
PROTOKÓŁ nr XXXIII/2021 

z sesji zwyczajnej Rady Gminy Opatów odbytej  

dnia  4 listopada  2021r w sali przy ul. Kościuszki nr 1 w Opatowie 

Obrady rozpoczęto o godz. 14:01, a zakończono o godz. 14:47 

Na 15 radnych obecnych na sesji 13 radnych 

Obecni na posiedzeniu:  

1. Skarbnik Gminy    - Martyna Drzazga-Soboniak 

2. 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 protokołów z poprzednich sesji RG ( 23.09 i 14.10)  

4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności między sesjami 

5. Wnioski i zapytania radnych i sołtysów  

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu 

kłobuckiego  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2021-2029  

9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów  

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości  

11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i  odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Opatów 

12. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych i inne 

osoby do tego upoważnione  

13. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.  

14. Sprawy bieżące  



15. Zakończenie XXXIII 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.  

Protokoły  z sesji z dnia   23.09 i 14.10 zostały  przesłane  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, w związku z czym protokoły  zostały  podpisane przez Przewodniczącego . 

Ad- 4 i 5 

Ze względu na chorobę Wójta Gminy , pytania i wnioski do Wójta skierować na 

piśmie.  

Założenie funduszu na zabytki na terenie gminy, na renowacje – wniosek złożony 

przez radnego Idasza Grzegorza 

Wniosek sołtysa wsi Iwanowice Duże  dot.  przy okazji odbudowy chodnika w 

Iwanowicach Dużych  wymienić zasuwy na odcinkowe. 

Ad- 6. 

 Uchwała Nr 186/XXXIII/2021  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

powiatu kłobuckiego  

Pomoc przeznaczona na dofinansowanie części kosztu pobytu uczestników 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach z terenu Gminy Opatów. 

Uchwała podjęta   została przy   12 głosach za oraz 1 wstrzymującym 

Ad- 7.  

Uchwała Nr 187/XXXIII/2021  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r 



 



 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 13 głosach za 

Ad-8.  

Uchwała Nr 188/XXXIII/2021  w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2021-2029  

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 13 głosach za 



Ad- 9.  

Uchwała Nr 189/XXXIII/2021  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów  

Uchwała dotyczy ustalenia ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia podatku 

rolnego na 2022 rok. Średnia cena skupu żyta ogłoszona przez GUS za okres ostatnich 

11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2022 r. wynosiła 61,48 zł. za 1 dt. 

Projekt uchwały zatem proponuje jej obniżenie do kwoty 49,00 zł. za 1 dt. 

Biorąc pod uwagę obniżoną cenę żyta podatek rolny w 2022 roku wynosić będzie: 

- z jednego hektara przeliczeniowego -   122,50 zł.  

- z jednego hektara fizycznego           -    245,00  zł.   

Uchwała podjęta   została przy   12 głosach za oraz 1 wstrzymującym 

Ad- 10. 

 Uchwała Nr 190/XXXIII/2021  w sprawie określenia stawek podatku od 

nieruchomości  

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) rada gminy, w drodze uchwały określa 

wysokość stawek podatku o nieruchomości z tym, że stawki te nie mogą przekroczyć 

górnych stawek kwotowych ustalonych ustawą. 

W myśl art. 20 ust.1 w/w ustawy, górne granice stawek kwotowych obowiązujące w 

danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w 

stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w 

okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do 

analogicznego okresu roku poprzedniego. 

Wskaźnik cen, o którym mowa powyżej, została ustalona na podstawie Komunikatu 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 roku opublikowanego 

Monitorze Polskim z dnia 20 lipca 2021 r., poz. 660. 

 W projekcie uchwały proponuje się wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

które stanowić będą podstawę obliczenia tego podatku na terenie gminy w roku 2022. 



Przyjęto wzrost stawek w przedziale od 5% do 29,4% w stosunku do stawek 

obowiązujących na terenie gminy Opatów w 2021 r.. Stawki opublikowane przez 

Ministerstwo Finansów wzrosły o wskaźnik inflacji czyli o  3,6% . 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) rada gminy, w drodze uchwały określa 

wysokość stawek podatku o nieruchomości. 

Uchwała podjęta   została przy   10 głosach za, 2 przeciw oraz 1 wstrzymującym 

Ad- 11. 

 Uchwała Nr 191/XXXIII/2021  w sprawie Regulaminu dostarczania wody i  

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opatów 

W związku z ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane 

oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471) wprowadzone zostały istotne 

zmiany do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków. 

Zmiany przepisów prawa dotyczą zasad wydawania przez przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjne  warunków przyłączenia do sieci. 

Ponadto ww. ustawa obliguje rady gmin do dostosowania treści regulaminów 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze ich 

właściwości do nowego stanu prawnego. 

Zgodnie z art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) Rada Gminy w Opatowie na 

bazie opracowania projektu przekazanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie 

przygotowała Projekt  Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Opatów, który został przekazany do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu, tj. Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie – 

Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Po uzyskaniu opinii organu regulacyjnego wprowadzono stosowane zapisy zgodne z 

obowiązującymi przepisami. 



W związku z powyższym przyjęcie nowego Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opatów jest zasadne, związane z 

koniecznością dostosowania treści aktu prawa miejscowego z 2019 roku do 

obowiązujących przepisów. 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 13 głosach za 

Ad-12.  

Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych i inne osoby 

do tego upoważnione  

Oświadczenia zostały złożone w terminie. Korekty do oświadczeń zostały złożone do 

US. 

Ad-13 i 14. 

Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.  

Ad-15.  

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął   

XXXIII  nadzwyczajną 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   

       Mirosław  SZEWCZUK 

 


