
PROTOKÓŁ nr LX/2014 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 7 listopada 2014 roku 

w sali remizy OSP w Iwanowicach Dużych  

Godzina  rozpoczęcia 14
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 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. naprawy uchwały Nr 214/LIX/2014 z dnia 23 października 2104r            

           b. naprawy uchwały Nr 215/LIX/2014 z dnia 23 października 2104r           , 

     c. naprawy uchwały Nr 216/LIX/2014 z dnia 23 października  2104r            

     d. poparcia działań mających na celu zachowanie wypływu środków  

finansowych   wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz  

zwiększenie dochodu   jednostek samorządu terytorialnego. 

     e. zmiany do uchwały dotyczącej podatku od środków transportowych, 

     f. zwolnienia z podatku rolnego 

     g. zwolnień z podatku od nieruchomości 

     h. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  

        w wodę  i zbiorowe  odprowadzenie ścieków na terenie gminy Opatów  

          na 2015 rok. 

    i. zaopiniowania zmiany projektu planu aglomeracji Opatów 

  

7.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

8.  Sprawy bieżące. 

      9.   Zakończenie LX  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, problemów z systemem informatycznym  

- przygotowywanego projektu budżetu gminy na 2015 rok 

- przyłączy do kanalizacji w Iwanowicach Małych  

Wójt Gminy dokonał podsumowania działalności swojej oraz Rady Gminy w 

mijającej kadencji 2010-2014. Informacja w załączeniu do protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał początki  tworzenia  Szkoły Podstawowej 

w Zwierzyńcu Pierwszym przez Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”  

Ad- 6 

Projekty uchwał w sprawie: 

           a. naprawy uchwały Nr 214/LIX/2014 z dnia 23 października 2104r            

           b. naprawy uchwały Nr 215/LIX/2014 z dnia 23 października 2104r           , 

     c. naprawy uchwały Nr 216/LIX/2014 z dnia 23 października  2104r            

     d. poparcia działań mających na celu zachowanie wypływu środków  

finansowych   wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz  

zwiększenie dochodu   jednostek samorządu terytorialnego 

przedstawił Skarbnik Gminy – Zbigniew Kowalik.  

 

Uchwała w sprawie  naprawy uchwały Nr 214/LIX/2014 z dnia 23 października 

2104r       - podjęta jednogłośnie      

          Uchwała w sprawie   naprawy uchwały Nr 215/LIX/2014 z dnia 23 

października 2104r     - podjęta jednogłośnie       , 



Uchwała w sprawie  naprawy uchwały Nr 216/LIX/2014 z dnia 23 października  

2104r     - podjęta jednogłośnie        

Uchwała w sprawie  poparcia działań mających na celu zachowanie wypływu 

środków  finansowych   wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz  

zwiększenie dochodu   jednostek samorządu terytorialnego – podjęta jednogłośnie  

 

 

e.  Z projektem uchwały dot. określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych zapoznał Skarbnik Gminy Opatów, wyjaśniając potrzebę podjęcia 

takiej uchwały związaną  ze zmianą  Dziennika Ustaw publikującego tekst 

jednolity ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych. 

Uchwała NR 224 / LX /2014  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych 

została podjęta  jednogłośnie , przy 15  głosach   „za”.”….” 

     f. Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku rolnego – przyjęty został 

jednogłosie  

     g. Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości – podjęta 

jednogłosie. 

     h. Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  

        w wodę  i zbiorowe  odprowadzenie ścieków na terenie gminy Opatów  

          na 2015 rok przedstawił Robert Puchała Kierownik Zakłady Gospodarki 

Komunalnej. 

 

Radny Dariusz Zając zapytał co składa się na cenę 1m
3
 ścieków.- wyjaśnił 

Puchała. 

 

Radny Władysław Grzeliński – zapytał ile osób w skali gminy nie płaci za 

kanalizacje – odp. Puchała 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  

        w wodę  i zbiorowe  odprowadzenie ścieków na terenie gminy Opatów  

          na 2015 rok podjęta została przy 1 głosie wstrzymującym.  

  



i. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany projektu planu 

aglomeracji Opatów – ze sprawa zapoznał Wójt Gminy Bogdan Sośnik 

informując o przyczynie podjęcia takiej uchwały.  

 

Uchwała podjęta została jednogłośnie.    

 

Ad- 7,8 

Sołtys wsi Iwanowice Małe zapytał co z pomieszczeniami przy oczyszczalni w 

Opatowie, w jaki sposób zostaną zagospodarowane. 

Wójt Gminy wyjaśnił, ze część już została zajęta na archiwum Urzędu Gminy oraz 

archiwum Zakładu Komunalnego. 

W pozostałych zostaną zlokalizowane biura Zakładu Komunalnego, który zostanie 

przeniesiony z pomieszczeń dzierżawionych w Banku Spółdzielczym. 

Kierownik ZGKiM podziękował za współpracę w mijającej kadencji oraz 

wyrozumiałość dla jego pracy.   

 

Ad- 9 

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął  LX 

zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

 

 

Protokołowała 

Joanna Krotla  


