulicy Zielonej w Złochowicach. W 

zimę a dokładnie w styczniu zapadła się droga nad wcinką z posesji państwa 

Macherzyńskich do głównej nitki kanalizacyjnej. Stwierdził, ze po jego  interwencji 

zasypano zapadlinę piaskiem. Po przedstawieniu tej sytuacji,  Pan Rojszczyk zapytał 

Wójta Gminy, kiedy będą podjęte działania mające na celu gruntowną naprawę tego 

odcinka. Wspomniał, że już wielokrotnie problem był sygnalizowany przez 

mieszkańców łącznie ze złożeniem pisma. 

II część sesji Rady Gminy w Opatowie – 6 marca 2013 r 

Uchwały w sprawie : 

f. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Opatów  

g. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty  

h. wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

i. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.  

Z projektami uchwał szczegółowo zapoznał Sekretarz Gminy Jerzy Szyja. 

Przewodniczący Rady Gminy Witold Łacny uważa, ze proponowane stawki nie są 

wygórowane, są adekwatne do możliwości finansowych mieszkańców gminy. 

Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie 

gminy Opatów – podjęta została jednogłośnie.  

Odnośnie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , zbieranymi w sposób 

selektywny, Komisja zaproponowała stawki  w wysokości: 

a) gospodarstwo domowe 1 osobowe   -  9,00 zł,  

b) gospodarstwo domowe 2 osobowe   - 15,00 zł,  

c) gospodarstwo domowe 3 osobowe   - 21,00 zł,  

d) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 27,00 zł,  



e) gospodarstwo domowe 5 osobowe   - 33,00 zł,  

f) gospodarstwo domowe 6 osobowe   - 39,00 zł,  

g) gospodarstwa 7 osobowe i większe - 45,00 zł.  

Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w następujących 

wysokościach:  

a) gospodarstwo domowe 1 osobowe - 13,00 zł,  

b) gospodarstwo domowe 2 osobowe - 23,00 zł,  

c) gospodarstwo domowe 3 osobowe - 33,00 zł,  

d) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 43,00 zł,  

e) gospodarstwo domowe 5 osobowe  - 53,00 zł,  

f) gospodarstwo domowe 6 osobowe   - 63,00 zł,  

g) gospodarstwa 7 osobowe i większe -  73,00 zł.  

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty  

– podjęta jednogłośnie przy 13 głosach za, 1 głosie przeciw i 1 wstrzymującym. 

Radni zostali zapoznani ze wzorem deklaracji, która będzie konieczną do złożenia 

przez każdego właściciela posesji. 

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  podjęta jednogłośnie. 

Podjęta została również jednogłośnie uchwała w sprawie  szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 

opłatę.  

Radny Tomasz Macherzyński zapytał czy wysłane okólniki  informujące 

mieszkańców o konieczności wypowiedzenia umów z dotychczasowymi firmami 

wywożącymi śmieci.  



Sekretarz Gminy wyjaśnił, ze okólniki są wysłane. 

Ad-7. 

 Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Radu Gminy zamknął  

XXXV zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

Protokołowała 

Joanna Krotla 

Stanisław Kauf 


