
PROTOKÓŁ nr V/2015 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia                                                      

5 lutego 2015 roku w świetlicy w Opatowie. 

 

Godzina  rozpoczęcia 14
00

  godz. zakończenia 15
35

 

Na 15 radnych obecnych na sesji 13 radnych 

Obecni na posiedzeniu : 

1.Wójt Gminy-Bogdan Sośniak 

2.Sekretarz Gminy– Jerzy Szyja 

3. Radca Prawny – Wanda Balas 

Lista obecności radnych i sołtysów w załączeniu do protokołu. 

O terminie posiedzenia radni zostali powiadomieni pisemnie. 

Porządek  obrad 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. desygnowania 

przedstawiciela gminy Opatów do Rady Społecznej działającej przy Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kłobucku  

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie 

bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność komunalną  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty  

6. Zakończenie obrad V 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. 

Przewodniczący poinformował o formalnym wniosku Wójta Gminy w sprawie 

zwołania sesji  Rady Gminy w trybie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o 

samorządzie gminnym 

Wójt Gminy uzasadnił konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej , informując 

że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminie (dz.U. z 2015 r. poz. 87), 

ustawodawca nakłada na Radę Gminy obowiązek podjęcia uchwały w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

 Rada Gminy musi uchwalić stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

ponieważ uchwały wydane na podstawie art. 6k ust. 1 i 4 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach w dotychczasowym brzmieniu utracą moc z 

dniem wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji czyli 1 lutego 2015r. 

Uchwały wydane na podstawie art. 6k nie zostały utrzymane w mocy do czasu 

wydania nowych uchwał. 

 Natomiast uchwała w sprawie wynajmu w trybie bezprzetargowym części 

nieruchomości stanowiącej własność komunalną, wymaga pilnego podjęcia ze 

względu na potrzebę jak najszybszego wdrożenia jej w życie. 

 Jeżeli chodzi o kolejną uchwałę dot. desygnowania przedstawiciela gminy 

Opatów do Rady Społecznej działającej przy ZOZ w Kłobucku zmiana polega 

na wpisanie właściwej podstawy prawnej do tej uchwały dot. działalności 

leczniczej. 

Ad-3. 

Uchwała  w sprawie zmiany uchwały dot. desygnowania przedstawiciela gminy 

Opatów do Rady Społecznej działającej przy Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku - podjęta została jednogłośnie . 

 

Ad-4. 

Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie 



bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność komunalną – 

podjęta jednogłośnie  

 

Ad-5.  

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty  została podjęta 

jednogłośnie.  

Radny Andrzej Zalski zapytał o wysokość wynegocjowanej stawki za śmieci. 

Wójt Gminy odpowiedział, że jest to kwota  8,10 zł  brutto. 

Ad-5.  

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Radu Gminy zamknął  

V  nadzwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

 

Protokołowała 

Joanna Krotla 

 


