
 

 

P R O T O K Ó Ł  Nr XII/2015 

z  XII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  

w dniu 24 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej  

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej  

 

Obrady rozpoczęto o godz. 10
00 

 i zakończono o godz. 12
30 

. 

 

Stan radnych   - 15 

Uczestniczyło   - 14 

Rady nieobecny: 

- Jerzy Komorowski 

 

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli: 

 

1. Stanisław Wieteska – Wójt Gminy 

2. Małgorzata Kołakowska – Z-ca Wójta Gminy 

3. Beata Golasińska – Sekretarz Gminy 

4. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy 

5. Piotr Czyżyk – Kierownik RIOŚ 

 

Pkt.1. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała radnych,  

Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy. Stwierdziła kworum władne do 

podejmowania prawomocnych uchwał oraz przeczytała porządek obrad Rady 

Gminy. Porządek sesji przewidywał:  

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej 

dla Gminy Opinogóra Górna. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna na rok 2015. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/58/2015 Rady Gminy 

Opinogóra Górna z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i 

deklaracji podatkowych. 

7. Wolne wnioski i zapytania. 

8. Sprawy bieżące. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

 

PROTOKÓŁ NrXII/2015
z XII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

W dniu 24 listopada 2015 r. W lokalu Urzędu Gminy W Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1230.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 14
Rady nieobecny:
- Jerzy Komorowski

Spoza Rady Gminy W sesji uczestniczyli:

?”.-599%)?

Pkt.1.

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Piotr Czyżyk — Kierownik RIOŚ

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała radnych,
Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy. Stwierdziła kworum władne do
podejmowania prawomocnych uchwał oraz przeczytała porządek obrad Rady
Gminy. Porządek sesji przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.
3.

90

Podjęcie uchwały W sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Opinogóra Górna.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian W uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na rok 2015.

. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/58/2015 Rady Gminy
Opinogóra Górna z dnia 30 pażdziernika 2015 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i
deklaracji podatkowych.
Wolne wnioski i zapytania.
Sprawy bieżące.
Zamknięcie obrad.
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Ad.pkt.2. 

  

Przewodniczący Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała, że 

protokół z XI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany i radni mieli 

możliwość zapoznania się z jego treścią. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Goździewski przedstawił 

wniosek o przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy z dnia 30 października 

2015 r. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie 

przyjęcie wniosku 

 

Rada Gminy  jednogłośnie przyjęła protokół z XI Sesji Rady Gminy 

Opinogóra Górna. 

 

Ad.pkt.3. 

 

 Kierownik RIOŚ Piotr Czyżyk wyjaśnił, że plan gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Opinogóra Górna jest dokumentem opracowanym 

zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. Wykonanie ww. opracowania jest współfinansowane ze 

środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko. Celem planu gospodarki niskoemisyjnej jest określenie, na 

podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii gazów 

cieplarnianych na obszarze gminy Opinogóra Górna, działań zmierzających do 

reedukacji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych 

oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wraz z ekologiczną oceną ich 

efektywności. Działania te przyczynią się do osiągnięcia celów określonych 

przez Unię Europejską w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020. 

Powyższy dokument ma na celu również wzmocnienie działań na rzecz poprawy 

jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenie 

poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu poprzez redukcję emisji 

zanieczyszczeń. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem określającym 

cele strategiczne i szczegółowe oraz działania dla ich osiągnięcia w 

perspektywie krótko-, średnio-, i długoterminowej wraz ze wskazaniem ich 

szacunkowych kosztów i przewidywanych źródeł finansowania. Ponadto ustala 

zasady monitorowania i raportowania wyników prowadzonej polityki 

ekologiczno-energetycznej. Opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej oraz 

zaplanowane działania przyczynią się do poprawy stanu środowiska i jakości 

życia mieszkańców na terenie gminy Opinogóra Górna. Projekt dokumentu 

uzyskał pozytywne opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ponadto zapewniono 

Ad.pkt.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała, że
protokół z XI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany i radni mieli
możliwość zapoznania sie z jego treścią.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Gożdziewski przedstawił
wniosek o przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy z dnia 30 pażdziernika
2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjecie wniosku

Rada Gminy jednogłośnie przyjeła protokół z XI Sesji Rady Gminy
Opinogóra Górna.

Ad.pkt.3.

Kierownik RIOŚ Piotr Czyżyk wyjaśnił, że plan gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Opinogóra Górna jest dokumentem opracowanym
zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. Wykonanie ww. opracowania jest współfinansowane ze
środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko. Celem planu gospodarki niskoemisyjnej jest określenie, na
podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii gazów
cieplarnianych na obszarze gminy Opinogóra Górna, działań zmierzających do
reedukacji zużycia energii, zwiekszenia wykorzystania źródeł odnawialnych
oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wraz z ekologiczną oceną ich
efektywności. Działania te przyczynią sie do osiągnięcia celów określonych
przez Unię Europejską w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020.
Powyższy dokument ma na celu również wzmocnienie działań na rzecz poprawy
jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenie
poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu poprzez redukcje emisji
zanieczyszczeń. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem określającym
cele strategiczne i szczegółowe oraz działania dla ich osiągnięcia w
perspektywie krótko-, średnio-, i długoterminowej wraz ze wskazaniem ich
szacunkowych kosztów i przewidywanych źródeł finansowania. Ponadto ustala
zasady monitorowania i raportowania wyników prowadzonej polityki
ekologiczno-energetycznej. Opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej oraz
zaplanowane działania przyczynią sie do poprawy stanu środowiska i jakości
życia mieszkańców na terenie gminy Opinogóra Górna. Projekt dokumentu
uzyskał pozytywne opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ponadto zapewniono
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możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym opracowania 

niniejszego dokumentu poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o 

opracowaniu projektu Planu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią i 

składania uwag i wniosków. Dokument był dostępny zarówno w siedzibie 

organu jak i poprzez Biuletyn Informacji Publicznej. Plan jest dokumentem, 

który może okazać się niezbędny do pozyskania funduszy europejskich w latach 

2014-2020 z niektórych osi priorytetowych. Nowa perspektywa finansowania 

ma służyć realizacji Strategii Europa 2020 i dążyć do stworzenia z Europy lidera 

w dziedzinie energii odnawialnej i technologii niskoemisyjnych. W związku z 

powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie 

stosownej uchwały. 

 

 Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji 

uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęło Uchwałę w sprawie przyjęcia Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opinogóra Górna. 

 

Ad.pkt.4. 

 

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik szczegółowo omówiła proponowane 

zmiany w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2015. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie 

stosownej uchwały. 

 

 Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji 

uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmiany w uchwale 

budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2015. 

 

Ad.pkt.5. 

 

 Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że na poprzedniej sesji Rady 

Gminy 30 października  br. została podjęta uchwała w sprawie określenia 

wysokości podatku od nieruchomości. Natomiast 18 listopada 2015 r. weszła w 

życie nowa ustawa o rewitalizacji. Ustawa ta wprowadza nową stawkę podatku 

od nieruchomości dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem 

rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 

mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszkalnym 

obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie 

tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie 

zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m
2 
 - 3,00 zł. 

możliwość udziału społeczeństwa W postępowaniu dotyczącym opracowania
niniejszego dokumentu poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o
opracowaniu projektu Planu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią i
składania uwag i wniosków. Dokument był dostępny zarówno w siedzibie
organu jak i poprzez Biuletyn Informacji Publicznej. Plan jest dokumentem,
który może okazać się niezbędny do pozyskania funduszy europejskich w latach
2014-2020 z niektórych osi priorytetowych. Nowa perspektywa finansowania
ma służyć realizacji Strategii Europa 2020 i dążyć do stworzenia z Europy lidera
w dziedzinie energii odnawialnej i technologii niskoemisyjnych. W związku z
powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęło Uchwałę w sprawie przyjęcia Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opinogóra Górna.

Ad.pkt.4.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik szczegółowo omówiła proponowane
zmiany w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2015.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmiany w uchwale
budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2015.

Ad.pkt.5.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że na poprzedniej sesji Rady
Gminy 30 października br. została podjęta uchwała w sprawie określenia
wysokości podatku od nieruchomości. Natomiast 18 listopada 2015 r. weszła w
życie nowa ustawa o rewitalizacji. Ustawa ta wprowadza nową stawkę podatku
od nieruchomości dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem
rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszkalnym
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie
tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a wtym czasie nie
zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od lm2 - 3,00 zł.



 

 

4 

Zgodnie z przepisami prawa Uchwałę Nr XI/58/2015 Rady Gminy Opinogóra 

Górna z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości należy dostosować do aktualnych przepisów, tj. 

wprowadzić nową stawkę podatku od nieruchomości. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie 

stosownej uchwały. 

 

 Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji 

uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 

XI/58/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 października 2015 r. w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 

Ad.pkt.6. 

 

 Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o podatkach 

i opłatach lokalnych Rada Gminy określa w drodze uchwały wzory formularzy 

informacji i deklaracji podatkowych. W związku z powyższym zmianami należy 

dokonać korekty uchwalonych formularzy deklaracji i informacji. Projekt 

uchwały określa 12 wzorów formularzy informacji lub deklaracji na 

poszczególne podatki. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie 

stosownej uchwały. 

 

 Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji 

uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie określenia wzorów 

formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

 

Ad.pkt.7. 

 

 Radny Andrzej Konwerski zgłosił potrzebę naprawy w trzech miejscach 

zarwanej drogi Bacze – Opinogóra Dolna. 

 

 Radny Rafał Olewniczak zapytał, czy wyjaśniła się sprawa opłaty za 

konserwacje oświetlenia ulicznego. 

  

 Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że 17 listopada br. na 

spotkanie z przedstawicielami ENERGA zaprosił Przewodniczących Rady i 

Komisji. Dyskusja była dość długa i owocna. Możemy mieć satysfakcję, bo 

proponowana stawka przez firmę była ponad 19 zł brutto, na tym posiedzeniu 

uzgodniliśmy stawkę 14,78 zł brutto od jednej lampy. Ponadto udało się 

wynegocjować wymianę 20 lamp na lampy sodowe, prace zostaną wykonane 

Zgodnie z przepisami prawa Uchwałę Nr XI/58/2015 Rady Gminy Opinogóra
Górna z dnia 30 pażdziernika 2015 r. W sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości należy dostosować do aktualnych przepisów, tj.
wprowadzić nową stawkę podatku od nieruchomości.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę zmieniającą Uchwałe Nr
XI/58/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 pażdziernika 2015 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Ad.pkt.6.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o podatkach
i opłatach lokalnych Rada Gminy określa w drodze uchwały wzory formularzy
informacji i deklaracji podatkowych. W związku z powyższym zmianami należy
dokonać korekty uchwalonych formularzy deklaracji i informacji. Projekt
uchwały określa 12 wzorów formularzy informacji lub deklaracji na
poszczególne podatki.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie
stosownej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Ad.pkt.7.

Radny Andrzej Konwerski zgłosił potrzebe naprawy w trzech miejscach
zarwanej drogi Bacze — Opinogóra Dolna.

Radny Rafał Olewniczak zapytał, czy wyjaśniła się sprawa opłaty za
konserwacje oświetlenia ulicznego.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że 17 listopada br. na
spotkanie z przedstawicielami ENERGA zaprosił Przewodniczących Rady i
Komisji. Dyskusja była dość długa i owocna. Możemy mieć satysfakcje, bo
proponowana stawka przez firme była ponad 19 zł brutto, na tym posiedzeniu
uzgodniliśmy stawke 14,78 zł brutto od jednej lampy. Ponadto udało sie
wynegocjować wymiane 20 lamp na lampy sodowe, prace zostaną wykonane
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wiosną przyszłego roku. Koszt wymiany jednej lapy wynosi 1.200 zł. i na razie 

nie będziemy wymieniać pozostałych 

  

Ad.pkt.8. 

  

 Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował: 

 przygotowujemy się do składania wniosków o pozyskanie funduszu 

unijnych. Uczestniczymy na bieżąco w spotkaniach i ciągle wprowadzane 

są nowe zmiany, 

 czekamy na ogłoszenie naboru składania wniosków na przyszły rok na 

rozbudowę wodociągu i kanalizacji, 

 na rok 2018 planujemy złożyć o dofinansowanie unijne  pięciu dróg, 

 analizę projektu budżetu gminy na 2016 rok planujemy na komisjach     

21 grudnia br., a sesję w tej sprawie w okresie między-świątecznym, 

 będą umorzenia w podatku  ponieważ jest szereg podań ze względu na 

suszę i gradobicie, 

 planujemy po raz kolejny wyremontować przystanek w Chrzanówku – 

uzupełnić pleksę, 

 nie jest dobrze z opłatami za  wywóz nieczystości. Jest bardzo duża 

zaległość w opłatach, wysyłamy upomnienia, Urząd Skarbowy też wysłał 

kilka tytułów. Po analizie opłat być może będziemy zmuszeni podnieść 

opłaty. W związku z powyższym apeluję o zwracanie uwagi, również 

wystosujemy przypominające pismo do sołtysów. 

 

Pani Małgorzata Kołakowska Dyrektor GZEAS poinformowała, że weszły 

nowe przepisy odnośnie oddziałów przedszkolnych i ze strażakami była w 

trzech szkołach. Jedynie oddział przedszkolny w Woli Wierzbowskiej spełnia 

warunki p.poż, w Opinogórze Górnej musimy wymienić ściankę i drzwi na 

ogniotrwałe, w Kołaczkowie przenieść z piętra na parter. 

 

Ad.pkt.9. 

 

 Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy 

Jolanta Grochowska  zamknęła obrady XII Sesji Rady Gminy. 

 

  

Protokółowała:           Przewodniczący Rady Gminy 

 

Elżbieta  Borowska       Jolanta Grochowska 

wiosną przyszłego roku. Koszt wymiany jednej lapy wynosi 1.200 zł. i na razie
nie będziemy wymieniać pozostałych

Ad.pkt.8.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
. przygotowujemy sie do składania wniosków o pozyskanie funduszu

unijnych. Uczestniczymy na bieżąco w spotkaniach i ciągle wprowadzane
są nowe zmiany,

. czekamy na ogłoszenie naboru składania wniosków na przyszły rok na
rozbudowę wodociągu i kanalizacji,

. na rok 2018 planujemy złożyć o dofinansowanie unijne pieciu dróg,

. analize projektu budżetu gminy na 2016 rok planujemy na komisjach
21 grudnia br., a sesje w tej sprawie w okresie miedzy-świątecznym,

. bedą umorzenia w podatku ponieważ jest szereg podań ze wzgledu na
susze i gradobicie,

. planujemy po raz kolejny wyremontować przystanek w Chrzanówku —
uzupełnić plekse,

. nie jest dobrze z opłatami za wywóz nieczystości. Jest bardzo duża
zaległość w opłatach, wysyłamy upomnienia, Urząd Skarbowy też wysłał
kilka tytułów. Po analizie opłat być może bedziemy zmuszeni podnieść
opłaty. W związku z powyższym apeluje o zwracanie uwagi, również
wystosujemy przypominające pismo do sołtysów.

Pani Małgorzata Kołakowska Dyrektor GZEAS poinformowała, że weszły
nowe przepisy odnośnie oddziałów przedszkolnych i ze strażakami była w
trzech szkołach. Jedynie oddział przedszkolny w Woli Wierzbowskiej spełnia
warunki p.poż, w Opinogórze Górnej musimy wymienić ściankę i drzwi na
ogniotrwałe, w Kołaczkowie przenieść z pietra na parter.

Ad.pkt.9.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy
Jolanta Grochowska zamknęła obrady XII Sesji Rady Gminy.

Protokółowała: Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Borowska Jolanta Grochowska


