
PROTOKÓŁ nr VIII/2019 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej  

dnia  28 maja  2019r w sali przy ul. Kościuszki nr 1 w Opatowie 

 

Godzina  rozpoczęcia 13
30

, godz. zakończenia 15
30 

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. Radny powiatowy  - Jerzy Kiepura 

5. Radni wg listy obecności załączonej do protokołu 

6. Sołtysi 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 protokołów   z sesji RG z dnia 27 marca 2019r i 23 kwietnia 2019r 

4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami  

5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie  gminy na 2019r 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej  Prognozie Finansowej 

gminy Opatów na lata 2019-2026   

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

8. Podjęcie uchwały 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 zmienionej Uchwałą Nr 224/XLIX/2018 z dnia 30 



października 2018 r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiących własność gminy Opatów 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w 

miejscowości  Opatów 

11. Wolne wnioski radnych i sołtysów 

12. Sprawy bieżące  

13. Zakończenie VIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów 

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad-1.  

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Szewczuk.  

Powitał wszystkich zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził 

prawomocność sesji. 

Ad-2.  

Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad.  

Proponowany porządek obrad został zatwierdzony.  

Ad-3.  

Protokół z sesji z dnia  27 marca i 23 kwietnia  2019r został przesłany radnym. 

Zgodnie z § 43 ust. 3 Statutu Gminy Opatów, radny  może wnosić do protokołu 

uwagi bezpośrednio do Przewodniczącego Rady Gminy nie później niż 3 dni 

przed terminem kolejnej sesji – w sprawie protokołu żadna uwaga nie wpłynęła 

do Przewodniczącego RG. 

Przewodniczący obrad podpisał obydwa protokoły- nr VI/2019 i nr VII/2019 

Ad 4. 

Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami: 

- opinia Kuratora dot. likwidacji szkół 

- zakup samochodu dla OSP w Opatowie  



- zakończono kanalizację na ul. Miodowej w Iwanowicach Małych i ul. 

Nadrzeczna w Opatowie 

- odbudowa drogi w Iwanowicach Dużych 

- wyborów do Parlamentu Europejskiego  oraz zbliżających się wyborów do 

Sejmu i Senatu  

- gazyfikacja gminy, początek od Iwanowic Dużych 

- na temat sporządzanego raportu o stanie gminy 

Radny Paweł Sosniak zwrócił uwagę na to, że OSP z innych gmin tankują wodę 

z hydrantów na terenie naszej gminy.    

Ad-5 

Uchwała nr 36 /VIII/2019  w sprawie w sprawie  zmian w budżecie  gminy na 

2019r 

Wyjaśnienia do projektów uchwał radni otrzymali na piśmie.  



 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Ad-6 

Uchwała nr 37 /VIII/2019  w sprawie w sprawie  zmian w Wieloletniej  

Prognozie Finansowej gminy Opatów na lata 2019-2026   

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  



Ad-7 

Uchwała nr 38 /VIII/2019  w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłaty 

1.Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny w następujących wysokościach: 

a) gospodarstwo domowe 1 osobowe - 16,00 zł, 

b) gospodarstwo domowe 2 osobowe - 32,00 zł, 

c) gospodarstwo domowe 3 osobowe - 48,00 zł, 

d) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 64,00 zł, 

e) gospodarstwo domowe 5 osobowe - 80,00 zł, 

f) gospodarstwo domowe 6 osobowe - 96,00 zł, 

g) gospodarstwa domowe 7 osobowe i większe - 112,00 zł. 

2. Ustala się miesięczną wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

w następujących wysokościach: 

a) gospodarstwo domowe 1 osobowe - 32,00 zł, 

b) gospodarstwo domowe 2 osobowe - 64,00 zł, 

c) gospodarstwo domowe 3 osobowe - 96,00 zł, 

d) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 128,00 zł, 

e) gospodarstwo domowe 5 osobowe - 160,00 zł, 

f) gospodarstwo domowe 6 osobowe - 192,00 zł, 

g) gospodarstwa domowe 7 osobowe i większe - 224,00 zł. 

 

Uchwała została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym.  

W tym miejscu radna Ksenia Sroka opuściła obrady. Obecnych 14 radnych.  

Ad-8 

Uchwała nr 39/VIII/2019  w sprawie 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 zmienionej Uchwałą Nr 

224/XLIX/2018 z dnia 30 października 2018 r. 

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 Grzegorz Kluba 

7 Wilkowiecko Krzysztof Konieczny 

8 Złochowice Ryszard Kotas 

9 Zwierzyniec Pierwszy Henryka Sitek 

10 Zwierzyniec Drugi Piotr Ślusarczyk 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Ad-9 

Uchwała nr 40 /VIII/2019  w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność gminy Opatów 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad-10 

Uchwała nr 41 /VIII/2019  w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości w miejscowości  Opatów 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej należy do zadań 

własnych gminy. W zakres ten wchodzą między innymi sprawy związane z 

budową i utrzymaniem dróg gminnych. 

 Zamiana działki oznaczonej numerem ewidencji geodezyjnej 2581/3 o 

powierzchni 0,0105 ha, położonej w miejscowości Opatów zapisanej w księdze 

wieczystej nr  CZ2C/00048356/7 stanowiącej własność Gminy Opatów na 

działkę oznaczoną numerem ewidencji geodezyjnej 934/7 o powierzchni 0,0117 



ha, położonej w miejscowości Opatów zapisanej w księdze wieczystej nr    

CZ2C/00049780/5 stanowiącej własność osoby fizycznej , ma na celu 

uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej położonej w Opatowie przy ul. 

Piaskowej. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Ad-11.i  Ad.12 

W wolnych wnioskach głos zabrał Radny Powiatowy Jerzy Kiepura – mówił 

między innymi na temat bieżących inwestycji na terenie powiatu, przekazał 

informacje na temat ubiegłorocznej suszy i potrzeby utworzenia na terenie 

powiatu stacje meteorologiczną , 

Radny Andrzej  Zalski – przypomniał o chodniku w Zwierzyńcu Pierwszym, 

który był obiecany przez Starostę i do tej pory nie wywiązał się z tej obietnicy.  

Radny Artur Bednarek przypomniał o sprawie uszkodzonego pobocza w 

Opatowie ul. Kuźniczka, w sprawie tej wysłał   pismo i kilka razy zgłaszał na 

sesjach. 

Radny Przemysław Sławuta zgłosił w imieniu Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia i Spraw Socjalnych , wniosek dot. przedyskutowania sprawy 

rozwiązania GZO w Opatowie . 

Wniosek został skierowany na wspólne posiedzenie komisji stałych.  

Radny Andrzej Zalski poparł ten wniosek oraz stwierdził, że sprawa ta powinna 

zostać rozpatrzona ponieważ nie ma  współpracy pomiędzy nauczycielami, 

Wójtem i GZO. Nie ma konkretnej osoby która jest odpowiedzialna   za decyzje 

oświatowe ( dyrektor szkoły odsyła do GZO, GZO odsyła do Wójta) 

 

Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy  złożył serdeczne podziękowania 

dla byłych sołtysów Pana Stanisława Olszewskiego i Pana Jerzego 

Grzelińskiego. 

  

 



 Ad-13.  

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący  Rady Gminy  zamknął  

VIII  zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

 

Integralną część protokołu stanowi nagranie z sesji RG Opatów, znajdujące się 

na BIP Gminy Opatów.  

Protokołowała  

Joanna Krotla     PRZEWODNICZĄCY  

       Rady Gminy Opatów   

 


