
PROTOKÓŁ nr XXVI/2016 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 25 listopada 2016 roku 

w sali remizy OSP w Opatowie  

Godzina  rozpoczęcia 15
00

, godz. zakończenia 18
00 

Na 15 radnych obecnych na sesji 14 radnych 

Obecni na posiedzeniu:  

1. Wójt Gminy                 - Bogdan Sośniak  

2. Skarbnik Gminy  - Zbigniew Kowalik 

3. Sekretarz Gminy   - Jerzy Szyja 

4. Radny Powiatowy  - Jerzy Kiepura 

5. Radny Powiatowy  - Tomasz Jeziorski 

6. Przedstawiciel Izb Rolniczych – Halina Szyjka 

7.  Sołtysi  wg listy obecności załączonej do protokołu 

8. Radni wg listy obecności załączonej do protokołu 

  

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. zmian w budżecie gminy na 2016r  

b. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia 

podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów 

c. ustalenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej 

d. ustalenia podatku od środków transportowych 

e. uchwalenia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami 



pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2017r.  

f. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej  na 

własność Gminy Opatów 

g. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków na terenie gminy Opatów 

h. wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy 

i. statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Opatowie  

7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

8. Sprawy bieżące  

9. Zakończenie XXVI  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.  

Przewodniczący Rg zapoznał z proponowanym porządkiem  obrad. 

Wójt Gminy złożył wyjaśnienia dot. dodania do porządku uchwały dot. stawek 

za wodę – stawki nie ulegają zmianie, ale należy uchwałę  podjąć z tymi 

samymi stawkami na rok przyszły. 

Radny Dariusz Zając do porządku sesji złożył wniosek aby wycofać z obrad 

punkty dot. podjęcia uchwał w sprawach  wspólnej obsługi jednostek 

organizacyjnych gminy oraz statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Opatowie , 

ponieważ sprawy nie były omawiane na komisjach.  

Poza tym było mówione, że ulegają przepisy oświatowe , dlatego czuje się 

oszukany, ze nic nie było wytłumaczone ani omówione na komisjach, a gotowe 

uchwały umieszczane są w porządku sesji RG. 

Wójt Gminy wyjaśnił, na dzisiejszej sesji przy omawianiu tych projektów  

byłyby przedstawione wszelkie wyjaśnienia, ale to już od woli radnych zależy 



kiedy te projekty uchwał będą omawiane. 

Wniosek radnego Dariusza Zająca został przyjęty 6 głosami za, 5 głosami 

przeciw i 3 głosami wstrzymującymi. 

Na wniosek Przewodniczącego Rady, po wycofaniu  pkt 6h i 6i  porządek obrad 

został przyjęty jednogłośnie.  

Ad-3. 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie, bez 

uwag. 

Ad-4 -5 

Informacja Wójta Gminy: 

- powtórzył informacje o bieżących przygotowaniach do kanalizacji w 

Iwanowicach Dużych 

- będzie złożony wniosek na budowę wodociągu na ul. Zakrzewskiej i ul. 

Szkolnej w Waleńczowie  

- kończą się pracy przy opracowaniu  map na kanalizację  w Zwierzyńcu 

Pierwszym – nadal w grę wchodzą dwa warianty czyli polaczenie kanalizacji do 

oczyszczalni w Opatowie bądź jeżeli MASKPOL zapewni odbiór ścieków to 

przesyłanie ścieków do oczyszczalni  do Maskpolu. 

- opracowywana jest nadal dokumentacja na ul. Miodowa w Iwanowicach 

Dużych. 

- na ukończeniu są prace przy elewacji budynku remizy OSP w Zwierzyńcu 

Pierwszym, rozszerzony został zakres robót o odizolowanie i zabezpieczenie 

fundamentów przy remizie. 

- zakończyła się przebudowa na ul. Piaskowej w Opatowie, czeka nas jeszcze 

rozliczenie inwestycji 90114 

- zakończyły się remonty chodników przy drogach powiatowych, przy 

dofinansowaniu ze środków funduszów sołeckich 

 - przygotowujemy się do zimy, przywożone są skrzynie z piachem na 

skrzyżowania  

- w ramach środków finansowych , które były w tym roku przeznaczone na 



kanalizacje a niewykorzystane, jest zrealizowana ul. Przechodnia na Osiedlu w 

Opatowie,   są przygotowane prace ziemne i porządkowe do tych odcinków, 

które są planowane do wyasfaltowania.  Jeżeli pogoda pozwali to zadania 

zaplanowane zostaną wykonane, jeżeli nie to zostaną one zrealizowane w roku 

bieżącym. 

- w porozumieniu z Panem Andrzejem Zalskim i jego wkładem w postaci 

sprzętu są kontynuowane prace na drodze do lasu w Zwierzyńcu Pierwszym – 

odtworzenie rowów, granic, wykorytowanie drogi, nawiezienie tłucznia  

-zaczną się  roboty brukarskie w Iwanowicach Małych 

- w dzisiejszej uchwale odnośnie zmian w budżecie są ujęte środki na  

dofinansowanie do OSP na zakup sprzętu, 

- kontrola w Urzędzie Gminy w sprawie ochrony informacji niejawnych, 

najpierw była kontrola Wojewody  teraz jest kontrola Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, zalecenia pokontrolne przyjdą z Centrali, już wiemy ze musimy 

wymienić szafę na metalową, musimy wydzielić strefę jeżeli chodzi o system 

alarmowy i system bezpieczeństwa w Urzędzie ,  

- w dzisiejszym porządku jest również uchwała, która dotyczy nieruchomości  

przylegającej do remizy w Zwierzyńcu Pierwszym, wniosek do Agencji w tej 

sprawie był składany w 2015 roku.  

- reforma oświaty – jeszcze nie ma ustawy, która wprowadza reformę 

oświatową, ale wszystko wskazuje że one nastąpią. 

Znikną Gimnazja, a powstaną szkoły podstawowe ośmioklasowe , pozostaje też 

sprawa obsługi oświaty i  ujęcie tych uchwał w dzisiejszym porządku obrad nie 

miało na celu oszukać kogoś czy przyspieszyć , to wynikło z pragmatyki i czasu.  

Gminne Zespoły Oświaty na takich zasadach jakie obowiązują do tej pory, z 

mocy ustawy wygasają 31 grudnia tego roku. 

My proponujemy dostosowanie obecnego Gminnego Zespołu Oświaty do 

wymogów nowych przepisów, trzeba dlatego zmienić statut, gdzie trzeba jasno 

trzeba określić zadania jednostek oświatowych. Szczegóły będą omówione na 

posiedzeniu komisji.   

 



Radny Andrzej Zalski – czyli my jedna jednostkę organizacyjna likwidujemy i 

tworzymy drugą ? 

Wójt Gminy – nie likwidujemy tylko dostosowujemy do nowej ustawy bp 

praktycznie zadania się nie zmienią.  

 

Radny Piotr Rojszczyk przypomniał o lepszym umocowaniu znaku drogowego 

na POSADÓWKI w Złochowicach,. 

 

Ad-6. 

a. Uchwała Nr 107/XXVI/2016 w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na 

2016  rok podjęta została jednogłośnie.  

Wyjaśnienia do projektu budżetu radni otrzymali na piśmie:  

 

 



 

Przewodniczący RG  zapoznał ze stawkami  podatków na 2017r, 

zaproponowanymi przez poszczególne Komisji Rady Gminy:  

Podatek rolny – 45 zł   

Podatek od nieruchomości 

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 

udzielania świadczeń  zdrowotnych – 4,61zł  

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

działalności pożytku publicznego zł/m
2
 -  4,00 zł  

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

zakresie kwalifikowanym materiałem siewnym zł/m
2 
 - 10,59 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 – 4,54  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 – 2,98  zł  

Prowizja dla sołtysów – 9 %  

 



 

b. Uchwała Nr 108/XXVI/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze 

Gminy Opatów  została podjęta przy 9 głosach za, 4 wstrzymujących i 1 

osoba nie głosowała.  

Radny Andrzej Zalski powiedział, że   zrezygnował z oddania głosu 

ponieważ kiedyś był posądzony  o interes prawny kiedy głosował nad 

uchwałami dot. działalności Stowarzyszenia, które reprezentuje i skoro tak , 

to  uważa, że rolnicy głosujący nad ta uchwałą również maja w tym interes 

prawny, dlatego odnośnie podatków rezygnuje z podnoszenia ręki.  

Kiedyś mu zarzucono interes prawny, więc nie można wybiórczo traktować 

uchwał. Każdy radny jest w jakiś sposób powiązany z jakąś uchwałą.  

Radca Prawny wyjaśniła, że uchwały i tak podlegają sprawdzeniu przez 

Wojewodę pod względem  prawnym. 

 

c. Uchwała Nr 109/XXVI/2016 w sprawie ustalenia stawek podatku od 

nieruchomości, opłaty targowej podjęta  została przy 8 głosach za, 5 

wstrzymujących i 1 radny zrezygnował z głosowania.  

d. Uchwała Nr 110/XXVI/2016 w sprawie ustalenia podatku od środków 

transportowych –  



 

 

9 radnych głosowało za, 3 glosy wstrzymujące, 1 osoba wyszła z Sali, 1 osoba 

zrezygnowała z głosowania 

 

f Uchwała Nr 111/XXVI/2016 w sprawie uchwalenia Programu współpracy 

Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r. przyjęta została przy 

13 glosach za, 1 osoba zrezygnowała z głosowania. 



g. Uchwała Nr 112/XXVI/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie nieruchomości gruntowej  na własność Gminy Opatów – przyjęta 

jednogłośnie.  

h. Uchwała Nr 113/XXVI/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy 

Opatów – przyjęta jednogłośnie.  

Radny Piotr Rojszczyk – trochę zaskoczony że na sesji nie jest obecny 

Kierownik zakładu Komunalnego  Pan Puchała,  ale chciałby przekazać 

pochwałę pracy Piotra Gaja i Bogdana Włodarka – bardzo dobrze układa się z 

nimi praca i nigdy nie lekceważą zgłaszanych problemów. Poprosił Pana Wójta 

o przekazanie Panu Puchale pochwały dla jego pracowników.      

Ad- 7 

Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych były udzielane na bieżąco. 

Ad- 8 

Sprawy bieżące: 

Pismo z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hutce o dofinansowanie do zakupu 

samochodu – przekazano do rozpatrzenia na Komisjach przy omawianiu 

budżetu na 2017 rok. 

Radny Dariusz Zając – pytanie do Kierownika Zakładu Komunalnego – kiedy 

gmina będzie odbierać ścieki od indywidualnych mieszkańców , gmina posiada 

ciągnik, posiada oczyszczalnię i nadal nie stworzono odpowiednich warunków 

dla mieszkańców gminy odnośnie wywozu ścieków. 

- nadal nie ma konkretnej informacji dot. budynku po szkole rolniczej w 

Waleńczowie, w jaki sposób został zagospodarowany, ciągle czeka na 

odpowiedź od Starostwa.  

Radny Jan Ślusarczyk – przypomniał o wniosku dot. rozpatrzenia podwyższenia 

diety dla sołtysów. 

Przewodniczący RG poprosił aby Komisje przy planowaniu budżetu na 2017r, 

przygotowały jakieś propozycje na ten temat. 

Radny Andrzej Zalski zapytał co dzieje się z wnioskiem o pozbawienie go 

mandatu radnego i uczestnictwa w Komisji Oświatowej, a który został 



skierowany do Komisji Rewizyjnej, było to już dosyć dawno i do tej pory nic na 

ten temat nie wie, 

Przewodniczący Komisji    Rewizyjnej Józef Chyra – na ten temat odbyły się już 

trzy posiedzenia Komisji Rewizyjnej, w najbliższym czasie będzie czwarte , na 

którym zapadnie konkretna opinia i zostanie ona przekazana na sesję RG. 

Radny powiatowy Tomasz Jeziorski – odnośnie odbierania ścieków. Na 

oczyszczalni w Opatowie jest za mało ścieków do tego by odbierać ścieki 

indywidualne. Sam odbiera ścieki do beczki od mieszkańców gminy i musi je 

wywozić na oczyszczalnię do gminy Popów. 

Radny Dariusz Zając- uważa, że ścieki, które pompowane są do beczki to są 

jakby podwójnie napowietrzane, wiec nie powinny być szkodliwe dla 

oczyszczalni. Mieszkańcy miejscowości, którzy nie mają kanalizacji też powinni 

mieć zorganizowane odbieranie ścieków. Mieszkańcy, którzy mają kanalizację 

mają komfort, a na dodatek mają dopłacane do 1m
3 
ścieków. 

Radny Andrzej Zalski – uważa, ze jest problem i trzeba go rozwiązać, tym 

bardziej, że w Zwierzyńcu mieszkańcy też maja ten problem.   

Wójt Gminy –na ten temat wypowie się Kierownik Zakładu Komunalnego przy 

okazji składania sprawozdania, ale tak naprawdę nie ma takiej oczyszczalni, 

która by przyjęła 100% ścieków, szczególnie tych zagnitych i starych. 

Radny Jan Ślusarczyk – zapytał ile osób jest jeszcze nie podłączonych do 

kanalizacji. 

Wójt Gminy – Zakład Komunalny da dokładną odpowiedź. 

Radny powiatowy Jerzy Kiepura – na temat bieżącego funkcjonowania Powiatu. 

Przypomniał  jakie inwestycje drogowe zostały w roku bieżącym zrealizowane. 

Powiedział na temat budynku w Waleńczowie- na przystosowanie na dom 

rodzinkowy wydano na ten budynek 180 tys. Zł, sytuacja się jednak 

skomplikowała, ponieważ w Domu Dziecka w Kłobucku  jest coraz mniej 

dzieci, w związku z programem 500+ rodzice zaczęli dzieci zabierać.  

Powiedział o rozpisanym konkursie na stanowisko Dyrektora ZOZ w Kłobucku, 

są trzy kandydatury na to miejsce. 

 



Remont Izby Przyjęć w szpitalu w Kłobucku trochę się opóźnił. 

Po przyjętych stanowiskach od gmin naszego powiatu, na temat utrzymania 

szpitali w Kłobucku i Krzepicach, na dzień dzisiejszy obydwa szpitale zostają. 

Planowany jest zakup karetki, który pomoże w dalszych staraniach o utrzymanie 

tych szpitali. 

Radny Jerzy Kiepura – przypomniał , ze Pan Rojszczyk zgłaszał kiedyś 

zapotrzebowanie na badania laboratoryjne w Ośrodku Zdrowia w Złochowicach, 

sprawa jest do załatwienia tylko trzeba postarać się o dużą liczbę badających. 

Radny Andrzej Zalski – zgłosił problem drogi powiatowej Biała-Lgota, przy 

której nie ma rowu, droga z drogi leci na pola rolników, co zatruwa środowisko 

jak to się ma do fachowości zrobienia tej drogi? 

Pan Tomasz Jeziorski – sprawa była w Powiecie omawiana na Komisji, zadano 

to pytanie Staroście, ale skoro projekt tej drogi przeszedł, to Komisja nic nie 

może, tym bardziej że przez to są oszczędności dla Powiatu. 

Radny Zalski – nie zgadza się z tym, przecież to powinno być karalne. 

Radny Jacek Heluszka – co będzie z poboczem tej drogi od Krzepic do 

Dankowa, droga została zawężona, tiry żeby się wyminąć muszą zjeżdżać na 

pobocze, przez to pobocze się niszczy. 

Pan Tomasz Jeziorski – ta droga jeszcze jest na gwarancji i w ramach niej będzie 

to poprawione. 

Radny Grzyb Stanisław – czy Powiat ustalił cos odnośnie chodnika w 

Zwierzyńcu Pierwszym, czy jest jakiś projekt. 

Pan Jerzy Kiepura – dokumentacja jest opracowana, ale konkretne środki 

zostaną ewentualnie ustalone w nowym budżecie na 2017r. 

Ad- 9 

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął  

XXVI zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

 

Protokołowała 

 


