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Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA Nr 232/XXXVIII/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 195/XXX/2017 Rady
Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
rok 2018,

UCHWAŁA Nr 233/XXXVIII/2018 w sprawie określenia wysokości stawek
i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości,

UCHWAŁA Nr 234/XXXVIII/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych,

UCHWAŁA Nr 235/XXXVIII/2018 w sprawie uchwalenia regulaminu budowy
i współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radłów
ze środków budżetu gminy,

UCHWAŁA Nr 236/XXXVIII/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Radłów.

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Radłów za rok szkolny
2017/2018.
2. Podsumowanie działalności Rady Gminy za okres kadencji 2014 – 2018.
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Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel.
Radnych obecnych według listy obecności – 15.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli :
- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,
- Zastępca Wójta Gminy – Sylwia Kus,
- Skarbnik Gminy – Agnieszka Kopacz,
- Starszy Specjalista ds. Oświaty – Dorota Famuła,
- Kierownicy Referatów UG – Piotr Górski i Jacek Wróbel.
- Sołtysi – lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu.

Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu
załatwienia ustnych wniosków Radnych.
5. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
6. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian budżetu gminy na rok 2018,
2) określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku
od nieruchomości na rok 2019,
3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok,
4) regulaminu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Radłów ze środków budżetu gminy,
5) zmiany Statutu Gminy Radłów.

7. Sprawy bieżące.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Podsumowanie kadencji 2014 – 2018.
12. Zamknięcie obrad.

Streszczenie obrad:
Ad.1. Otwarcia XXXVIII Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm
Wengel. Powitał Radnych, Sołtysów, Wójta Gminy oraz Pracowników Urzędu Gminy
uczestniczących w obradach. Na podstawie listy obecności Radnych – stwierdził
prawomocność obrad ( Radnych obecnych – 14).

Ad.2. Projekt porządku obrad XXXVIII Sesji został przesłany Radnym wraz
z zawiadomieniami o terminie Sesji. Radni nie zgłosili wniosków o zmianę w/w
projektu.
Porządek obrad – przyjęto w obecności 14 Radnych – jednogłośnie.

Ad.3. Również jednogłośnie przyjęto protokoły z XXXVI i XXXVII Sesji Rady Gminy.

Ad.4. Wójt Gminy przedstawił działania prowadzone przez Gminę w okresie
międzysesyjnym:
- Powiat oleski wykonał remont odcinka drogi w Ligocie oleskiej z dofinansowaniem
Gminy w kwocie 100 tys. zł,
- trwa kampania wyborcza.

Ad.5. Starszy specjalista ds. oświaty – Dorota Famuła przedstawiła informację
o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Radłów za rok szkolny 2017/2018.
Udzieliła odpowiedzi na pytania Radnych. Materiał opisowy – stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.

Ad.6. Przyjęcie uchwał w sprawach :
1) zmian w budżecie gminy na rok bieżący.
Skarbnik Gminy – Agnieszka Kopacz – przedstawiła z uzasadnieniem propozycje
zmian w budżecie. Nie zgłoszono uwag do propozycji tych zmian. Uchwałę Nr
232/XXXVIII/2018 przyjęto w obecności 14 Radnych jednogłośnie.
2) Skarbnik Gminy przedstawiła omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady
Gminy projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia
zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok.
Grupa Radnych i Sołtysów zwróciła uwagę na wzrost o 1 zł stawki podatku od
budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
z 17,50 zł na 18,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Skarbnik oraz Wójt Gminy uzasadnili stawkę faktem, że od dwóch lat była ona na tym
samym poziomie, a podwyżka w stosunku do stawki maksymalnej (23,47 zł) jest
minimalna.
Radny Grzegorz Mencfel zgłosił wniosek o ustanowienie w/w stawki w kwocie
18,00 zł.
Innych wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.
W obradach uczestniczyło 15 Radnych.
„Za” przyjęciem wniosku opowiedziało się 7 Radnych, „przeciw” 6 Radnych,
„wstrzymało się” 2 Radnych. Wniosek Radnego Grzegorza Mencfel – został przyjęty.
Uchwałę Nr 233/XXXVIII/2018 przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.
3) Skarbnik Gminy przedstawiła omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady
Gminy projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok
2019. Poinformowała również o ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy
Radłów w poszczególnych kategoriach (masa całkowita, ilość osi, normy czystości
spalin). Wyjaśniła, że płatność podatku od środków transportowych dotyczy tylko
działalności gospodarczej. Nie zgłoszono wniosków o zmianę ustalonych wcześniej
stawek tego podatku. Uchwałę Nr 234/XXXVIII/2018 przyjęto w obecności 15
Radnych – jednogłośnie.
4) Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat oraz Kierownik Referatu – Jacek Wróbel omówili
projekt uchwały w sprawie dofinansowania z budżetu gminy budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Uwagi do projektu zgłosili – Radny Karol Książek oraz Radna Justyna Szoprun.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały.
Uchwałę Nr 235/XXXVIII/2018 w sprawie regulaminu budowy i współfinansowania
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miny Radłów ze środków budżetu

gminy przyjęto w obecności 15 Radnych 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym”
i 2 głosach „wstrzymujących się”.
5) Zastępca Wójta Gminy – Sylwia Kus przedstawiła projekt zmian w Statucie Gminy
Radłów. Zmiany uwzględniają dostosowanie do zapisów zmienionej ustawy
o samorządzie gminnym. Nie zgłoszono uwag do przedstawionego materiału.
Uchwałę Nr 236/XXXVIII/2018 przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.

Ad.7. Sprawy bieżące.
Wójt Gminy poinformował o stanie wydatków funduszu soleckiego w roku bieżącym.
Zwrócił uwagę na konieczność realizacji zamierzonych wydatków do końca roku
kalendarzowego.

Ad.8. Interpelacje zgłosili :
Arnold Zaremba w sprawach: konieczności remontu i aktualizacji tablicy
informacyjnej usytuowanej na placu zabaw przy ulicy Oleskiej w Radłowie oraz
weryfikacji ustawienia czasowego oświetlenia ulicznego,
Martyna Gruca w sprawie jakości wykaszania poboczy przy drogach gminnych.

Ad.9. Wójt Gminy potwierdził konieczność regulacji czasu oświetlenia ulicznego.
Wyjaśnił sprawy związane z wykaszaniem poboczy.

Ad.10. Informacji i wolnych wniosków – nie zgłoszono.

Ad.11. Inspektor ds. obsługi Rady Gminy przedstawiła informację na temat mijającej
kadencji Rady Gminy. Informacja – w załączeniu do niniejszego protokołu.
Podsumowania kadencji dokonali również Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat oraz
Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel. Radni otrzymali podziękowania.

Ad.12. Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXVIII – ostatniej w bieżącej
kadencji Sesji Rady Gminy Radłów.
Szczegółowy zapis przebiegu obrad – zawiera płyta CD załączona do niniejszego
protokołu.

Protokołowała :

