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PROTOKÓŁ Nr XVII/2015 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 10 grudnia 2015r 

w remizie OSP w Opatowie  

 Godzina  rozpoczęcia 14.00, godz. zakończenia 16.00 

Na 15 radnych obecnych na sesji 14  radnych  

Obecni na posiedzeniu:  

1.  Radny Powiatowy - Tomasz Jeziorski 

2. Radny Powiatowy         – Jerzy Kiepura 

3. Przedstawiciel Izby Rolniczej – Halina Szyjka  

4. Wójt Gminy                 - Bogdan Sośniak  

5. Sekretarz Gminy          - Jerzy Szyja  

6. Skarbnik Gminy   - Zbigniew Kowalik 

7  Radca Prawny              - Wanda Balas 

8  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. zmian w budżecie na 2015rok 

b. ustalenia  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych 

posiadających uprawnienia szkoły publicznej oraz placówek niepublicznych 

prowadzonych na terenie gminy Opatów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

jej wykorzystania. 

c. zmiany uchwały Nr 53/XVI/2015 Rady Gminy Opatów w sprawie określenia 

stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej 

d. opłaty targowej 

7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

8. Sprawy bieżące  

9. Zakończenie XVII  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 – radnych  powiatowych , 

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

Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy,  przedstawiciela prasy, radnych. 

Ad-2.   

Przewodniczący RG zapoznał obecnych z porządkiem sesji. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  
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Ad-3   

Protokół z sesji RG  został przyjęty bez uwag  ,  bez czytania-  jednogłośnie  

Ad-4, Ad-5 

Wójt Gminy mówił na temat: 

- nadal czekamy na zwrot ostatniej transzy dofinansowania za kanalizacje w Opatowie 

i Iwanowicach Małych 

-  przygotowań do kanalizacji w Iwanowicach Dużych – najbardziej  realny termin 

złożenia wniosku o dofinansowanie do kanalizacji to połowa 2016 roku. 

- zakończył się projekt infrastruktury światłowodowej  E-region, posumowanie ma 

nastąpić w przyszłym tygodniu i wtedy kiedy zadziała system  zostaną przedstawione 

wszystkie szczegóły co dalej. 

- spotkanie z przedstawicielem PROTONET-u zostanie ustalone w miesiącu styczniu.  

- Wójt wspomniał tez o zadaniu omawianym  na poprzedniej sesji RG dot. tworzenia 

planu transportu użyteczności publicznej na terenie powiatu.  

Powiedział, ze gmina składa wniosek o dodatkowe trzy linie, Iwanowice Duże, 

Zwierzyniec, Wilkowiecko, co będzie, to się okaże.  

- powiedział  również  o zagrożeniach budżetowych – są obawy o rekompensaty 

zapowiedzianych reform , np. zmiana dotycząca podwyższenia kwoty wolnej od 

podatku PIT,  może skutkować mniejszym wpływem (około 30%) do budżetu gminy , 

podobnie z akcja 500zł, gmina będzie musiała ponieść koszty obsługi wypłacania tych 

pieniędzy , choć na razie nikt nie wie jak to będzie wyglądało , 

Radny Andrzej  Zalski – skąd są wyliczenia , że to będzie  spadek o 30% 

Wójt Gminy- na podstawie danych statystycznych  , to dotyczy płatników, którzy 

płacą pierwszy próg podatkowy 
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Radny Jacek Heluszka –  złożył wniosek aby z tych czterech komisji stałych RG ,które 

są, utworzyć dwie, wtedy będą łatwiejsze rozmowy i zgodne z prawem 

- drugi wniosek odnośnie podatku od środków transportowych, zagłębiając się w te 

dane które otrzymał na posiedzeniu komisji, pewnych spraw nie rozumie, wnioskował 

pisemnie  o wyjaśnienie tej sprawy i dokonanie ewentualnych zmian.  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i  Finansów Pan Leszek 

Biernacki przedstawił opinię Komisji w sprawie wniosku Pana Heluszki dot. zmian 

podatku od środków transportowych. 

Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i  Finansów opowiedział się za tym, 

żeby nie zmieniać już w tym roku podjętej uchwały w tej sprawie. Dokładnie sprawę 

rozpatrzyć roku przyszłym, przy ustalaniu stawek podatków.  

 Ad-6  

a. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok – wyjaśnienia do 

projektu radni otrzymali na piśmie - w załączeniu do protokołu 

Skarbnik Gminy zapoznał z uchwalą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.  

Opinia Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Finansów pozytywna. 

uchwała nr 58/XVII/2015  w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok  

została podjęta jednogłośnie  

 

b. Wójt Gminy  wyjaśnił, ze zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty 

ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji, podstawy obliczenia dotacji, 

zakresu danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz 

trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i 

wykorzystywania dotacji udzielonej dla placówek niepublicznych 

prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ jest 

zadaniem jednostki samorządu terytorialnego, dotującej tego rodzaju szkoły i 

placówki. 
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W związku z nowelizacją  ustawy, zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 20.02.2015 r.  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 357) o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw, uchwały organów stanowiących jednostki samorządu 

terytorialnego podjęte na podstawie art. 90 ust 4 ustawy o systemie oświaty w 

brzmieniu obowiązującym przed dniem 31.03.2015 roku utracą moc po dniu 

31.12.2015 r. 

Opinia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów pozytywna. 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący RG Witold Łacny. 

uchwała nr 59 /XVII/2015  w sprawie   ustalenia  trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia 

szkoły publicznej oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie 

gminy Opatów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej 

wykorzystania podjęta została podjęta przy 2 głosach przeciw.  

b. Wójt Gminy poinformował o konieczności zmiany uchwały Nr 53/XVI/2015 w 

związku ze  zmianą ustawy, która wyraża konieczność wyłączenia opłaty 

targowej z uchwały o podatku od nieruchomości. Co wiąże się także z 

podjęciem odrębnej uchwały dot. opłaty targowej.  

Opinia Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Finansów pozytywna.  

uchwała nr 60 /XVII/2015  w sprawie zmiany uchwały Nr 53/XVI/2015 Rady 

Gminy Opatów w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty 

targowej podjęta została jednogłośnie.  

d. uchwała nr 61 /XVII/2015  w sprawie opłaty targowej podjęta została 

jednogłośnie.  

Ad-7.   

Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów były udzielane na bieżąco. 

Ad-8.   
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Sołtys wsi Opatów Tomasz Macherzyński przypomniał o pogarszającej się sytuacji 

opieki zdrowotnej w Ośrodku w Opatowie. 

Pacjenci Opatowa musza korzystać z opieki lekarza w Krzepicach.  Jest lekarz chętny 

do podjęcia pracy w Ośrodku w Opatowie i do tej pory nic się w tej sprawie nie dzieje, 

co jest tego przyczyną. 

Radny Powiatowy Tomasz Jeziorski – Trwają rozmowy z Panią doktor Chądzyńską, 

która wyraziła chęć pracy w Opatowie , ale chodzi o pieniądze. Pani doktor chce 100 

zł za godzinę i dlatego do tej pory nie ma porozumienia z ZOZ, lekarz pracujący w 

ośrodku na terenie powiatu zarabia 75 zł na godzinę.  

Pani Strugińska zadeklarowała, że od 1 stycznia 2016r wraca do pracy. 

Pani Chądzyńska jest związana kontraktem ze szpitalem i tez mogłaby najwcześniej 

podjąć prace od 1 stycznia 2016r czyli być może problem się wyjaśni w styczniu.  

Doraźnie pomagają lekarze ze szpitala w Kłobucku. 

Dyrektor ZOZ w Kłobucku obiecał, ze każdego dnia jakiś lekarz będzie przyjmował w 

Ośrodku w Opatowie.  

Radny Jacek Heluszka – uważa, ze od ponad roku tylko się mówi i tyko mówi na ten 

temat i do tej pory problem jest niezałatwiony. Trzeba działać a nie gadać.  

Jest Rada Powiatu i nic jest w tej sprawie zrobione, teraz skoro jest chętny lekarz to 

powinien być zatrudniony, każdy  lekarz ma swoja cenę.  

 

Radny Powiatowy Jerzy Kiepura- Pan Jeziorski na każdej Radzie Powiatu zgłasza 

problem.  

Pan Jeziorski – my jako radni możemy tylko monitować, decyzje podejmuje Starosta i 

Dyrektor ZOZ w Kłobucku 

Radny Dariusz Zając – Rada Społeczna ZOZ ostatnia odbyła się w czerwcu i do dnia 

dzisiejszego nic się nie dzieje. 

 

Przedstawicielka Izb Rolniczych Halina Szyjka przedstawiła pismo dot. wykaszania 

niepożądanej roślinności na nieruchomości oraz pismo Weterynarza dot. aktualnej 

sytuacji na rynku wieprzowiny. 
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Pisma przekazała Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i 

Finansów do zapoznania i realizacji. 

 

Sołtys wsi Zwierzyniec Drugi – przypomniał o sprawie slupów. 

Radny Dariusz Zając – nawiązał do wniosku radnego Jacka Heluszki. 

Uważa, ze skoro Komisja głosuje nad czymś, to to głosowanie i ta opinia  powinno 

być wiążące do procedowania sprawy na sesji 

 

Radny Leszek Biernacki uważa, ze opinia Komisji nie musi być wiążąca na sesji RG, 

na Komisji dyskutuje się nad sprawami, podejmuje opinie, a na sesji podejmuje 

konkretne decyzje, po komisji można sobie jeszcze pewne sprawy przemyśleć, 

wysłuchać opinii mieszkańców. 

Co do wniosku radnego Heluszki, był zgłoszony na Komisji i Komisja wypowiedziała 

się za tym, żeby zmian do podatków od środków transportowych w tym roku już nie 

robić. Uchwała musi mieć czas żeby wejść w życie od 1 stycznia 2016r. 

 

Radny Andrzej Zalski - uważa, ze jeszcze jest czas , żeby ten wniosek Pana Heluszki 

rozpatrzeć , nawet uchwała gdyby nastąpiły zmiany w stawkach podatku , zdąży wejść 

w życie od 1stycznia 2016r, a nie  kolejna sprawę odkładać na później.  

Radny Rojszczyk Piotr – zgadza się z tym, że każdy ma prawo zmienić zdanie. W 

ramach protestu na posiedzeniu Komisji wstrzymywał się od głosu a dziś na sesji 

głosował inaczej.  

Zaproponował, aby na komisjach wstrzymywać się od głosu skoro na sesji głosuje się 

inaczej. 

Odnośnie ośrodków  zdrowia , jeżeli radni  powiatowi przychylają się do tej sprawy to 

dlaczego jeszcze nie ma windy w ośrodku zdrowia w Złochowicach. 

Ośrodki podlegają  Powiatowi, więc zawraca się z tą sprawa do Radnych 

Powiatowych, ma nadzieję, że sprawa zostanie rozwiązana.  

Pan Rojszczyk zapytał Pana Wójta Gminy czy w najbliższym czasie będzie wodociąg 

na Kleci? 
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Wójt Odpowiedział, że zaczynamy  od przygotowania map, dotyczy to ul. 

Zakrzewskiej i Kleci, ale chodzi tez o ekonomie, ponieważ te inwestycje będą bardzo 

kosztowne.  

 

Radny Zalski zwrócił uwagę na fakt, ze dostał powiadomienie na posiedzenie wspólne 

Komisji podpisane przez Pana Biernackiego. Pan Biernacki nie ma takiego prawa, 

trzeba tę sprawę unormować. Bo w tej chwili jest to działanie wbrew statutowi. 

To nie było zaproszenie tylko powiadomienie.  

Przewodniczący RG – była to informacja, ze posiedzenie się odbywa, sprawa ta  już 

została  omówiona na Komisji i sądzi, ze był popełniony błąd, że następnym razem 

każdy przewodniczący podpisze zawiadomienie na  posiedzenie swojej Komisji.  

Radny Andrzej Zalski podziękował, że w Pan  Przewodniczący przychylił się do 

sugestii i ze sprawa zostanie załatwiona. 

Ad-9.   

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął    

XVII  zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

Protokołowała  

Joanna Krotla 
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