
PROTOKÓŁ nr XLVI/2022 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej  

dnia  27 października  2022r w sali przy ul. Kościuszki nr 1 w Opatowie 

Godzina  rozpoczęcia o godz. 14:02, a zakończono o godz. 14:46 

Na 15 radnych obecnych na sesji 14 radnych 

Obecni na posiedzeniu:  

1. Wójt Gminy – Bogdan Sośniak  

2. Skarbnik Gminy – Martyna Drzazga-Soboniak 

3. Radni wg listy obecności załączonej do protokołu 

4.  Sołtysi  

 Lista obecności radnych i sołtysów w załączeniu do protokołu. 

O terminie posiedzenia radni zostali powiadomieni pisemnie. 

Porządek  obrad: 

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności (14:00) 

2. Przedstawienie porządku obrad. (14:00) 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. (14:02) 

4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności między sesjami. (14:03) 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego zadania 

publicznego z zakresu dróg powiatowych (14:13) 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok (14:15) 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Opatów na lata 2022-2029 (14:22) 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2023r 

(14:24) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale 

nr 254/VLIV/2022 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

Gminy Opatów na lata 2022-2025" (14:28) 

10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych oświadczeń 

majątkowych przez radnych oraz Wójta Gminy przez inne osoby do tego upoważnione 

(14:31) 



11. Zapytania radnych i sołtysów. (14:32) 

12. Sprawy bieżące. (14:46) 

13. Zakończenie XLVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów. (14:46) 

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 29 września  2022r  oraz 20 października  2022r. 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   nr XLIV/2022  i nr XLV zostały  podpisane przez 

Przewodniczącego . 

Ad-4. 

Informacja Wójta Gminy: 

- Program  rządowy Polski ład – w ramach którego będzie realizowana kanalizacja i  

wodociąg na odcinkach w Opatowie  , kanalizacja w Wilkowiecku oraz boisko szkolne 

w Opatowie     

- kontynuacja budowy chodnika  w Iwanowicach Dużych przy drodze powiatowej  – 

porozumienie ze starostwem   

- Wnioski na węgiel, dystrybucja węgla dla potrzebujących  

Ad- 5 

Uchwała Nr 256/XLVI/2022 w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego zadania 

publicznego z zakresu dróg powiatowych  



Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 14 głosach za. 

Ad- 6 

Uchwała Nr 257/XLVI/2022 w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok  

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 14 głosach za. 



Ad- 7 

Uchwała Nr 258/XLVI/2022 w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022-2029  

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 14 głosach za. 

Ad- 8 

Uchwała Nr 259/XLVI/2022 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 

na 2023r  

 

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

lokalnych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1452) 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 2022 roku 

opublikowanego Monitorze Polskim z dnia 18 lipca 2021 r., poz. 696. W projekcie 

uchwały proponuje się wysokości stawek podatku od nieruchomości, które stanowić 

będą podstawę obliczenia tego podatku na terenie gminy w roku 2023. Przyjęto wzrost 

stawek w przedziale od 90% do 100% w stosunku do górnych stawek kwotowych 

ustalonych ustawą. Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1452) rada gminy, w drodze 



uchwały określa wysokość stawek podatku o nieruchomości.  

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 11 głosach za i 3 głosach przeciw 

Ad- 9 

Uchwała Nr 260/XLVI/2022 w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej 

w uchwale nr 254/VLIV/2022 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami Gminy Opatów na lata 2022-2025"  

 

 W uchwale nr 254/XLIV/2022 Rady Gminy Opatów z dnia 29 sierpnia 2022r. w 

sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Opatów na lata 

2022-2025" prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w zakresie dotyczącym podania 

daty podjęcia uchwały, w ten sposób, że zamiast daty "29 sierpnia 2022 r." wpisać 

poprawną datę „29 września 2022r.”. 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 14 głosach za. 

Ad- 10 

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych oświadczeń 

majątkowych przez radnych oraz Wójta Gminy przez inne osoby do tego upoważnione  

Ad-11 

Zapytania radnych i sołtysów. 

- głos zabrali sołtys Opatowa Halina Szyjka  

- sołtys Waleńczowa Grzegorz Kluba  

- radny Andrzej Zalski  

Ad- 12 

Sprawy bieżące. 

Ad- 13 

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął   

XLVI  nadzwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

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

BIP Gminy Opatów.          



                                                                  PRZEWODNICZĄCY  

       Rady Gminy Opatów   

       Mirosław  SZEWCZUK 


