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PROTOKÓŁ Nr XVI/2015 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 26 listopada 2015r 

w remizie OSP w Opatowie  

 Godzina  rozpoczęcia 14.00, godz. zakończenia 16.00 

Na 15 radnych obecnych na sesji 13  radnych ( 1 radny spóźnił się przybył na obrady 

po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji.) 

Obecni na posiedzeniu:  

1.  Radny Powiatowy - Tomasz Jeziorski 

2. Przedstawiciel Izby Rolniczej – Halina Szyjka  

3. Wójt Gminy                 - Bogdan Sośniak  

4. Sekretarz Gminy          - Jerzy Szyja  

5. Skarbnik Gminy   - Zbigniew Kowalik 

6  Radca Prawny              - Wanda Balas 

7.  Sołtysi  wg listy obecności załączonej do protokołu 

8. 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 miedzy sesjami  

5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów  

6. Podjęcie uchwał w sprawie : 
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a. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku 

rolnego na obszarze Gminy Opatów 

b. w sprawie zwolnienia z podatku rolnego 

c. ustalenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej 

d. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 

e. ustalenia podatku od środków transportowych 

f. Określenia wzorów  formularzy informacji oraz deklaracji dla celów  wymiaru 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 

g.  uchwalenia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r.  

7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

8. Sprawy bieżące  

9. Zakończenie XVI  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.  Powitał  wszystkich obecnych na sesji – radnego powiatowego , przedstawiciela 

izb rolniczych , sołtysów, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz 

pracowników Urzędu Gminy,  przedstawicieli prasy, radnych. 

Ad-2.   

Przewodniczący RG zapoznał obecnych z porządkiem sesji. 
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 Radny Zalski Andrzej poprosił o rozszerzenie  porządku obrad o dwie  uchwały w 

sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, których projekty przygotował 

wraz z uzasadnieniem, wszyscy radni projekty tych uchwał  otrzymali przed sesją do 

zapoznania.  Sprawa dotyczy radnego Jana Ślusarczyka oraz radnego Józefa Chyry. 

Pan Zalski wyjaśnił, ze sprawę poruszył na sesji RG w kwietniu, kiedy to złożył ustny 

wniosek do  Przewodniczącego RG o ustosunkowanie się do tej sprawy czyli 

wyjaśnienie zgodności z prawem pełnienia funkcji radnego i jednocześnie pełnienia 

funkcji w Zarządzie OSP czyli w podmiocie, który prowadzi działalność gospodarcza 

wykorzystując mienie gminy. 

Do chwili obecnej sprawa nie została wyjaśniona. 

Przewodniczący RG poddał wniosek Pana Zalskiego pod głosowanie. 

Za rozszerzeniem   porządku obrad o wniosek Pana Zalskiego głosowało 3 radnych , 8 

radnych było przeciw , 1 wstrzymał się od głosu.  

Wobec czego projekty uchwał przygotowane przez Radnego  Andrzeja Zalskiego nie 

zostały wniesione do porządku sesji. Przewodniczący RG stwierdził, ze wniosek Pana 

Zalskiego będzie procedowany na Komisji . Pod koniec sesji zdecyduje na którą 

Komisję wniosek przekaże. 

Pan Zalski zauważył, ze przecież zostało złamane prawo i sprawa jest pilna. 

Porządek obrad został przyjęty przy 1 głosie przeciw. 

Ad-3   

Protokół z sesji RG  z dnia 29 października  2015 roku został przyjęty  bez czytania 

jednogłośnie oraz bez uwag  przy 11 radnych głosujących, ( jeden radny nie brał 

udziału w głosowaniu) 

Ad-4, Ad-5 

Wójt Gminy mówił na temat: 

- kanalizacji w Iwanowicach Dużych – powtórzył informacje z poprzedniej sesji. 

- poruszył temat sieci informatycznej i  problemów z nią związanych, które na 

poprzednich sesjach zgłaszał radny Dariusz Zając.  
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Gmina jest współudziałowcem projektu regionalnego Budowa Infrastruktury 

Informatycznej dla subregionu północnego. 

W ostatnich miesiącach były zintensyfikowane prace przy realizacji tego projektu. Ma 

się on zakończyć 7 grudnia br. 

Siec jest budowana  przede wszystkim z myślą o systemach informatycznych 

administracji. Do 21 grudnia br ma być przedstawiony bilans, wykaz ilości sieci i 

urządzeń, które będą realizowane. Będzie tez wskazane miejsce w Urzędzie Gminy do 

korzystania z bezpłatnego Internetu.  Potem Powiaty Kłobucki i Częstochowski będą 

wspólnie wybierały operatora, wtedy będzie można mówić o aspektach tej 

wybudowanej sieci.  

Odnośnie uwag do PROTONET-u, jest deklaracja szefa , ze w połowie grudnia 

przyjedzie w tej sprawie na sesję RG. 

- nadal nie ma zwrotu  środku około 500 tys. zł za ostatnią  transze kanalizacji , mimo, 

że minęło już 2 lata. 

- usuwanie azbestu – projekt łącznie z kosztami dokumentacji  będzie dofinansowany 

przez Ministerstwo Gospodarki, na dzień dzisiejszy nie wiadomo jakie będą warunki 

dofinansowania.  

- odbywały się w szkołach podstawowych i Gimnazjum obchody  Święta 

Niepodległości, odbył się tez w Iwanowicach  Dużych przegląd pieśni patriotycznych.  

- Wójt Gminy  powiedział o zmianie w ustawie o transporcie publicznym, jakie 

zadania z tym związane będą ciążyły na gminach i na Starostwie.   

Poinformował, ze otrzymaliśmy od Starostwa Powiatowego PLAN 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU 

ZBIOROWEGO DLA POWIATU KŁOBUCKIEGO, dla konsultacji społecznej.  

Plan został przesłany do wiadomości wszystkim radnym.  



5 

 

Będzie to polegało na tym, ze z  całej siatki komunikacji transportu zbiorowego,  jaka 

jest realizowana na obszarze powiatu , będą wydzielone linie użyteczności publicznej  

gdzie przewoźnik musi honorować ulgi ustawowe związane z biletami miesięcznymi i 

innymi. 

Taka rewolucja czeka gminy od 1 stycznia 2017 roku i będą się z tym wiązały koszty 

dla gminy. 

Radny Stanisław Grzyb – transport przez  Zwierzyniec, czy kurs autobusowy zniknie? 

Wójt Gminy wyjaśnił, ze przedstawiciele PKS w Częstochowie zapewnili, ze na razie 

kursy, które są w listopadzie, będą nadal  na początku 2016r, a co dalej nie wiadomo.   

Sołtys wsi Waleńczów    Stanisław Olszewski zapytał ile kosztował  ogólnie remont 

strażnicy w Opatowie , ile środków było z unii a ile dołożyła gmina. 

Sołtys zwrócił się tez do radnego powiatowego Tomasza Jeziorskiego z zarzutami, ze 

straż prowadziła przez parę lat  dyskoteki  , te dyskoteki wykończyły salę i musiał 

powstać remont i to kosztowało dużo pieniędzy. 

Sołtys otrzymał wyjaśnienie, że remontowane było  tylko jedno pomieszczenie, to w 

którym obecnie odbywają się posiedzenia RG oraz toalety. Góra nie była ruszana. 

Wójt zobowiązał się , że sołtysowi da dokładnie rozpisana odpowiedź co do kosztów, 

ponieważ jest to projekt unijny i to jest trochę skomplikowane. 

Sołtys wsi Opatów Tomasz Macherzyński – droga  na Kleć, zarośnięta gałęziami, 

zgłaszał problem , obiecywano zrobić i do chwili obecnej nic nie zrobiono, poprosił 

aby sprawę potraktować poważnie.  

Wójt Gminy – Będą wycinane przy Urzędzie topole i jak już będzie zwyżka to przy 

okazji zrobi się również na drodze w Kleci.  



6 

 

Ad-6   

Sprawy podatków i opłat lokalnych na rok 2016 były omawiane na posiedzeniu 

wspólnym wszystkich komisji stałych RG. 

Przewodniczący temu posiedzeniu pan Leszek Biernacki  zapoznał z ustaleniami 

Komisji. Odnośnie stawki za 1q żyta – Komisja zaproponowała kwotę 46 zł  . Przy 

tym zaproponował  ponownie, aby zastanowić się nad  stawką 45 zł – uzasadnił to 

tym, że po posiedzeniu komisji wysłuchał opinii mieszkańców na ten temat i że  cena 

GUS została obniżona do roku poprzedniego  o 8 zł ,  poza tym sytuacja w rolnictwie 

jest bardzo trudna, na poniedziałek 30 listopada br,. planowana  jest blokada drogi 

krajowej w Waleńczowie , właśnie z powodu trudnej sytuacji w rolnictwie, niskich cen 

skupu żywca  itp. 

Radny Zalski – zapytał co ma wspólnego z tym wszystkim blokada drogi? 

Pan Biernacki – to ma związek z sytuacja w rolnictwie. 

Stawka 46 zł – 8 przeciw , 5 za 

Stawka 45 zł – 9 za, 2 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu 

a. uchwała nr 51 /XVI/2015  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy 

Opatów została podjęta jednogłośnie. 

b. uchwała nr 52 /XVI/2015  w sprawie zwolnienia z podatku rolnego została 

podjęta jednogłośnie. 

Pan Leszek Biernacki  zapoznał z propozycjami stawek podatku od nieruchomości, 

opłaty targowej oraz opłaty leśnej na 2016r 

1.Od budynków mieszkalnych lub ich części zł/m2 – 0,54 zł  

2.Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

zł/m2 – 16,80 zł –  

3. Od budynków zajętych na prowadzenie działalności       gospodarczej w zakresie 
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udzielania świadczeń  zdrowotnych – 4,65 – 

4. Od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego zł/m
2
 -  4 zł – 

5. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie kwalifikowanym materiałem siewnym zł/m
2 
 - 10,68 zł.   

6. Od budowli – 2%  

7. Od 1m2 powierzchni gruntów:     

 a/ związanych z prowadzeniem działalności      gospodarczej zł/m
2 
– 0,64 zł  - 

 

b/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatne statutowej działalności pożytku 

publicznego zł/m
2 
 - 0,14 zł  

c/ grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł   

d/niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie  z dnia 

9.10.2015 r. o rewitalizacji (Dzu.U. z 3.11.2015   poz.1777 ), i położonych na terenach dla 

których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 

zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 

obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w 

odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego  

Podatek leśny – 191,77  

Opłaty lokalne 

1. Opłata targowa  

Handel z ręki, kosza – 4,00 

Handel z sam. osob.  – 7,00 

Handel z sam. osob.  z przyczepą –10,00                 

Handel z sam. Dostawcz.- 10,00 
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Handel z sam. Ciężarow. -12,00  

c. uchwała nr 53 /XVI/2015  w sprawie ustalenia stawek podatku od 

nieruchomości, opłaty targowej została podjęta jednogłośnie. 

d. uchwała nr 54 /XVI/2015  w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 

została podjęta jednogłośnie 

Pan Leszek Biernacki przedstawił propozycje Komisji odnośnie podatków od  

środków transportowych.  

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 

 

 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach 

powyżej 3,5 do 5,5 

włącznie 
Powyżej 5,5 do 

9 włącznie 
Powyżej 9 i mniej 

niż 12 

Stawka podatku w złotych 

samochody wyprodukowane po roku 2000 682 832 1000 

samochody wyprodukowane w roku 

2000 i wcześniej 
700 860 1030 

b) równej lub wyższej niż 12 ton 

Dopuszczalna masa całkowita 

w tonach 
Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne Inny system zawieszenia osi 

Nie mniej niż Mniej niż Pojazdy 2 osiowe 

(Stawka podatku w złotych) 

12 15 556 788 

15  

 

788 1788 

 

 

 

 

Pojazdy 3 osiowe 

(Stawka podatku w złotych) 

12 19 350 718 

19 23 934 1440 

23  

 

1440 2236 

 

 

 

 

Pojazdy 4 osiowe i wiecej 

(Stawka podatku w złotych) 

12 27 948 1478 

27 29 1478 2348 

29  

 

2348 3042 

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów 
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a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 

 

 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach 

Od 3,5t do 7t powyżej 7t i poniżej 12 t 

Zawieszenie osi 

pneumatyczne 
Inny system 

zawieszenia osi 
Zawieszenie osi 

pneumatyczne 
Inny system 

zawieszenia osi 

Stawka podatku w złotych 

ciągniki wyprodukowane 

w 2000r. i wcześniej 
136 468 332 780 

ciągniki wyprodukowane po 

2000r. 
124 444 316 752 

b) równej lub wyższej niż 12 ton 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów 

w tonach 
Zawieszenie osi pneumatyczne lub 

równoważne 
Inny system 

zawieszenia osi 

Nie mniej niż Mniej niż Pojazdy 2 osiowe 

(Stawka podatku w złotych) 

12 25 376 682 

25 31 796 1308 

31  

 

1916 2378 

 

 

 

 

Pojazdy 3 osiowie i więcej 

(Stawka podatku w złotych) 

12 40 1768 2384 

40  

 

2416 3034 

3. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

- przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 2000 - 302,00 zł 

- przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 2000 i wcześniej - 316,00 zł 

4. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów 

w tonach 
Zawieszenie osi pneumatyczne lub 

równoważne 
Inny system 

zawieszenia osi 

Nie mniej niż Mniej niż Pojazdy 1 osiowe 

(Stawka podatku w złotych) 

12 25 254 456 

25  

 

456 796 

 

 

 

 

Pojazdy 2 osiowe 

(Stawka podatku w złotych) 

12 28 300 441 

28 33 871 1112 

33 38 1112 1834 
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38  

 

1629 2212 

 

 

 

 

Pojazdy 3 osiowe i więcej 

(Stawka podatku w złotych) 

12 38 962 1228 

38  

 

1228 1816 

5. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

 

 

Mniej niż 22 miejsca Równej lub większej niż 22 miejsca 

Stawka podatku w złotych 

wyprodukowanych w roku 2000 i wcześniej 1094 1560 

wyprodukowanych po roku 2000 1064 1512 

 

e.  uchwała nr 55 /XVI/2015  w sprawie ustalenia podatku od środków 

transportowych została podjęta jednogłośnie 

f. uchwała nr 56 /XVI/2015  w sprawie  Określenia wzorów  formularzy 

informacji oraz deklaracji dla celów  wymiaru podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego i podatku leśnego została podjęta jednogłośnie 

Sprawa prowizji dla sołtysów: 

 Prowizja dla sołtysów – 9%  - jednogłośnie. 

 W tej sprawie wypowiedział się Radny Andrzej Zalski  uważa, ze taka wysokość prowizji 

jest niemoralna. Nie ma nic przeciwko temu, żeby sołtys dostawał za swoja prace jakieś 

wynagrodzenie, skoro RG tak  zdecyduje, ale te 9% wygląda sztucznie . Opłaty bankowe są 

malutkie, a tu 9%  od całości podatku. 

Sołtys Brzezinek Zbigniew Oziębała – te 9% to dużo? Sołtysi roznoszą nakazy, używają 

swoich samochodów, co kwartał co najmniej 2 tygodnie sołtys jest uwiązany, nie może 

nawet do sklepu wyjść bo wtedy akurat przyszedł ktoś zapłacić podatek, trzeba pilnować 

tych pieniędzy, zawieźć je do gminy, to wcale nie dużo  te 9%, 

 on osobiści dostaje około 30 zł.  

Sołtys Stanisław Olszewski zapytał  Pana Zalskiego ile razy dał zarobi  sołtysowi i płacił 

podatek u sołtysa. Bo jako radny powinien sołtysowi dać zarobić. Sołtysi roznoszą nakazy i 
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co mają to robić  za „Bóg zapłać”? A podatek u sołtysa zapłaci 1/3 podatników. 

Sołtys Wilkowiecka Jerzy Grzeliński  – poparł swoich przedmówców, powiedział ile maja 

obowiązków, ile różnych okólników i zawiadomień, sam ma około 500 nakazów do 

rozniesienia.  

Radny Zalski – ustosunkował się do tego , 9% jako cyfra sama w sobie jest zawyżona, 

inaczej powinno być sołtysom rekompensowane roznoszenie nakazów czy okólników. Może 

się zdarzyć  , że nikt u sołtysa nie zapłaci podatku, i sołtys nic nie dostanie, ale 9% nadal 

będzie widnieć,  że sołtys dostaje te 9%, przecież to nawet chodzi o wizerunek sołtysa.  Nie 

jest przeciwny sołtysom,  tylko ze należy te sprawę unormować, osobiście podatki płaci jak 

osoba prawna. Jest prawo wyboru i każdy płaci jak chce. 

Pan Tomasz Jeziorski – może to kwestia zapisu w uchwale, może gdyby zapisać „prowizja 

dla sołtysów od ściągniętych podatków” i być może to sprawę załatwi. 

g. Temat  Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r wyjaśnił 

Sekretarz Gminy  - Jerzy Szyja – poinformował, że były w tej sprawie przeprowadzone 

konsultacje  społeczne w dniach  od 13.11 do 20.11 br. 

Nikt w wyznaczonym terminie  nie zgłosił wniosków.  

 uchwała nr 57 /XVI/2015  w sprawie  uchwalenia Programu współpracy Gminy 

Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2016r została podjęta jednogłośnie 

Ad-7.   

Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów były udzielane na bieżąco. 

Ad-8.   

W trakcie obrad przybył Pan Krzysztof  Nowak członek Zarządu Powiatu – omówił 

temat  poruszony wcześniej przez Wójta a dotyczący: PLANU  

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU 

ZBIOROWEGO DLA POWIATU KŁOBUCKIEGO. 
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Powiedział, że kiedyś były przeprowadzone rozmowy Starostwa  w Kłobucku ze 

Starostwem  w Częstochowie w sprawie skomunalizowania  PKS Częstochowa. 

Było wtedy mówione o przejęciu PKS wspólnie z powiatem Częstochowskim  , żeby 

nie było problemów z transportem na terenie powiatu Kłobuckiego od 1 stycznia 

2017r. 

Jednak Powiat Częstochowski wycofał się z tych ustaleń.  

Sam Powiat Kłobucki nie jest w stanie przejąć PKS w Częstochowie.  

Teraz czeka nas rewolucja w transporcie zbiorowym na terenie powiatu. 

Dlatego Powiat przystąpił do opracowania takiego planu. Teraz odbywają  na ten 

temat konsultacje w gminach. Starostwo czeka na wnioski z gmin oraz propozycje 

finansowe gmin. 

W planie ujęte jest m.in. ile mieszkańców się przemieszcza do pracy, szkól 

ponadpodstawowych.  

Pan Krzysztof  Nowak poinformował o kosztach, które czekają gminy i Starostwo w 

związku z uruchomieniem linii transportowych na terenie powiatu.  

Gdyby były uruchomione np. cztery linie, 14 połączeń w skali tygodnia , 6 kursów 

dziennie na jednej trasie Kłobuck-Opatów-Krzepice, to kosztowałoby to powiat 

60 tys. zł miesięcznie czyli 720 tys zł rocznie.  

Wiele powiatów  jest za tym żeby utworzyć  Związek Międzygminny do spraw 

transportu zbiorowego albo stworzyć Związek Powiatowo-Gminny. 

Powiat chce się zając 10 liniami użyteczności publicznej, na tych liniach będą 

obowiązywać wszystkie ulgi, które dotychczas obowiązują. 

Radny Leszek Biernacki zapytał o transport miedzy Kłobuckiem a Częstochową. 

Pan Nowak wyjaśnił, że jest to linia wojewódzka, na razie Marszałek Województwa 

nie ruszył tej sprawy. Trzeba będzie na ten temat rozmawiać z Częstochową.  

 

Odnośnie wniosków dot. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu  dwóch radnych , które 

złożył radny Andrzej Zalski - Przewodniczący RG przeprowadził głosowanie o 

skierowanie ich na wspólne posiedzenie wszystkich komisji RG – jednogłośnie.  
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Radny Andrzej Zalski – stwierdził, ze sprawa może być procedowana czy nie 

procedowana, sprawa ta nie została załatwiona od  miesiąca kwietnia, w takim razie 

kieruje te wnioski do Wojewody Śląskiego, niezależnie jak Komisje to  rozpatrzą.  

Zwrócił uwagę, że wszyscy krzyczą jak się łamie prawo w Sejmie, a to co u nas w tej 

chwili się zadziało to też  jest łamanie prawa.  

Zgłosił konkretny przypadek, uzasadnił swoje zgłoszenie, przygotował projekty 

uchwał i nie zostało to przyjęte do głosowania na sesji RG. 

Do Wojewody śląskiego zgłosi również skargę na  Przewodniczącego RG, ze przez  

4 miesiące nie podjął żadnych działań wyjaśniających tą  sprawę. 

 

 Radny Powiatowy Tomasz Jeziorski   na temat wyznaczenia niebezpiecznych drzew 

przy drogach , które zostały przeznaczone do wycinki. Będzie prosił sołtysów o pisma 

do PZD o opracowanie planu wycinki. Wycinka będzie  w marcu, bo musi być 

ogłoszony na to przetarg.  

Ad-9.   

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął    

XVI  zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

Protokołowała  

Joanna Krotla 
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