
PROTOKÓŁ nr XXVII/2016 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 8 grudnia 2016 roku 

w sali remizy OSP w Opatowie  

Godzina  rozpoczęcia 13
00

, godz. zakończenia 15
00 

Na 15 radnych obecnych na sesji 15 radnych 

Obecni na posiedzeniu:  

1. Wójt Gminy                 - Bogdan Sośniak  

2. Skarbnik Gminy  - Zbigniew Kowalik 

3. Sekretarz Gminy   - Jerzy Szyja 

4.  Sołtysi  wg listy obecności załączonej do protokołu 

5. 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. udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kłobuckiego ( dot. samochodu na 

potrzeby  Warsztatu  Terapii Zajęciowej w Hutce 

c. wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy 

d. statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Opatowie  

e. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi 

oraz  ustalenia  stawki tej opłaty  

f. zmiany uchwały dot. ustalenia podatku od środków transportowych 

7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

8. Sprawy bieżące  

9. Zakończenie XXVII  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. Porządek 

został zatwierdzony jednogłośnie bez zmian. 

Ad-3. 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie, bez 

uwag. 

Ad-4 -5 

Informacja Wójta Gminy: 

- zakończono przebudowę ul. Przechodniej na osiedlu w Opatowie. 

- trwają remonty dróg, tych które były planowane do  uzupełnienia nawierzchnia 

asfaltową – ul. Szkolna  w Zwierzyńcu Pierwszym , ul. Spokojna w 

Iwanowicach Dużych , warunki pogodowe zdecydują o ich zakończeniu. 

- zlecono wykonanie budowy chodnika przy ul. Szkolnej w Waleńczowie.  

- rozpoczęły się roboty przy odwodnieniu drogi  i budowie chodnika  na ul. 

Długiej w Iwanowicach Małych. 

- zakupiono skrzynie na piasek, które będą postawione na skrzyżowaniach dróg 

powiatowych i przy krajówce.  

Ad-6. 

a. Uchwała Nr 1114/XXVII/2016 w sprawie  zmian w uchwale budżetowej 

na 2016  rok podjęta została jednogłośnie.  

Wyjaśnienia do projektu budżetu radni otrzymali na piśmie:  

Do uchwały budżetowej na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany : 

- zmniejszyć wydatki 

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 80.000,00 zł. 

Rozdz

. 

75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek 

jednostek samorządu terytorialnego 

 

80.000,00 zł. 



  Wydatki bieżące 80.000,00 zł, 

  z tego :  

 - obsługa długu 80.000,00 zł. 

- zwiększyć wydatki 

Dzi

ał 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 77.000,00 zł. 

Ro

zdz

. 

6001

6 

Drogi publiczne gminne 77.000,00 zł. 

  Wydatki bieżące 77.000,00 zł. 

  Wydatki jednostek budżetowych 77.000,00 zł, 

  z tego :  

 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 77.000,00 zł. 

Dzi

ał 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.000,00 zł. 

Ro

zdz

. 

7502

3 

Urzędy gmin 3.000,00 zł. 

  Wydatki majątkowe 3.000,00 zł, 

  z tego :  

 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.000,00 zł. 

 

b. Uchwała Nr 115/XXVII/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla powiatu kłobuckiego podjęta została jednogłośnie. 

Rada Gminy jednogłośnie postanowiła :    

Udzielić dla Powiatu Kłobuckiego pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej w kwocie 3.000,00 zł  z przeznaczeniem na  dofinansowanie zakupu 

samochodu osobowego i samochodu osobowego typu bus na potrzeby dowozu 

osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce. 

Podstawą przekazania środków na realizację pomocy o której mowa w § 1 

będzie umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczania środków. 

   

c. Uchwała Nr 116/XXVII/2016 w sprawie wspólnej obsługi jednostek 

organizacyjnych gminy  podjęta została  przy 12 glosach za, 1 przeciw i 

2 wstrzymujących  

Wójt Gminy wyjaśnił, że podjęcie uchwały wynika ze zmian przepisów 

prawa wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie 



ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

Gminny Zespół Oświaty, który do tej pory prowadzi obsługę 

administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych na 

podstawie art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty będzie nadal ją 

prowadził na podstawie znowelizowanych przepisów. Zakres obsługi 

wspólnej nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych do dysponowania środkami publicznymi 

oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu 

finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie. Zakres obsługi 

można poszerzać.  

Wójt Gminy powiedział, ze dyskutowano również na Komisjach na temat 

księgowej obsługi Biblioteki.  Do tej pory taka obsługę prowadzi 

zewnętrzne biuro rachunkowe , nie wiedział o zamierzeniach Dyrektor 

GBP , ze chętnie by zrezygnowała z usług tego biura  (biuro jest poza 

gmina Opatów) . Sprawdzono umowę, umowę trzeba wypowiedzieć, 

dokończyć bilans roku i potem przekazać taka obsługę do zadań 

Gminnego Zespołu Oświaty w Opatowie.  Będzie to z momentem 

zakończenia kwartału, a najpóźniej do końca półrocza, w każdym razie 

umowa zostanie zmieniona najszybciej jak się da.  

Będzie to również z korzyścią dla biblioteki, bo przy obsłudze 

zewnętrznej do tej pory za całość odpowiedzialna była Pani Dyrektor 

Biblioteki , a biuro rachunkowe było tylko „maszynka do liczenia i 

księgowania”, natomiast kiedy to zadanie trafi do GZO, odpowiedzialność 

za sprawy finansowe przejmie również księgowy.  

Radny Dariusz Zając wyjaśnił , ze jest przeciwny uchwale, ponieważ od 

początku był orędownikiem innego rozwiązania czyli utworzenia  

Centrum Usług Wspólnych, uważa, że to rozwiązanie,  które proponował 

kumulowała by wszystkie jednostki organizacyjne gminy – Zakład 

Komunalny , GOPS i nie dublowalibyśmy etatów w nazewnictwie, wtedy 

powstał by jeden etat księgowego dla wszystkich jednostek, na pewno z 

tego tytuły byłyby oszczędności, nie chodzi tu nawet o kwestie 



personalne.   

Radny Andrzej Zalski zaapelował do  pana Wójta  aby panie z GZO 

zostały przeszkolone  z uchwały budżetowej . 

 

d. Uchwała Nr 117/XXVII/2016 w sprawie statutu Gminnego Zespołu 

Oświaty w Opatowie  - podjęta  przy 12 glosach za, 1 przeciw i 2 

wstrzymujących  

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy, że w związku z podjęciem uchwały w 

sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy, w 

następstwie zaistniała konieczność zmiany statutu GZO. 

 

e. Uchwała Nr 118/XXVII/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz  ustalenia  stawki 

tej opłaty   podjęta została jednogłośnie  

Wójt Gminy wyjaśnił, ze w związku z tym, że przetarg na wywożenie 

odpadów wygrała firma z tańszą obsługą, można obniżyć stawki za 

wywóz odpadów o 1 zł.  

Chociaż to nie jest  tak wprost, ze opłaty które zbieramy od ludzi 

pokrywają się z należnością, która płacimy firmie wywożącej. 

No to maja wpływ różne uregulowania . 

Zmieniła się tez ustawa i czeka nas przy następnym przetargu zwiększenie 

opłaty, ponieważ ustawodawca  narzuca nam obowiązek segregowania 

papieru, może dojść kolejny pojemnik. Na ten moment od stycznia  2017 

stawkę można zmniejszyć o 1 zł.  

f. Uchwała Nr 119/XXVII/2016 w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia 

podatku od środków transportowych podjęta została jednogłośnie. 

Zmiana nastąpiła w związku z drobna korektą w słownictwie uchwały. 

Ad- 7 

Wniosków i  interpelacji radni nie zgłosili.  



Ad- 8 

Sprawy bieżące: 

- sołtys wsi Opatów Tomasz Macherzyński  zgłosił problem palenia w piecach 

plastikami , oponami. Czy Gmina ma jakieś możliwości kontroli? 

Wójt Gminy – możemy zawiadomić Inspektorat Ochrony Środowiska, ale de 

facto nie mamy innych możliwości, porozmawia z dzielnicowym w tej sprawie. 

Szczegółowo postara się odpowiedzieć na następnej sesji. 

 Radny Leszek Biernacki – przypomniał o konieczności postawienia wiaty 

przystankowej w Iwanowicach Małych oraz o ewentualnej podwyższeniu  diet 

dla sołtysów w związku z roznoszeniem nakazów ponieważ sołtysi uważają, że 

są zbyt obciążani obowiązkami.    

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na postawienie wiaty, natomiast sprawa 

wynagrodzenia sołtysów będzie omawiana na Komisji.   

Zaproponowano aby przed rozpatrzeniem sprawy rozeznać sytuację w gminach 

sąsiednich.  

Ad- 9 

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął  

XXVII zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

 

Protokołowała 

 


