
P R O T O K Ó Ł  NR X/2015 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 

Z  DNIA  28  PAŹDZIERNIKA  2015  ROKU 

 

Załączniki do protokołu : 

 

UCHWAŁA Nr 64/X/2015 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz 

Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w 

Oleśnie, 

UCHWAŁA Nr 65/X/2915 w sprawie zmiany Uchwały nr 15/III/2014 Rady Gminy 

Radłów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015, 

UCHWAŁA Nr 66/X/2015 w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia 

zwolnień w podatku od nieruchomości, 

UCHWAŁA Nr 67/X/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych, 

UCHWAŁA Nr 68/X/2015 w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru 

informacji w sprawie podatku rolnego, 

UCHWAŁA Nr 69/X/2015 w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru 

informacji w sprawie podatku leśnego, 

UCHWAŁA Nr 70/X/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Radłów oraz wysokości dopłat, 

UCHWAŁA Nr 71/X/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 47/VII/2015 Rady Gminy 

Radłów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. 

opracowania projektu Statutu Gminy Radłów. 

1. Informacja o pozyskanych środkach finansowych w latach 2007 – 2013, 

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Radłów za rok 

szkolny 2014/2015, 

3. Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

 

 



 

P R O T O K Ó Ł  NR X/2015  

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW  

Z DNIA  28  PAŹDZIERNIKA  2015 ROKU 

 

     Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel. 

Radnych obecnych według listy obecności  - 14, 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych  - 1. 

 

Spoza Rady w Sesji udział wzięli : 

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat, 

- Sekretarz gminy – Grażyna Pilśniak, 

- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz, 

- Radca Prawny Urzędu Gminy – Tomasz Głębocki, 

- Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Radłowie – Leszek Bartela, 

- Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kościeliskach – Anna Macioł, 

- w/z Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach – Krystyna Kotas, 

- Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kościeliskach – Teresa Siwik, 

- Podinspektor ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych – Sylwia Kus, 

- Kierownik referatu – Piotr Górski. 

 

Porządek obrad X Sesji Rady Gminy : 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 



5. Informacja o pozyskaniu przez Gminę zewnętrznych środków finansowych za 

lata 2007 – 2013. 

6. Informacja o stanie oświaty na terenie Gminy Radłów. 

7.  Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) Przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej 

Straży Pożarnej, 

2) Zmian w budżecie gminy na rok 2015, 

3) Określenia stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości, 

4) Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 

5) Wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie 

podatku rolnego, 

6) Wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie 

podatku leśnego, 

7) Wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w 

sprawie podatku od nieruchomości, 

8) Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków w Gminie Radłów oraz wysokości dopłat. 

8. Sprawy bieżące. 

9. Interpelacje i wnioski radnych. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

Streszczenie obrad X Sesji Rady Gminy Radłów. 

Ad.1. Otwarcia X Sesji rady Gminy Radłów dokonał Przewodniczący Rady – Wilhelm 

Wengel. Powitał przybyłych Radnych i osoby zaproszone do udziału w Sesji. Na 

podstawie listy obecności – stwierdził prawomocność obrad. 

Ad.2. Projekt porządku obrad – został przesłany radnym wraz z zawiadomieniami o 

terminie Sesji. 

Wniosek o zmianę tego projektu zgłosił Wójt Gminy: 

- w związku z koniecznością udziału w Sesji Rady Powiatu Podinspektor Sylwii Kus – 

zaproponował przeniesienie realizacji pkt. 5 – w dalszej części obrad, 



- zgłosił z uzasadnieniem wycofanie projektu uchwały w sprawie deklaracji na 

podatek od nieruchomości (ppkt.7). 

Przewodnicząca Komisji Statutowej – Justyna Szoprun zgłosiła wniosek o 

wprowadzenie projektu uchwały w sprawie terminu zakończenia prac Komisji 

Statutowej (do pkt.7, ppkt. 8). Radna Szoprun zwróciła uwagę na fakt, że realizacja 

zadań samej komisji przebiega terminowo, jednak występują problemy z udziałem w 

posiedzeniu Komisji radcy Prawnego. Komisja dysponuje dotychczas tylko 

szczątkowymi opiniami do tematu. Wniosek o przedłużenie terminu prac komisji 

został niejako narzucony przez Radcę Prawnego. Kolejne spotkanie Komisji z 

udziałem Radcy Prawnego ustalone zostało na dzień 25 listopada. Komisja ma 

nadzieję, że przedłużenie terminu prac nie narazi gminy na dodatkowe koszty. 

Zdaniem komisji – Wójt powinien zobligować Radcę Prawnego do jak najszybszego 

wydania opinii prawnej do materiału opracowanego przez Komisję Statutową. 

Projekt porządku obrad ze zmianami – został poddany pod głosowanie i przyjęty w 

głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 

Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze rady gminy oraz 

na Sali – przed rozpoczęciem obrad Sesji. Nie zgłoszono uwag do jego treści. 

Protokół z IX Sesji Rady Gminy z dnia 23 września 2015 r. – przyjęto w glosowaniu 

jawnym – jednogłośnie. 

Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informację z działalności w 

okresie międzysesyjnym : 

- rozstrzygnięty został przetarg na wywóz śmieci na okres 2 lat. Do przetargu zgłosiła 

się tylko Firma Remondis Opole. Cena za wywóz wzrosła do kwoty 8,64 tj. brutto 

9,22. Wzrost opłat w stosunku do obecnie obowiązujących wynosi 18%. Na kolejnej 

Sesji – należy ustalić stawki odpłatności dla mieszkańców. 

- trwają prace projektowe trzech odcinków dróg w Sternalicach, 

- zlecono procedurę projektową rozbudowy Remizy OSP w Nowych karmonkach, 

- przygotowywana jest dokumentacja 9 punktów świetlnych przysiółka Świerkla, 

- trwają prace nad projektem budżetu na rok 2016, 

- do końca października przyjmowane są zgłoszenia wniosków do strategii LGD 

Górna Prosna oraz do Strategii gminy Radłów, 

- prowadzone są działania związane z regulacją stanu prawnego dróg. W pierwszej 

kolejności złożony zostanie wniosek do Starostwa Powiatowego o przejęcie na stan 

Gminy drogi Radłów – ul. Lipowa – Nowe Karmonki. Regulacja drogi Kolonia 

Biskupska – Kościeliska jest bardziej skomplikowana, 



- Wójt Gminy uczestniczył w Kongresie Gmin Wiejskich. Analizowano następujące 

tematy: rozdania unijne (PROW, RPO), nowy mechanizm subwencji wyrównawczej, 

projekt ustawy – prawo wodne, finansowanie zadań zleconych gminom, ulgi i 

zwolnienia związane z klęskami i kataklizmami. 

- radni poprzedniej i obecnej kadencji oraz pracownicy Urzędu Gminy – otrzymali 

odznaczenia. 

Ad.6. Informację o stanie oświaty na terenie Gminy Radłów przedstawili kolejno: 

- Dyrektor PSP Kościeliska – Anna Macioł, 

- w/z Dyrektora PSP Sternalice – Krystyna Kotas, 

- Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Radłowie – Leszek Bartela, 

- Dyrektor Publicznego Przedszkola – Teresa Siwik. 

Materiały opisowe – stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

W uzupełnieniu do tematu głos zabrali : 

- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak podziękowała za dobrą współpracę z 

Dyrektorami placówek oświatowych. Zwróciła uwagę na dobre wyniki kontroli 

zewnętrznych przeprowadzone w tych placówkach, osiągnięcia dydaktyczne oraz 

sukcesy sportowe. 

- Wójt Gminy – uznał, że pozytywne oceny związane z utrzymaniem szkół wynikają    

z przeprowadzonej w 2001 roku reorganizacji sieci placówek oświatowych. 

Realizując kolejno inwestycje i remonty – Gmina stworzyła dobre warunki nauczania. 

Na rok 2016 w projekcie budżetu należy uwzględnić: 

- modernizację Oddziału Przedszkolnego w Radłowie, 

- termomodernizację starej części budynku Gimnazjum oraz remont wjazdu do         

w Radłowie, 

- wyciszenie sali gimnastycznej w PSP Sternalice. 

Podsumowując – Wójt stwierdził, że dobra współpraca – przynosi dobre efekty. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 – minutową przerwę w obradach. 

Po przerwie. 

Ad.7. Przyjęcie uchwał w  sprawach: 

1) Przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia PSP. Wyjaśnień 

udzieliła Skarbnik Gminy – temat dotyczy przekazania 700 zł na pokrycie 

kosztów przeglądów okresowych aparatów powietrznych będących na 



wyposażeniu jednostek OSP z terenu Gminy Radłów. Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Uchwałę Nr 

64/X/2015 – przyjęto w obecności 14 Radnych – jednogłośnie. 

2) Skarbnik Gminy przedstawiła z uzasadnieniem propozycje zmian 

obowiązującego budżetu gminy. Udzieliła odpowiedzi na pytanie Radnej 

Justyny Szoprun w sprawie rezygnacji z zaplanowanych wydatków na prace 

związane z zamknięciem wysypiska śmieci w Radłowie.  Nie zgłoszono uwag 

do tematu. Uchwałę Nr 65/X/2015 – przyjęto jednogłośnie. 

3) Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane stawki podatku od nieruchomości 

opracowane na podstawie stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów. W 

przypadku Gminy Radłów – stawki – nie ulegną podwyższeniu. Uchwałę Nr 

66/X/2015 – przyjęto w głosowaniu jawnym w obecności 14 Radnych – 

jednogłośnie. 

4) Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane stawki podatku od środków 

transportowych opracowane na podstawie stawek ogłoszonych przez Ministra 

Finansów. Również w tym przypadku – stawki w Gminie Radłów nie ulegną 

zmianie. Uchwałę Nr 67/X/2015 przyjęto w obecności 14 Radnych – 

jednogłośnie. 

5) i 6)  Skarbnik gminy poinformowała o konieczności wprowadzenia zmian we 

wzorach deklaracji oraz informacji w sprawie podatku rolnego oraz podatku 

leśnego. Zmiany wynikają wyłącznie z zapisu ustawowego. Nie zgłoszono 

uwag do tematu. W obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęto kolejno 

uchwały: Nr 68/X/2015 i Nr 69/X/2015, 

6) Kierownik Referatu – Piotr Górski zapoznał zebranych z treścią załączonego 

do niniejszego protokołu wniosku Wójta Gminy o zatwierdzenie taryf  

 

  

 


