
PROTOKÓŁ nr LVIII/2014 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 28 października 2014 roku 

w świetlicy środowiskowej  w Opatowie 

Godzina  rozpoczęcia 13
oo

, godz. zakończenia 16
00 

Na 15 radnych obecnych na sesji 13 radnych 

Zaproszeni  goście: 

1. Wójt Gminy                - Bogdan Sośniak 

2. Sekretarz Gminy         - Jerzy Szyja 

3. Skarbnik Gminy          - Zbigniew Kowalik 

4. Radca Prawny   – Wanda Balas 

5. Sołtysi 

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 protokołów  z sesji z dnia 21.08.2014r oraz 23.09.2014  

4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami  

5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów  

6. Podjęcie uchwał w sprawie  

a. zmian w budżecie gminy na 2014r  

b. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia 

podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów 

c. ustalenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Opatów za rok 

2013/2014 

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych 

 oświadczeń   majątkowych. 

9.Informacja Wójta Gminy na temat złożonych  oświadczeń   majątkowych. 

10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

11. Sprawy bieżące  

 

12. Zakończenie LVIII 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 Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 

Ad-4 i 5 

Wójt Gminy Bogdan Sośniak poinformował nt.: 

- zbliżających się wyborów 

- przygotowywanego projektu budżetu gminy na 2015 rok 

- kanalizacji w Iwanowicach Małych  

- wodociągu w Wilkowiecku 

- otwarcia ofert na świetlice wiejskie w Opatowie i Zwierzyńcu Pierwszym. 

- zakupu instrumentów dla OSP Złochowice 

 

Ad- 6 

Projekty uchwał w sprawie: 

a. zmian w budżecie gminy na 2014r  - zapoznał Skarbnik Gminy Zbigniew 

Kowalik. 

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie  

 

b. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia 

podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów – z projektem uchwały zapoznał 

Skarbnik Gminy .    



Przewodniczący  Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 

przedstawił stanowisko komisji w tej sprawie. 

Propozycja Komisji – pozostawić stawki podatku rolnego oraz stawki 

podatków  od nieruchomości, a także opłaty targowej na poziomie roku 2014 

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów w 2015 roku 

została podjęta jednogłośnie. 

c. Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty 

targowej na 2015 rok podjęta jednogłośnie.  

Ad- 7 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 – sprawa 

została szczegółowo omówiona na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i 

Spraw Socjalnych. Z pozytywnym stanowiskiem Komisji zapoznał Przewodniczący 

Tomasz Macherzyński. 

Rada Gminy w całości zaopiniowała przedstawiony materiał pozytywnie, bez 

dodatkowych uwag. 

Ad- 8 

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych oświadczeń 

majątkowych – Przewodniczącego Rady Gminy poinformował że oświadczenia 

majątkowe radni złożyli w ustawowym terminie. Następnie oświadczenia przesłano 

do Urzędu Skarbowego w Kłobucku, gdzie nie stwierdzono żadnych niezgodności  i 

uchybień występujące w  oświadczeniach  radnych. 

 

Ad- 9 

Informacja Wójta Gminy na temat złożonych oświadczeń majątkowych – Wójt 

Gminy Bogdan Sośniak poinformował, że oświadczenia majątkowe kierownicy 

złożyli w ustawowym terminie. Następnie oświadczenia przesłano do Urzędu 

Skarbowego w Kłobucku, który po dokonanej analizie nie stwierdził uchybień w  

oświadczeniach  majątkowych 



 

Ad- 10 

Sołtys wsi Waleńczów Stanisław Olszewski podziękował za wybudowaną w 

Waleńczowie drogę. Poprosił aby ustawić przy niej znak drogowy ograniczający 

tonaż samochodów.  

Radna Renata Konieczko zadała pytanie  odnośnie Spółdzielni w Waleńczowie. 

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na to pytanie, informując, że trzeba będzie 

przeprowadzić rozmowy ze Spółdzielnią.  

Sołtys wsi Opatów Henryk Edelman zwrócił uwagę, że w Opatowie na ul. Kościuszki 

został wybudowany nowy chodnik i żeby nie uległ zniszczeniu należałoby ustawić 

znak zabraniający parkowania na chodniku. 

Radna Renata Konieczko w związku ze zbliżającym się końcem kadencji Rady 

podziękowała wszystkim obecnym za współpracę.  

Ad- 11 

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął  

LVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

 

 

Protokołowała 

Joanna Krotla  


