
PROTOKÓŁ nr XXIII/2020 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 9 grudnia 2020r 

w sali budynku  przy  ul. Kościuszki 1  w Opatowie 

Godzina  rozpoczęcia 14
00

, godz. zakończenia 15
30 

Na 15 radnych obecnych na sesji 13 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 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.  

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołów.  

4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności między sesjami.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia trybu pracy nad projektem uchwały 

budżetowej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Opatów 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru podatku od 

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

określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyznaczenia Aglomeracji Opatów 

10. Podjęcie uchwały w sprawie  programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 

11. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej 



opłaty. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Opatów 

13. Podjęcie uchwały w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Opatów zagospodarowania tych odpadów w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym  

15. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania 

zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Opatów 

16. Podjęcie uchwały w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

17. Podjęcie uchwały w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

18. Podjęcie  uchwały w sprawie podjęcia przez Gminę Opatów działalności w 

zakresie telekomunikacji 

19. Wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

20.  Sprawy bieżące. 

21.  Zakończenie  XXIII 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   17 września 2020 oraz  19 listopada 2020r  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 Rady Gminy  podpisał protokoły nr XXI/2020 i nr XXII/2020 

Ad-4. 

Informacja Wójta Gminy: 

- obostrzenia przy obsłudze petentów w Urzędzie Gminy  

- budżet gminy  

- ukończenie procedur budowy sieci kanalizacji w Wilkowiecku i w Zwierzyńcu 

Pierwszym oraz  rozbudowy oczyszczalni ścieków  w Opatowie  

- montaż defibratorów na remizach OSP 

W punkcie tym pytania zadawali radni -  Tomasz Kotowicz,  



Ad-5  

Uchwała Nr 121/XXIII/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r 

 

 

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 13  głosach za. 

 

Ad-6 

Uchwała Nr 122/XXIII/2020 w sprawie  ustalenia trybu pracy nad projektem 

uchwały budżetowej. 

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 13  głosach za. 

 

Ad-7 

 

Uchwała Nr 123/XXIII/2020 w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej 

jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Opatów 

 

Uchwała dotyczy ustalenia ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia podatku 

rolnego na 2021 rok. Średnia cena skupu żyta ogłoszona przez GUS za okres ostatnich 

11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2021 r. wynosiła 58,55 zł. za 1 dt. 

Projekt uchwały zatem proponuje jej obniżenie do kwoty 47 zł. za 1 dt. 

Biorąc pod uwagę obniżoną cenę żyta podatek rolny w 2021 roku wynosić będzie: 



- z jednego hektara przeliczeniowego - 117,50 zł.  

- z jednego hektara fizycznego           -  235,00 zł.   

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 13  głosach za. 

 

 

Ad-8 

Uchwała Nr 124/XXIII/2020 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru 

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

fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 13  głosach za. 

 

 

Ad-9 

Uchwała Nr 125/XXIII/2020 w sprawie  wyznaczenia Aglomeracji Opatów 

 

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 13  głosach za. 

 

Ad-10 

Uchwała Nr 126/XXIII/2020 w sprawie  programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 

 

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 13  głosach za. 

 

Ad-11 

Uchwała Nr 127/XXIII/2020 w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

 

Zgodnie z art.6 k ust.1ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), Rada Gminy w drodze uchwały 

dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustala stawkę tej opłaty.  Zgodnie z uchwałą, należna opłata stanowiła iloczyn 

stawki opłaty oraz liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. W myśl 

art.6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z opłat za 



gospodarowanie odpadami muszą pokrywać koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się: 

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów 

komunalnych; 

- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

- obsługa administracyjna systemu; 

- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi.  

Przy obowiązujących w chwili obecnej stawkach opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wpływy z opłat nie wystarczą do pokrycia kosztów funkcjonowania 

systemu w 2021 r. W związku z powyższym w celu ustalenia wysokości stawki opłaty 

na takim poziomie, który pozwoli na osiągnięcie wpływów w wysokość i pozwalającej 

pokryć koszty funkcjonowania systemu, dokonano szczegółowej analizy aktualnych i 

prognozowanych kosztów funkcjonowania systemu na terenie Gminy Opatów. W 

wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż w celu zapewnienia wystarczających 

do samofinansowania się systemu środków finansowych w roku 2021 roku konieczne 

jest zwiększenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w następujący 

sposób: odpady gromadzone w sposób selektywny- 26 zł za jedną osobę miesięcznie, 

natomiast w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty 

podwyższonej w wysokości 52  zł za jedną osobę miesięcznie. Tak znaczne 

zróżnicowanie i zwiększenie stawki w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie 

ma być motywujące i stanowić zachętę do podjęcia segregacji odpadów przez 

mieszkańców. 

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 13  głosach za. 

 

Ad-12 

Uchwała Nr 128/XXIII/2020 w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Opatów 

 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) w brzmieniu obowiązującym od 

6 września 2019 r. ustawodawca zobowiązuje Radę Gminy do dostosowania uchwał 

wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej (ustawa z dnia 19 lipca 

2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) w terminie 12 miesięcy od dnia 

wejścia w życie tejże ustawy. W związku z panującą epidemią termin ten został 

wydłużony do 31 grudnia 2020 r.  



Zgodnie z art. 6r ust. 3b ustawy, zmieniona została częstotliwość odbioru 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów w okresie 

od 1 kwietnia do 31 października do jednego razu na dwa tygodnie. Dodatkową 

zmianą było dodanie dodatkowego pojemnika na PSZOK-u na odpady powstające w 

gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 

iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 

i strzykawek. 

Projekt uchwały zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1 ustawy został przesłany do 

zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kłobucku. 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 13  głosach za. 

Ad-13 

Uchwała Nr 129/XXIII/2020 w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Opatów zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

 

Zgodnie z brzmieniem przepisu art.6r ust.3ww. ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z 

późn.zm.), Rada Gminy w Opatowie obowiązana jest określić w drodze uchwały 

stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług określa w 

szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, 

częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i 

sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. W projekcie uchwały określono częstotliwość odbierania odpadów 

komunalnych od właściciela nieruchomości, uwzględniając postanowienia przyjęte w 

regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów. 

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 13  głosach za. 

 

 

Ad-14 

Uchwała Nr 130/XXIII/2020 w sprawie zwolnienia z części opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  

 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 



porządku w gminach w brzmieniu obowiązującym od 6 września 2019 r. ustawodawca 

zobowiązuje radę gminy do dostosowania uchwał wydanych przed dniem wejścia w 

życie ustawy zmieniającej w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tejże 

ustawy. Nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1579) obejmuje m.in. wprowadzenie zwolnienia w części z opłaty 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnym i jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do 

zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw 

domowych. Po analizie kosztów odbioru i zagospodarowania bioodpadów proponuje 

się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym, polegające na 

zwolnieniu w wysokości 1 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 13  głosach za. 

 

Ad-15 

Uchwała Nr 131/XXIII/2020 w sprawie  określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia 

opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników 

bezodpływowych na terenie Gminy Opatów 

 

Zgodnie z art. 6 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020  r, poz. 1439) Rada Gminy określa, w drodze 

uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie 

są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. Rada Gminy ustala wyższe stawki opłat, jeżeli odpady nie są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku usług świadczonych na 

podstawie umów stawki opłat uchwalone przez Radę Gminy mają charakter 

maksymalny, natomiast w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie zawarł umowy 

na odbiór odpadów lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych, stanowią podstawę 

do ustalenia wysokości opłaty z tytułu wywozu zastępczego zorganizowanego przez 

Gminę. Wzrost kosztów usług, w tym kosztów składowania i opłaty środowiskowej 

obliguje do ustalenia nowych stawek opłat. 

 

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 13  głosach za. 



 

Ad-16 

Uchwała Nr 132/XXIII/2020 w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 13  głosach za. 

 

Ad-17 

Uchwała Nr 133/XXIII/2020 w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej 

 

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 13  głosach za. 

 

Ad-18 

Uchwała Nr 134/XXIII/2020 w sprawie podjęcia przez Gminę Opatów działalności w 

zakresie telekomunikacji 

 

Gminy Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o 

stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 695.) oraz Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) powołały Stowarzyszenie 

jednostek samorządu terytorialnego, które jest kontynuacją współpracy rozpoczętej na 

etapie realizacji projektu. Powołanie ww. Stowarzyszenia było również warunkiem 



wynikającym z zakończonej decyzją z dnia 29.08.2013 r. notyfikacji projektu z 

Komisją Europejską [SA.34932 (2012/N)] oraz potrzebą dalszego rozwoju gmin i 

wybudowanej infrastruktury.  Organy właścicieli infrastruktury wykonanej w ramach 

projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region 

częstochowski" postanowiły powołać ww. podmiot, którego głównym celem jest 

zarządzanie i utrzymywanie wybudowanej infrastruktury. Obecnie Stowarzyszenie 

zrzesza 33 Jednostki Samorządu Terytorialnego Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego, a główne działania ukierunkowane są na wspomniane 

wcześniej zarządzanie infrastrukturą oraz udostępnianie sieci i usług dla potrzeb 

własnych zrzeszonych Jednostek Samorządu Terytorialnego. 

 Zgodnie z zapisami Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 29.08.2013 r. w 

sprawie pomocy państwa SA34932(2012/N) – Sieć szerokopasmowa w regionie 

częstochowskim (Notyfikacja w rozumieniu art. 297 TFUE) podjęto działania 

zmierzające do wyboru Operatora Infrastruktury. Brak zainteresowania ze strony 

Operatorów Telekomunikacyjnych oraz wpływ uwarunkowań rynkowych i zmian 

jakie nastąpiły na rynku w regionie częstochowskim od dnia wydania ww. Decyzji 

Komisji Europejskiej uniemożliwiają zapewnienie efektywnego dostępu 

przedsiębiorcą telekomunikacyjnym do zasobów sieci na terenie Gminy Opatów. 

Ograniczenia związane z brakiem Operatora Infrastruktury wpływają na zapewnienie 

mieszkańcom, przedsiębiorcom na terenie Gminy Opatów efektywnego dostępu do 

usług telekomunikacyjnych, które należą do zadań własnych Gminy o charakterze 

użyteczności publicznej Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i 

sieci telekomunikacyjnych (tj. Dz.U. Z 2019 poz. 2410 z późn. zm.).  

 Za zgodą Komisji Europejskiej z dnia 29 lipca 2019 r. COMP/C4/MS/zy 

D(2019) 095237 Stowarzyszenie będzie pełnić funkcję tymczasowego Operatora 

infrastruktury w celu dalszego rozwoju infrastruktury na terenie Gminy Opatów oraz 

szerszej współpracy na poziomie Stowarzyszenia. Gmina Opatów w efekcie będzie 

eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną wykonaną w ramach projektu 

„Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region 

częstochowski" w związku z czym konieczne jest uzyskanie wpisu do rejestru 

jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie 

telekomunikacji. 

 Na podstawie Art.3. ust 1. Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju 

usług i sieci telekomunikacyjnych (tj. Dz.U. Z 2019 poz. 2410 z późn. zm.) jednostka 

samorządu terytorialnego może w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty 

samorządowej: 

1) budować lub eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną i sieci 

telekomunikacyjne oraz nabywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci 

telekomunikacyjnych; 

2) dostarczać sieci telekomunikacyjne lub zapewniać dostęp do infrastruktury 

telekomunikacyjnej; 



3) świadczyć, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci 

telekomunikacyjnych, usługi na rzecz:  

a) przedsiębiorców telekomunikacyjnych,  

b) podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16lipca 

2004r. – Prawo telekomunikacyjne,  

c) użytkowników końcowych – w zakresie i na warunkach określonych w art. 6 i 

7. 

Działalność, o której mowa w Art. 3 ust.1 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 

rozwoju usług                      i sieci telekomunikacyjnych (tj. Dz.U. Z 2019 poz. 2410 z 

późn. zm.), należy do zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej jednostki 

samorządu terytorialnego. Podstawą ww. wpisu jest art. 3 ust. 5 Ustawy z dnia 7 maja 

2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tj. Dz.U. Z 2019 poz. 

2410 z późn. zm.). 

 

Uchwała podjęta   została jednogłośnie przy 12  głosach z i 1 głosie 

wstrzymującym 

Ad-19  i Ad-20 

Sprawy bieżące. 

Pytania zadawali:  Dariusz Zając,  Henryk Sendal,  Andrzej Zalski,   

 

Ad- 21 

Wobec zrealizowanego porządku obrad,  Przewodniczący Rady Gminy  zamknął  

XXIII 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   

 Mirosław Szewczuk 


