P R O T O K Ó Ł NR XXIX/2009
Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 26 LISTOPADA 2009 ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA Nr 157/XXIX/2009 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 113/XXI/2008 Rady
Gminy w Radłowie z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na rok 2009,
UCHWAŁA Nr158/XXIX/2009 w sprawie: określenia wysokości stawek i
wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości,
UCHWAŁA Nr 159/XXIX/2009 w sprawie: zwolnień z opłaty targowej,
UCHWAŁA Nr 160/XXIX/2009 w sprawie: określenia stawek i wprowadzenia
zwolnień w podatku od środków transportowych,
UCHWAŁA Nr 161/XXIX/2009 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Radłóqw oraz
wysokości dopłat,
UCHWAŁA Nr 162/XXIX/2009 w sprawie: zmiany Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego dla Gminy Radłów na lata 2009 – 2013.
UCHWAŁA Nr 163/XXIX/2009 w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Radłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2010.
1. Wniosek Spółdzielni Kółek Rolniczych Radłów.
2. Odpowiedź na wniosek rodziców dzieci uczęszczających do Gimnazjum w
Radłowie.
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P R O T O K Ó Ł NR XXIX/2009
RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 26 LISTOPADA 2009 ROKU

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska.
Radnych obecnych według listy obecności

– 13,

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych – 2.
Spoza Rady w Sesji udział wzięli :
- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,
- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,
- Kierownik Referatu – Piotr Górski,
- Sołtysi – lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu.
Porządek obrad XXIX Sesji :
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. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2009,
2) określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od
nieruchomości na rok 2010,
3) określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od środków
transportowych na rok 2010,
4) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków w Gminie Radłów oraz wysokości dopłat,
5) zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Radłów na lata 2009 –
2013,
6) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
6. Sprawy bieżące.
7. Dyskusja.
8. Interpelacje i wnioski Radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
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Streszczenie obrad XXIX Sesji :
Ad.1. Otwarcia XXIX Sesji Rady Gminy Radłów dokonała Przewodnicząca Rady –
Agnieszka Jarosińska. Powitała przybyłych Radnych oraz osoby zaproszone do
udziału w Sesji. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.
Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami o
terminie Sesji.
Wniosek z uzasadnieniem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie zwolnienia z opłaty targowej zgłosiła Skarbnik Gminy.
Rada przyjęła w/w wniosek.
Porządek obrad – ze zmianą – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.
Ad.3. Protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy Radłów z dnia 28 października 2009 roku
wyłożony był do wglądu w Biurze Rady oraz na sali – przed rozpoczęciem obrad.
Wniosek Przewodniczącej o przyjęcie w/w dokumentu bez odczytania – uzyskał
akceptację Radnych.
Protokół z XXVIII Sesji – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.
Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informację z działalności w
okresie międzysesyjnym :
- ostatecznie rozliczono budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ligota Oleska
– Wolęcin,
- trwają prace wykończeniowe przy remoncie remizy OSP w Radłowie,
- niewiele się stało w zakresie zamierzeń budowy sali gimnastycznej przy Publicznym
Gimnazjum w Radłowie. Wykluczona w wyniku przetargu włoska firma – zgłosiła
protest do Prezesa Zamówień Publicznych – do dnia dzisiejszego nie został ustalony
termin rozstrzygnięcia protestu. Spodziewamy się, że nastąpi do na początku lub w
połowie grudnia. Obawy budzi możliwość uchylenia procedury przetargowej, co w
konsekwencji doprowadzi do konieczności przeprowadzenia ponownego przetargu,
- trwały prace na opracowaniem projektu budżetu i stawek podatków i opłat lokalnych
na rok 2010,
- Wójt – na zaproszenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli - uczestniczył w spotkaniu
poświęconym omówieniu funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych,
- z udziałem przedstawicieli Powiatowej Komendy Straży Pożarnej dokonano
przeglądu stanu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Na wyróżnienie
zasługuje OSP Kościeliska,
- trwają rozmowy dotyczące możliwości zakupu nieruchomości od Państwa Adamek
(teren sąsiadujący z nieruchomością Urzędu Gminy),
- 30 grudnia 2008 roku Sąd Rejonowy w Oleśnie uznał wniosek Gminy o zasiedzenie
– dotyczący strażnicy OSP. W październiku 2009 Sąd Okręgowy oddalił jako
bezzasadną skargę Joachima Ligendza. Gmina obecnie włada prawomocnym
wyrokiem Sądu i jest prawnym właścicielem wnioskowanej nieruchomości,
- Wójt odczytał podziękowania za pomoc finansową Gminy Ujazd.
Ad.5. Wszystkie projekty uchwał były szczegółowo analizowane na wspólnym
posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 24 listopada br..
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1) Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian w obowiązującym budżecie –
każdą zmianę szczegółowo uzasadniając. Nie zgłoszono uwag do tematu. Uchwałę
Nr 157/XXIX/2009 – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.
2) Projekt stawek podatku od nieruchomości przedstawiła również Skarbnik Gminy.
Rada zaakceptowała w/w projekt. Uchwałę Nr 158/XXIX/2009 – przyjęto
jednogłośnie.
3) W dalszym ciągu Skarbnik Gminy omówiła z uzasadnieniem propozycje zwolnień
z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas festynów i jarmarków oraz imprez
sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Radłów. Uchwałę Nr 159/XXIX/2009 –
przyjęto jednogłośnie.
4) również jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr 160/XXIX/2009 w sprawie: określenia
wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.
5) Kierownik Referatu – Piotr Górski – przedstawił zatwierdzone na wspólnym
posiedzeniu Komisji - stawki taryf oraz dopłat za wodę i ścieki za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2010 roku. Uchwałę Nr 161/XXIX/2009 w przedmiotowej sprawie –
przyjęto jednogłośnie,
6) Kierownik Górski omówił z uzasadnieniem zmiany w obowiązującym Programie
Inwestycyjnym Gminy. Uchwałę Nr 162/XXIX/2009 przyjęto jednogłośnie,
7) Również jednogłośnie przyjęto omówiony przez Wójta Gminy projekt Uchwały Nr
163/XXIX/2009 w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Radłów z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2010 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 – minutową przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.7. W dyskusji głos zabrali :
Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała zebranych z treścią wnioski Prezesa
Spółdzielni Kółek Rolniczych w Radłowie w sprawie zweryfikowania stawki za wywóz
ścieków przywożonych beczkowozem do oczyszczalni w Sternalicach.
Materiał był już analizowany na wspólnym posiedzeniu Komisji. Radni negatywnie
ustosunkowali się do wniosku. Czynnikiem cenotwórczym jest w tym przypadku
transport, natomiast faktyczny koszt oczyszczania 1 m3 ścieków wynosi 5,10 zł
netto, stąd wniosek, że Gmina dokonuje dopłat do oczyszczanych ścieków.
Radna Teresa Dubiel zwróciła uwagę, że w ustalanej wcześniej kolejności remontu
dróg następna powinna być droga w przysiółku Chałupki. Nie było mowy wcześniej o
budowie drogi w Kościeliskach. Kościeliskach projekcie budżetu na rok przyszły nie
ma dróg w Nowych Karmonkach i Biskupicach.
Wójt wyjaśnił – ustalone wcześniej remonty dróg zostały wstrzymana – nie zlecono
opracowania projektów w związku z planowanymi wydatkami związanymi z budową
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sali gimnastycznej przy Gimnazjum. Proponowany remont w Kościeliskach – nie
wymaga projektu, a stan drogi wymaga pilnej naprawy.
Dla uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 ustalono wstępnie terminy:
- wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy – 22.12.2009,
- XXX Sesji Rady Gminy – 29.12.2009,
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o uzyskanej z Powiatowego Zarządu
Dróg w Oleśnie informacji, że w dniu dzisiejszym zostaną załatane dziury na drodze
powiatowej Olesno – Rudniki.
Ad.8. Interpelacje i wnioski zgłosili :
Józef Gajek – w sprawach:
- pilnego remontu przepustu w Sternalicach przy strażnicy OSP,
- naprawy uszkodzonego hydrantu w Ligocie Oleskiej,
- zapewnienia oświetlenia zachodniej części budynku świetlicy szkolnej w
Sternalicach.
Marek Hadam – w sprawie uszkodzenia drogi w kierunku przysiółka Stary Folwark .
Hildegarda Stefan – w sprawie: działał podejmowanych przez Gminę dotyczących
sprawy Państwa Pawelec z Biskupic.
Roman Kaleja – Sołtys Wsi Wichrów – zwrócił uwagę, że przyczyną dużej absencji
chorobowej w Przedszkolu w Wichrowie może być wysoka temperatura – należy
zwrócić uwagę palaczowi.
Barbara Kobielska -Sołtys Wsi Ligota – w sprawie uszkodzeń parkingu przy Kościele
w Sternalicach. Przyczyną mogą być parkujące tam samochody transportowe.
Ad.9. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski :
- brak uregulowań oraz brak środków jest przyczyną, w konsekwencji której nie
przewiduje się remontu przepustu przy strażnicy OSP Sternalice.
- hydrant w Ligocie zostanie sprawdzony i naprawiony,
- oświetlenie – budynku Świetlicy w Sternalicach – zostanie wykonane,
uszkodzenie drogi w kierunku na Stary Folwark zgłoszone zostaną jako usterki
gwarancyjne,
- w sprawie Pawelec – przygotowywana jest kolejna decyzja,
- rozważone zostaną działania, aby na parkingu przy Kościele w Sternalicach – nie
parkowały Tir-y.
Ad.10. Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła XXIX Sesję Rady Gminy w Radłowie.
Sesja Trwała od godz. 10.00 do godz. 12.45.

