
PROTOKÓŁ nr XLIX/2018 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 30 października 2018 roku 

w sali budynku przy ul. Kościuszki nr 1 w Opatowie 

Godzina  rozpoczęcia 14
00

, godz. zakończenia 16
30 

Na 15 radnych obecnych na sesji 13 radnych 

Obecni na posiedzeniu:  

1. Starosta Powiatu – Henryk Kiepura 

2. Radny Powiatowy – Tomasz Jeziorski 

3. Radny Powiatowy – Jerzy Kiepura 

4. Wójt Gminy – Bogdan Sośniak   

5. Sekretarz Gminy – Jerzy Szyja   

6. Skarbnik Gminy – Zbigniew Kowalik 

7.  Radca Prawny – Wanda Balas  

8. Przedstawiciel Izby Rolniczej – Leszek Balcerzak 

9.  Sołtysi  wg listy obecności załączonej do protokołu 

10. 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 poprzednich   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 na 2018 rok  

b. zmian w Wieloletniej Prognozie  Finansowej gminy Opatów na lata  

2018-2022   

c. uchwalenia Statutu Gminy w Opatowie 

d.  nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie 

e. wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

stanowiącej własność  komunalną 

f. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia 

podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów 

g. ustalenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej 

h. zmiany załącznika do Uchwały Nr 30/VIII/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w 

sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa 

od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych  oświadczeń   

majątkowych. 

 8.Informacja Wójta Gminy na temat złożonych  oświadczeń   majątkowych. 

 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

10. Sprawy bieżące 

 11. Zakończenie XLIX 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 wraz został zatwierdzony jednogłośnie.  

Radny Andrzej Zalski  przypomniał o zgłoszonym na poprzedniej sesji wniosku 

dot. przeproszenia Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” przez Radę Gminy Opatów. 



Przewodniczący RG poinformował, że sprawa ta będzie wyjaśniona w punkcie 

„Odpowiedzi na Interpelacje i zapytania” 

Ad-3. 

Protokół z  sesji Rady Gminy z dnia   27 września 2018r    został  przyjęty   

jednogłośnie, bez uwag 

Ad-4 i Ad-5. 

 

Wójt Gminy serdecznie  podziękował obecnym na posiedzeniu Radnym 

powiatowym oraz Staroście Powiatu  za współpracę w mijającej kadencji   

2014-2018. 

Wraz z Przewodniczącym Rady Gminy , w ramach podziękowania, wręczyli 

wszystkim obecnym  -upominki . 

Starosta Powiatu Pan Henryk Kiepura podziękował za współprace w mijającej 

kadencji oraz przypomniał co zostało  w tej kadencji zrealizowane.  

Powiedział, ze pod kontem zadań drogowych była to najlepsza kadencja, nigdy 

wcześniej nie udało się wyborować tyle dróg co w kadencji 2014-2018. 

 

Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami : 

- kończy się inwestycja kanalizacyjna w Iwanowicach Dużych,  teraz tylko musi 

zostać wszystko posprzątane i droga doprowadzona do użytku 

- kanalizacja w Opatowie ul. Nadrzeczna oraz w Iwanowicach Małych na  

ul. Miodowej i ul. Krótkiej 

- odbudowa nawierzchni na ul. Długiej  w Iwanowicach Małych  - koszt całości 

około 1 mln zł - dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich  w wysokości około 650 tys. zł.  termin 

zakończenia koniec maja 2019r. 

- odbudowano drogi ul.  Szkolna  w Wilkowiecku oraz koło 100 metrów 

 ul. Leśna w Zwierzyńcu Pierwszym  



- wniosek na termoogniwa – konkurs  realizowany z gminą Popów, na razie nie 

ma rozstrzygnięcia  

- Program Rządowy „Czyste Powietrze”  na termomodernizację – każdy 

zainteresowany może składać wnioski do Wojewódzkiego Funduszu. 

- opracowanie projektu budżetu na 2018r do dnia 15 listopada br. – projekt 

zostanie przekazany jeszcze obecnym radnym.  

Potem również będzie on doręczony nowo wybranym radnym. Pierwsza sesja 

musi się odbyć w dniach 20-23 listopada 2018r  

W tej Sali, w której obecnie jesteśmy bezie zrobiona sala posiedzeń z 

prawdziwego zdarzenia, musi być cos na stałe choćby ze względu na 

zamontowanie sprzętu do nagrywania sesji, wymóg ustawy o samorządzie 

gminnym.  

- zaprosił na obchody święta 11 listopada – 100-lecie Odzyskania 

Niepodległości.  

Radny Andrzej  Zalski przypomniał o swoim wniosku. Natomiast 

Przewodniczący RG Witold Łacny przypomniał, że odpowiedź ma zostać 

udzielona w punkcie „Odpowiedzi na Interpelacje i zapytania” 

Radnego Andrzeja Zalskiego ta informacja  nie usatysfakcjonowała i w związku 

z tym podziękował za udział w sesji i opuścił sale obrad.  

Od tej chwili w sesji uczestniczyło 12 radnych. 

Ad-6  

a. Uchwała Nr 217/XLIX/2018 w sprawie  zmian w budżecie na 2018r. 

Zmiany radni otrzymali na piśmie: 



 

Uchwała została podjęta  jednogłośnie 

b. Uchwała Nr 218/XLIX/2018 w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie  

Finansowej gminy Opatów na lata 2018-2022   

Objaśnienia zmian przyjętych do  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2018 – 2026 : 
    

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 172/XXXVIII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. uwzględniono 
zmiany, które wystąpiły w następujących uchwałach i zarządzeniach : 
 

- Uchwała Nr 205/XLVI/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. 
- Zarządzenie Nr 0050.28.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r., 
- Zarządzenie Nr 0050.32.2018 z dnia 17 lipca 2018 r., 



- Zarządzenie Nr 0050.34.2018 z dnia 24 lipca 2018 r. 
- Zarządzenie Nr 0050.35.2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. 
- Zarządzenie Nr 0050.38.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. 
- Uchwała Nr 2007/XLVII/2018 z dnia 4 września 2018 r. 
- Zarządzenie Nr 0050.43.2018 z dnia 5 września 2018 r. 
- Zarządzenie Nr 0050.44.2018 z dnia 27 września 2018 r. 
- Uchwała Nr 214/XLVIII/2018 z dnia 27 września 2018 r. 
- Zarządzenie Nr 0050.47.2018 z dnia 3 października 2018 r. 
- Zarządzenie Nr 0050.49.2018 z dnia 18 października  2018 r. 
- Uchwała Nr 217/XLIX/2018 z dnia 30 października 2018 r. 

 
 D o c h o d y  

 
Po wprowadzeniu zmian, które wystąpiły w w/w dokumentach kwota dochodów ogółem        

 wyniosła 30.347.435,73 zł, 
 w tym :  
 - dochody bieżące 26.006.629,76 zł, 
 - dochody majątkowe 

 
4.340.805,97 zł. 

 W y d a t k i 
 
Kwota wydatków po wprowadzeniu w/w zmian wyniosła 

 
 

35.857.211,34 zł, 
 w tym :  
 - wydatki bieżące 25.612.676,84 zł, 
 - wydatki majątkowe 10.244.534,50 zł. 

 

Do uchwały wprowadzono nowe zadanie, którego pełna nazwa brzmi : "Poprawa 
samopoczucia uczniów podstawą do bycia dobrym Europejczykiem". Jest to projekt 
realizowany w ramach programu ERASMUS +, a głównym celem projektu jest wymiana 
dobrych praktyk, polegająca miedzy innymi na współdziałaniu szkół z róznych krajów nad 
wspólnymi tematami bądź problemami do rozwiązania. 
Projekt będzie finansowany ze środków unijnych. 
Zadanie będzie realizowane w latach 2018 - 2020. 
Wartość kosztorysowa zadania    100.966,00 zł. 
Limity wydatków na poszczególne lata przyjęto w następujących kwotach : 
 

- limit 2018  14.300,00 zł, 
- limit  2019 40.291,00 zł. 
- limit 2020 46.375,00 zł. 
 R a z e m : 100.966,00 zł. 

 
W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadzono następujące zmiany : 
 

- dla roku 2019 zwiększono kwotę dochodów o 72.155,47 zł, 
- dla roku 2020 zwiększono kwotę dochodów o  28.810,53 zł. 
 R a z e m : 100.966,00 zł. 

Po wprowadzeniu w/w zmian, kwota łącznych nakładów finansowych wymienionych w 
załączniku Nr 2 do uchwały wyniosła 15.171.975,50 zł. 
 

Uchwała została podjęta  jednogłośnie 



 

c. Uchwała Nr 219/XLIX/2018 w sprawie    uchwalenia Statutu Gminy w 

Opatowie. 

Wójt Gminy poinformował, że zaistniała konieczność uchwalenia  nowego 

Statutu Gminy, w związku ze zmiana Ustawy o samorządzie, a także dlatego, że 

Statut  Gminy jest z 2003 roku. 

Statut był przedstawiony na komisjach.  Komisje Projekt Statutu Gminy Opatów 

zaopiniowały pozytywnie.  

Radca Prawny Wanda Balas dodała jeszcze zmianę do projektu w związku ze 

zmiana interpretacji Wojewody Śląskiego  

Uchwała została podjęta  jednogłośnie 

 

d.  Uchwała Nr 220/XLIX/2018 w sprawie  nadania statutu Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Opatowie 

Zmiany w zapisach statutu następują w zakresie: 

1. Aktualizacja lokalizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie. 

- zmiana adresu Biblioteki z ulicy Kuźniczka 32 do budynku Szkoły 

Podstawowej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 1.  

2. Dodanie zapisu, iż Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie może 

używać skrótu GBP w Opatowie, gdyż nazwa taka jest zwyczajowo 

przyjęta i jeśli ma być stosowana powinno to zostać określone w Statucie.  

Opinia Komisji pozytywna.  

 

Uchwała została podjęta  jednogłośnie 

 

e. Uchwała Nr 221/XLIX/2018 w sprawie  wyrażenia zgody na wynajem w 

trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność  komunalną 

Wyraża się zgodę na wynajem w trybie bezprzetargowym na okres 3  lat części 

nieruchomości komunalnej  o powierzchni 62,97 m² usytuowanej na działce 



ewid. nr 346, położonej w Złochowicach przy ul. Wesoła nr 3 w budynku 

Szkoły Podstawowej na rzecz  dotychczasowego najemcy 

Opinia Komisji pozytywna.  

 

Uchwała została podjęta  jednogłośnie 

 

f. Uchwała Nr 222/XLIX/2018 w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy 

Opatów 

Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny 

skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku 

rolnego na rok podatkowy 2019 ( M. P. z 2018 r., poz. 1004) z kwoty 54,36 zł 

za 1dt do kwoty  45,00 zł. za 1 dt, mającą zastosowanie przy obliczaniu podatku 

rolnego na 2019 r. na obszarze gminy Opatów. 

Opinia Komisji pozytywna.  

 

Uchwała została podjęta  jednogłośnie 

 

g. Uchwała Nr 223/XLIX/2018 w sprawie  ustalenia stawek podatku od 

nieruchomości, opłaty targowej 

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących 

wysokościach : 

1. od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,54 zł. za 1m² powierzchni 

użytkowej 

2. od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością 

gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej - 16,80 zł. za 1 m² powierzchni 

użytkowej 



3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 

zł. za 1 m² powierzchni użytkowej 

4. od budynków lub ich części związanych z udzieleniem świadczeń 

zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej , zajętych przez 

podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł. za 1 m² powierzchni użytkowej 

5. od pozostałych budynków lub ich części , w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 

pożytku publicznego - 4,00 zł. za 1 m² powierzchni użytkowej 

6. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 

3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

7. od gruntów : 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na 

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,64 zł. za 1 

m²powierzchni 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych -  4,63 zł od 1 ha powierzchni , 

c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,16 

zł. za 1 m² powierzchni 

Opinia Komisji pozytywna.  

 

Uchwała została podjęta  jednogłośnie 

 

h.  Uchwała Nr 224/XLIX/2018 w sprawie  zmiany załącznika do Uchwały  

Nr 30/VIII/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa od osób fizycznych, 

określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 

W uchwale  Rady Gminy Opatów Nr 30/VIII/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. 



w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa 

od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso zmienia 

się załącznik, który otrzymuje brzmienie: 

WYKAZ INKASENTÓW POBORU PODATKÓW OD OSÓB 

FIZYCZNYCH 

W DRODZE INKASA 

Lp. SOŁECTWO 
IMIĘ I NAZWISKO  

INKASENTA 

1. Brzezinki Zbigniew Oziębała 

2. Iwanowice Duże Andrzej Schőn 

3. Iwanowice Małe Jan Ślusarczyk 

4. Iwanowice-Naboków Barbara Janic 

5. Opatów Halina Szyjka 

6. Waleńczów Stanisław Olszewski 

7. Wilkowiecko Jerzy Grzeliński 

8. Złochowice Aneta Kotas 

9. Zwierzyniec Pierwszy Henryka Sitek 

10. Zwierzyniec Drugi Piotr Ślusarczyk 

Opinia Komisji pozytywna.  

Uchwała została podjęta  jednogłośnie 

 

Ad- 7.   

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych  oświadczeń   

majątkowych. 

Radni oświadczenia złożyli w terminie. 



Oświadczenia przesłano do Urzędu Skarbowego w Kłobucku oraz umieszczono 

a stronie BIP gminy Opatów. 

Urząd Skarbowy w wyniku analizy stwierdził drobne uchybienia i braki 

formalne. Rani zostali wezwani do ich usunięcia  i otrzymali powiadomienia na 

piśmie. 

Ad-8 

Informacja  Wójta  Gminy na temat złożonych  oświadczeń   majątkowych. 

Pracownicy  oświadczenia złożyli w terminie. 

Oświadczenia przesłano do Urzędu Skarbowego w Kłobucku oraz umieszczono 

a stronie BIP gminy Opatów. 

Urząd Skarbowy w wyniku analizy u czterech osób stwierdził drobne braki 

formalne, które usunięto na bieżąco.  

Ad-9 

W punkcie tym Przewodniczący RG przypomniał wniosek Andrzeja Zalskiego. 

Odczytał fragment protokołu z sesji z 27.09.2018r, gdzie wniosek był zgłoszony. 

Przypomniał również  fragmenty  z sesji 30.09.2015r , której dotyczył wniosek 

radnego Andrzeja Zalskiego. Porządek na tej sesji był zatwierdzony 

jednogłośnie wiec nikt wtedy nie zwrócił uwagi, ze w  porządku jest cos 

niezgodnego z prawem. Przypomniał, że na tamtej sesji  Wójt Gminy 

przedstawił relacje pomiędzy Gminą a Stowarzyszeniem, natomiast nie był 

procedowany protokół z kontroli, ponieważ była informacja, że sprawa jest 

jeszcze w toku i nie została zakończona. 

Protokół z tej sesji RG również został zatwierdzony przez RG. 

 

Radny Tomasz Kotowicz – zwrócił uwagę, że SKO wydało decyzję , która nie 

jest prawomocna czyli sprawa jest nadal w toku czyli uważa, że wniosek 

radnego Andrzeja Zalskiego nie jest zasadny   bo sprawa jest ciągle 

niewyjaśniona.  

Radny Józef Chyra – uważa, ze strona w tej sesji nie jest Rada Gminy, tylko 



Wójt  Gminy, który informację przekazywał na swój wniosek .  

Radny Tomasz Kotowicz – jako radny nie czuje się winny ani nie uważa, ze 

Rada Gminy kogokolwiek uraziła , na sesji były przekazywane tylko relacje, to 

SKO zdecyduje czy doszło do naruszenia prawa czy nie. 

Wniosek radnego Zalskiego  został odrzucony 9 głosami za przy 3 głosach 

wstrzymujących. 

Ad-10 

Sprawy bieżące: 

- zaproszenie dla radnych na święto 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez 

Polskę ( zeskanować i wysłać wszystkim radnym) 

- pismo  w sprawie targów rolniczych ( zeskanować i przekazać radnym i 

sołtysom) 

- pisma do RG – przekazać do  NOWEJ RG  

Przewodniczący RG Witold Łacny podziękował za 20 lat współpracy z  Rada, 

sołtysami i gminą. 

Ad-11 

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Gminy  

zamknął  XLIX zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

 

Protokołowała 

Joanna Krotla  

 

 


