
PROTOKÓŁ nr VII/2015 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 6 marca  2015r 

w świetlicy środowiskowej w Opatowie 

 Godzina  rozpoczęcia 13.00, godz. zakończenia 16.00 

Na 15 radnych obecnych na sesji 15  radnych  

Obecni na posiedzeniu:  

1. Wójt Gminy                 - Bogdan Sośniak  

2. Sekretarz Gminy          - Jerzy Szyja  

3. Skarbnik Gminy  - Zbigniew Kowalik 

4.  Sołtysi  wg listy obecności załączonej do protokołu 

5. Radni wg listy obecności załączonej 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 między sesjami. 

5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. zmian w budżecie na 2015rok 

           b. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   

              oraz ustalenia stawki tej opłaty 

 c.  określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2015   

d.  wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej 

      7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

8.  Sprawy bieżące. 

      9. Zakończenie VII 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.   

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

Ad-3.  

Protokół z sesji Rady Gminy z  dnia 17.02.2015 r. został przyjęty jednogłośnie.  

Ad-4. i Ad -5  

Wójt Gminy mówił m.in. na temat: 

- zakończono odbiorem technicznym, projekt rozpoczęty w poprzednim roku dot. 

zagospodarowania części remiz w Opatowie i w Zwierzyńcu Pierwszym, na centra 

integracji i kultury, pełne rozliczenie projektu nastąpi po kontroli  Urzędu 

Marszałkowskiego. 

- trwa budowa odcinka wodociągu w Wilkowiecku i  kanalizacji sanitarnej w 

Opatowie, wykonawca rozpoczął roboty od budowy wodociągu na ul. Mickiewicza w 

Wilkowiecku, potem przejdzie do kanalizacji w Opatowie, termin zakończenia 

przewidziany jest na koniec maja br. 

- przygotowywana jest  impreza kulturalna w Gimnazjum w Opatowie organizowana 

przez Starostwo wraz z zarządem Kół Gospodyń Wiejskich, corocznie w innej gminie.  

Impreza pod nazwa Powiatowy przegląd tradycji wielkanocnych odbędzie się  

28 marca 2015r. 

Zadaniem naszej gminy jest przygotowanie sali, pomieszczeń na przyjęcie gości i 

wystawców z każdej gminy w powiecie. 



W Polsce dokonuje się rewolucja w zakresie cyfryzacji obsługi usług w urzędach. 

Chodzi o stworzenie jednolitego systemu rejestru państwowego czyli to co było 

załatwiane kiedyś w urzędzie stanu cywilnego  i  w ewidencji ludności zostało spięte 

w jeden system, który na dzień dzisiejszy praktycznie nie działa. 

Od 1 marca br. miał zadziałać. Okazało się, ze jest z tym duży problem. Załatwienie 

sprawy w  USC czy Ewidencji Ludności znacznie się wydłużyło, bo system albo się 

zawiesza albo po prostu nie działa.  

Idea tego jest  dobra , ale zanim się to wszystko dopracuje i zacznie działać  trochę 

czasu minie.  

- Wydatki na jednostki OSP – radni otrzymali informacje na piśmie, wójt dodatkowo 

uszczegółowił te informacje.  

- przypadek pożaru w Wilkowiecku, spłonął dom podopiecznej GOPSU, jest to osoba 

samotnie wychowująca niepełnosprawną córkę, w związku z tym trzeba ta osobę 

gdzieś ulokować i jest taka opcja by ja umieścić w Zwierzyńcu Pierwszym , w domu 

odziedziczonym po Państwie Wójcik, który został przeznaczone na pomieszczenia 

socjalne. Dlatego jest konieczność przyspieszenia prac związanych z zaadaptowaniem 

tam pomieszczeń na cele socjalne. W planie jest zrobienie dwóch  pokojów, wspólny 

węzeł kuchenny i sanitarny. W chwili obecnej osoba ta przebywa w szpitalu. 

Radny Jan Ślusarczyk zapytał co z mieszkaniem po Panu Gadku  w Opatowie.  

Wójt Odpowiedział, ze to jest za duże mieszkanie dla jednej osoby. 

Radny Piotr Rojszczyk zapytał co jest planowane w mieszkaniu po Panu Gadek. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że sprawa ta będzie przedmiotem oddzielnego posiedzenia, 

trzeba uaktualnić regulamin gospodarowania zasobami lokalowymi. 

Różne osoby pytają o to mieszkanie, chętne do zamieszkania tam. Jest jeszcze jeden 

wolny lokal w Domu Nauczyciela w Zwierzyńcu Pierwszym. 

Radny Piotr Rojszczyk zapytał jaki wkład w organizacje „stołów wielkanocnych” ma 

gmina. 

Wójt Gminy odpowiedział, ze wydatki pokrywa Powiat, Gmin a ma zapewnić stoły, 

pomieszczenia, szatnie, koszty organizacyjne np. przewóz orkiestry ze Złochowic.  



Ad -6  

Projekty  uchwał w sprawie:  

a. zmian w budżecie na 2015rok – wyjaśnienia do projektu uchwały dokonał Skarbnik 

Gminy – Zbigniew Kowalik . 

radny Andrzej Zalski zwrócił uwagę na to, że  radni powinni być dokładnie 

informowani co znajduje się w uchwale dot. zmian w budżecie gminy, sam projekt nie 

przemawia, suche kwoty nic nie wyjaśniają , powinno być uzasadnienie na piśmie. 

Skarbnik Gminy wyjaśnił, że jest taka zasada, ze nie ma opisów do takich uchwał, 

według niego projekt jest czytelny , uchwała jest tak konstruowana, żeby nie była 

zakwestionowana prze Regionalna Izbę  Obrachunkową , która opiniuje każda 

uchwałę dotycząca budżetu. Radny Andrzej Zalski nadal nie zgadza się z 

wyjaśnieniem Skarbnika Gminy, uważa, że może i tak było do tej pory, ale teraz z 

punktu widzenia radnego uważa, że wszystkie cyferki powinny być rozpisane i 

wyjaśnione na piśmie. 

Wójt Gminy Bogdan Sośniak  zasugerował, żeby wszyscy radni odbyli szkolenie w 

kwestii finansów gminy 

Radny Jacek Heluszka – powiedział, ze nurtuje go sprawa zapisana w uchwale 

19/VI/2015 z dnia 17.02 –  sprawa zwrotu VAT-u.  

Skarbnik Gminy wyjaśnił, że nie każdy VAT gmina może sobie odliczyć. Jeżeli 

chodzi o wodociągi zawsze był zwrot VAT-u, natomiast inwestycje drogowe nie 

zawsze. To zadanie dotyczyło stacji uzdatniania wody i po prostu nie można tego 

VAT-u odliczyć. 

Tak jest w wielu sytuacjach. 

Powstała taka firma, która gminom pomaga przy odzyskaniu VAT-u, w sytuacjach 

nieczytelnych, gdy gmina nie może odzyskać VAT-u. Jest to zespół  prawników, 

którzy tym się zajmują.  

Radny Heluszka Jacek uważa, ze w gminie też mamy zdolne osoby, które taki wniosek 

o zwrot mogą wypełnić, nie potrzebujemy takiej firmy.  

Zapytał czy jako radny ma możliwość obejrzenia tych dokumentów. Uzyskał 

odpowiedź, ze oczywiście może zobaczyć te dokumenty. 

- uchwała nr 24/VII/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  została 

podjęta przy 1 głosie przeciw ( radny Andrzej Zalski) i 1 głosie wstrzymującym. ( 

głosowało 15 radnych) 



 

           b. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   

              oraz ustalenia stawki tej opłaty – Wójt Gminy powiedział, że są dwie  

propozycje naliczenia opłaty za odpady komunalne. 

Nowa ustawa ma zasadę, że koszty związane z całą gospodarka odpadami maja się 

zrównoważyć z kosztami zbieranymi od mieszkańców, stawkę musimy dostosować do 

struktury gospodarstw i ilości mieszkańców , w taki sposób, żeby opłaty które 

wynikają z zagospodarowania odpadów w poszczególnych gospodarstwach 

domowych pokrywały wszystkie koszty związane z odpadami.  

Przetarg został rozstrzygnięty w grudniu ubiegłego roku, koszt odpadów na 2015 rok  

wynikł z niego około 60% większy niż był w roku ubiegłym. 

Poprzednio opłaty naliczane były od gospodarstwa domowego , w zależności od liczby 

mieszkańców w tym gospodarstwie.  

 

Teraz jest propozycja, żeby to była stawka od osoby. Po analizie została 

zaproponowana też  druga wersja opłaty, gdzie łagodzi się zwyżki tej opłaty dla 

gospodarstw domowych osobowo licznych.   

Komisja Porządku Publicznego na swoim posiedzeniu jednogłośnie przyjęła stawkę w 

wysokości 9 zł od osoby. 

Sołtys wsi Zwierzyniec Drugi uważa, że w gminie Opatów jest największa  podwyżka 

stawki za wywóz śmieci. 

 Sekretarz Gminy wyjaśnił, że wcześniej niektóre gminy bardzo zaniżały stawki opłat 

za śmieci , dlatego u nich podwyżka  procentowo jest duża, natomiast kwota  sama 

wtedy jest trochę niższa. 

Poza tym gminy są dopiero w trakcie ustalania stawek za odpady. Te dane które 

posiadamy mogą być jeszcze danymi sprzed podwyżki.  

Pan Piotr Ślusarczyk powiedział, ze w ogóle gmina czyli Wójt i radni powinni 

sprzeciwić się ustawie śmieciowej, takim wysokim stawkom za śmieci . 

Radny Jan Ślusarczyk zauważył, że wysyłanie druków opłat za śmieci na cały rok było 

błędem, teraz po podwyżce znów trzeba je wysłać, ludzie będą się denerwować.  

Radny Stanisław Grzyb zwrócił uwagę na sprawiedliwość społeczną , żeby rozpatrzyć 

sprawę w miarę sprawiedliwie w stosunku do wszystkich mieszkańców.     

Radni po przeanalizowaniu sprawy oraz propozycji płatności za odpady , 

zaproponowali miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 



jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny 

w następujących wysokościach: 

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

b) gospodarstwo domowe 2 osobowe - 18,00 zł, 

c) gospodarstwo domowe 3 osobowe - 27,00 zł, 

d) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 36,00 zł, 

e) gospodarstwo domowe 5 osobowe - 45,00 zł, 

f) gospodarstwo domowe 6 osobowe - 54,00 zł, 

g) gospodarstwa 7 osobowe i większe - 63,00 zł. 

- uchwała nr 25/VII/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki tej opłaty 

została podjęta przy 2 głosach wstrzymujących.( głosowało 15 radnych) 

Radny Stanisław Grzyb zapytał czy na terenie gminy są osoby,  które nie segregują 

śmieci. Wójt odpowiedział, że tak. Wyjaśnił, przy tym, ustawa powstała po to żeby te 

śmieci segregować, że opłata wyższa dotyczy dwóch przypadków kiedy ktoś  z 

założenia deklaruje że nie będzie segregował, albo, ze jeżeli firma odbierająca 

stwierdzi ze ktoś oddal niesegregowane odpady , wtedy musi zapłacić wyższą stawkę.

 c.  określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2015 – Wyjaśnień dokonał 

Sekretarz Gminy , poinformował o  opinii schroniska i opinii weterynaryjnej. 

Przekazał  potrzebę zabezpieczenia w budżecie gminy  środków  finansowych  na 

realizacje zadań, które wynikają z Programu w kwocie 20 000 zł. 

Powiedział, ze już na koniec lutego ta kwota wyniosła 13 tys. zł. 

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zwiększenie środków – przy 14 radnych 

obecnych ( jeden radny wyszedł  z Sali obrad) 

- uchwała nr 26/VII/2015 w sprawie  określenia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów 

w roku 2015 została podjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) 

Sekretarz wyjaśnił  sprawę czipowania psów – w Polsce nie ma prawa, które by 

nakładało na obywatela obowiązek czipowania psów.  

 



 

d.  wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej – ze sprawą 

zapoznał Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska , opinia w tej sprawie była pozytywna  

Poinformował, że  projekt uchwały  dotyczy wyrażenia zgody Rady Gminy 

Opatów  na odpłatne  nabycie na własność Gminy Opatów, nieruchomości 

gruntowych położonych w Iwanowicach Małych, będących własnością osób 

fizycznych  

Działka nr 128/1 o powierzchni 0.1012 ha, właściciel  Pan Kot zam. Iwanowice Małe 

na podstawie księgi Wieczystej CZ2C/00027317/9. 

Odpłatność za nabycie uzgodniono w kwocie 4 tys. złotych, płatne z funduszu 

sołeckiego rady sołeckiej wsi Iwanowice Małe. 

 

Działka nr 126/1 o powierzchni 0.0425 ha, właściciele małż. Olczyk zam. Kłobuck, na 

podstawie księgi Wieczystej CZ2C/00013743/3. 

Odpłatność za nabycie uzgodniono w kwocie 2 tys. złotych, płatne z funduszu 

sołeckiego rady sołeckiej wsi Iwanowice Małe. 

Nieruchomości zostaną przeznaczone na powiększenie nieruchomości sąsiedniej 

działki będącej własnością gminy Opatów, obecnie w użytkowaniu OSP Iwanowice 

Małe, oraz rozbudowy placu rekreacyjnego dla potrzeb mieszkańców wsi 

Iwanowice Małe. 

uchwała nr 27/VII/2015  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości gruntowej została podjęta jednogłośnie. (głosowało 14 radnych) 

Ad-7.   

Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych były udzielane na bieżąco.  

Ad-9.   

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął    

VII  zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

Protokołowała  

Joanna Krotla 


