
P R O T O K Ó Ł  NR  XI/2015 

Z   SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 

Z  DNIA  18  LISTOPADA  2015  ROKU 

 

Załączniki do protokołu : 

UCHWAŁA Nr 72/XI/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, 

UCHWAŁA Nr 73/XI/2015 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 74/XI/2015 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, 

UCHWAŁA Nr 75/XI/2015 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 

oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, 

UCHWAŁA Nr 76/XI/2015 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Radłów 

z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2016, 

UCHWAŁA Nr 77/XI/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Wolęcinie, 

UCHWAŁA Nr 78/XI/2015 w sprawie zmiany Uchwały nr 66/X/2015 Rady Gminy 

Radłów z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek      

i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. 

 

1. Informacja Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie. 

2. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy 

Radłów. 

3. Wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie. 

 

 

 

 



P R O T O K Ó Ł  NR XI/2015 

Z   SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 

Z  DNIA  18  LISTOPADA  2015  ROKU 

 

     Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel. 

Radnych obecnych według listy obecności – 15, 

Spoza Rady w Sesji udział wzięli : 

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat, 

- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak, 

- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz, 

- Sołtysi – lista obecności w załączeniu, 

- Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie – Leszek Latusek, 

- Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej w Radłowie – Stefan Włoka, 

- Pełnomocnik Wójta ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi – Henryk Karkos. 

 

Porządek obrad XI 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 stanie bezpieczeństwa i porządku w gminie. 

6. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmian w budżecie gminy na rok 2015, 

2) wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

stawki tej opłaty, 

3) wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w 

sprawie podatku od nieruchomości, 



4) przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii     

na rok 2016, 

5) przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 

2016, 

6) wyrażenia zgody na zbycie z drodze bezprzetargowej nieruchomości 

niezabudowanej położonej w Wolęcinie. 

7. Sprawy bieżące – analiza oświadczeń majątkowych. 

8. Interpelacje i wnioski Radnych. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 

10.  Dyskusja. 

11.  Zamkniecie obrad. 

 

Streszczenie obrad: 

Ad.1. Otwarcia XI Sesji Rady Gminy Radłów dokonał Przewodniczący Rady – 

Wilhelm Wengel. Powitał przybyłych Radnych oraz 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 wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie do w/w projektu – 

uchwały w sprawie zmiany uchwały z poprzedniej Sesji Nr 66/X/2015 w sprawie 

określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 

zgłosiła Skarbnik Gminy. Radni pozytywnie ustosunkowali się do wniosku Skarbnik. 

Porządek obrad – z przyjętą zmianą – przyjęty został w głosowaniu jawnym               

w obecności 15 Radnych - jednogłośnie. 

Na prośbę pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi – Przewodniczący 

Rady – za zgodą Radnych dokonał zmiany kolejności realizacji porządku obrad. 

 

Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Gminy 

oraz na sali – przed rozpoczęciem obrad. Radni nie zgłosili uwag do jego treści. 

Protokół z X Sesji – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 

 



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

w okresie międzysesyjnym tj. od 28 października br.. Głównymi zadaniami 

realizowanymi w tym czasie były: 

- prace nad projektem budżetu gminy na rok przyszły, 

- opracowywanie Strategii Gminy Radłów. 

 

Ad.6.2. Pełnomocnik Wójta ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi – Henryk Karkos 

przedstawił z uzasadnieniem projekt programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz projekt gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii na rok 2016 z uwzględnieniem: 

- kierunków działania, 

- zakresu i form realizacji,  

- jednostek organizacyjnych biorących udział w realizacji zadań oraz kosztów ich 

realizacji. 

Wnioski do tematu zgłosili : 

Wilhelm Wengel – w sprawie rozważenia możliwości rozszerzenia profilaktyki 

poprzez organizację pogadanek z udziałem fachowców z zakresu profilaktyki 

alkoholowej i narkomanii przede wszystkim wśród młodzieży gimnazjalnej, 

Henryk Karkos – wyjaśnił, że spotkania z dobrymi fachowcami – specjalistami 

związane są  z wysokimi kosztami, w związku z tym organizuje się pogadanki z 

przygotowanymi do tematu wychowawcami, co zmniejsza wydatki i pozwala na 

realizację zadań zgodną z przyjętym programem, 

Irena Czubaj – Zając zaproponowała, aby zapewnić szkolenia w zakresie profilaktyki 

ze środków przeznaczonych na dokształcanie zawodowe nauczycieli. 

Arnold Zaremba – zaproponował, aby zapewnić środki profilaktyczne organizacjom, 

które zagospodarowują dzieciom i młodzieży czas wolny i zorganizować Sesję          

z udziałem przedstawicieli tych organizacji, aby omówić wspólne działania w tym 

zakresie. 

Ustalono, że Sesję z udziałem w/w organizacji zaplanować należy razem ze 

sprawozdaniem z realizacji programu profilaktyki za rok 2015. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projektu Uchwały Nr 72/XI/2015 w 

sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. 

Uchwałę przyjęto w obecności 15 Radnych – w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 



Ad.5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku w gminie. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przedstawicielowi Komendy Powiatowej Policji  

w Oleśnie – Leszkowi Latusek. Informacja w załączeniu do niniejszego protokołu. 

Ponadto referujący poinformował o zadaniach realizowanych w terenie przez 

Dzielnicowego – Adama Żyta. 

 

Następnie głos zabrał Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej w Radłowie – 

Stefan Włoka. Informacja opisowa – w załączeniu do niniejszego protokołu. 

Podsumowujący głos do tematu – zabrał Wójt Gminy:  

W budżecie gminy corocznie planowane są środki na utrzymanie jednostek OSP.    

W roku bieżącym jest to kwota 177967 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i 

inwestycje. Jednostki OSP Radłów i Kościeliska są jednostkami ujętymi w Krajowym 

Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. Problem stanowi obecnie stan prawny 

remontowanej remizy OSP w Sternalicach. W miesiącu grudniu ustalony zostanie 

harmonogram zebrań sprawozdawczo – wyborczych OSP. Wójt podziękował za 

zaangażowanie Komendantowi i pozytywnie ocenił aktywność druhów z 

poszczególnych jednostek. 

 

Ad.6. Przyjęcie uchwał w sprawach : 

1) zmian w budżecie gminy na rok 2015. Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz 

omówiła z uzasadnieniem propozycje zmian tegorocznego budżetu. Pytań – 

nie zgłoszono. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w przedmiotowej sprawie. Uchwałę Nr 73/XI/2015 – przyjęto w obecności 15 

Radnych - w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 

2) wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki 

tej opłaty. 

Przewodniczący Rady Gminy – przed podjęciem ostatecznej decyzji o stawkach 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi poinformował zebranych o 

protestach mieszkańców zgłaszanych po ustaleniu obecnie obowiązującej stawki 

opłat. 

Wójt Gminy zwrócił uwagę na fakt, że protesty analizowane były na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Rady na tym posiedzeniu przegłosowane zostały stawki opłat 

uwzględnione w projekcie uchwały. Wysokie dopłaty związane są przede wszystkim 

z odbiorem odpadów biodegradowalnych.  Odpady te dotyczą około 30 gospodarstw 

domowych oraz Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych w Gminie. Należy jednak 

zapewnić ich odbiór – jest to ustawowym obowiązkiem Gminy. 



Radny Grzegorz Mencfel zgłosił wniosek o obniżenie stawek opłat proponując          

w przypadku gromadzenia i odbioru odpadów w sposób selektywny: 

- od gospodarstwa 1 osobowego – 17 zł. 

- od gospodarstwa 2 osobowego – 30 zł, 

- od gospodarstwa 3 0s0b0wego – 42,50 zł, 

- od gospodarstwa 4 osobowego – 46 zł, 

- od gospodarstwa 5 osobowego – 53,50 zł 

- od gospodarstwa 6 osobowego – 61 zł, 

- od gospodarstwa 7 osobowego i więcej 68,50 zł. 

Wniosek uzasadnił wyliczeniami procentowymi. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnego Grzegorza Mencfel. 

Wynik głosowania:  „za” przyjęciem wniosku – 5 Radnych, „przeciw” – 7 Radnych, 

„wstrzymało się” od głosu 3 Radnych. Wniosek – nie został przyjęty. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały – ze stawkami 

przyjętymi na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady. Głosowało 15 Radnych. 

Uchwałę Nr 74/X/2015 – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 

3) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie deklaracji na podatek 

od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości. 

Zmiany dotyczą wyłącznie zmian wprowadzonych ustawowo. Pytań – nie 

zgłoszono. Uchwałę Nr 75/XI/2015 – przyjęto w głosowaniu jawnym – 

jednogłośnie. 

4) Program współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi 

organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 

omówił Wójt Gminy. Przedstawił zasady przyjmowania ofert konkursowych      

i udzielania dotacji organizacjom prowadzącym działalność w zakresie kultury  

i sportu (LZS) i Caritas. Pytań – nie zgłoszono. Uchwałę Nr 76/XI/2015  - 

przyjęto jednogłośnie. 

5) Wójt Gminy wyjaśnił powody opracowania projektu uchwały w sprawie zgody 

na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej 

położonej w Wolęcinie. Temat dotyczy regulacji prawnej drogi gminnej. 

Uchwałę  Nr 77/XI/2015 – bez zastrzeżeń – przyjęto w głosowaniu jawnym – 

jednogłośnie. 

6) Skarbnik Gminy wyjaśniła konieczność zmiany przejętej na ostatniej Sesji 

uchwały w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. 

Zapis ustawowy wymaga wprowadzenia zadań związanych z rewitalizacją. 



Uwag nie zgłoszono. Uchwałę Nr 78/XI/2015 – przyjęto w obecności 15 

Radnych – jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady – ogłosił 15 minutową przerwę w obradach. 

Po przerwie. 

 

Ad.7. Sprawy bieżące – analiza oświadczeń majątkowych Radnych. 

Przewodniczący Rady poinformował o wynikach analizy oświadczeń majątkowych 

Radnych – przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy w Oleśnie. Oświadczenia 

złożone były w terminie.  Każdy z Radnych otrzymał imienne uwagi. Oświadczenia 

Przewodniczącego i Wójta – złożono w terminie Wojewodzie Opolskiemu. Wojewoda 

nie wniósł zastrzeżeń do złożonych dokumentów. 

Przewodniczący poinformował, że składający oświadczenie jest zobowiązany do 

zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk wzoru 

formularza. 

Wójt Gminy poinformował o przebiegu realizacji prac związanych z opracowaniem 

Strategii Rozwoju Gminy Radłów na lata 2015 – 2025. Ustalono sposób przekazania 

w/w materiału Radnym i Sołtysom. 

Wójt Gminy na wniosek Kierownika GOPS zwrócił się do Radnych i Sołtysów             

z prośbą o zaangażowanie w działania systemu wsparcia i informacji  wobec osób 

samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku  w związku ze zbliżającą się 

zimą i możliwością wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych. Pismo          

w w/w sprawie otrzymali wszyscy zainteresowani.   

Sołtys Wsi Wichrów – Roman Kaleja podziękował za zaangażowanie Gminy             

w wykonanie czyszczenia rowu przy Krzyżu w Wichrowie, 

Sołtys Wsi Kolonia Biskupska – Anna Chuć poinformowała, że na wysokości zatoczki 

autobusowej w Kolonii Biskupskiej jest duże wgłębienie – temat należy zgłosić do 

Powiatowego Zarządu Dróg. 

 

Ad.8. Interpelacje i wnioski Radnych 

Radny Piotr Nowak – zgłosił problem mieszkańców wsi Nowe Karmonki dotyczący 

szkód spowodowanych przez bobry, 



Bronisław Czapliński – zgłosił wniosek o remont uszkodzonych znaków drogowych 

przy skrzyżowaniu w Wichrowie w kierunku Starokrzepic, ponowił również wniosek    

o usunięcie suchych gałęzi nad drogą w kierunku Wichrowa. 

 

Ad.9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielili : 

- Kierownik Referatu – Piotr Górski 

- Rzeka w Nowych Karmonkach została uporządkowana przez Gminę, bobry 

usadowiły się na terenie Gminy Olesno. Gmina nie ma wpływu na obecny stan. 

- wniosek o naprawę uszkodzonych znaków – przesłany został do Powiatowego 

Zarządu Dróg, 

- na wnioski skierowane do Nadleśnictwa i Starostwa w Oleśnie (korespondencja      

z dnia 22 maja br.) – uzyskano jedynie odpowiedź Nadleśnictwa, z której wynika,    

że temat nie dotyczy Nadleśnictwa. Starostwo natomiast pozostawiło wniosek bez 

odpowiedzi. Ustalono – ponowienie wniosku do Starostwa. 

- Wójt Gminy  dodał w uzupełnieniu, że argumentem Starostwa jest brak środków, 

natomiast Nadleśnictwo uznaje zobowiązania wobec gminy jedynie w płatnościach 

podatkowych. 

 

Ad.10. W dyskusji głos zabrali : 

Przewodniczący Rady – Wilhelm Wengel zaproponował terminy posiedzeń na 

miesiąc grudzień: 

- wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy na dzień 16 grudnia godz. 10.00, 

- XII Sesja Rady Gminy na dzień 30 grudnia – godz. 10.00. Głównym tematem obrad 

będzie projekt budżetu gminy na 2016 rok. Radni zaakceptowali w/w terminy. 

Przewodnicząca Komisji Statutowej ustaliła termin posiedzenia Komisji na dzień     

25 listopada br. godz.12.00, 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ustaliła termin posiedzenia  Komisji na dzień     

30 listopada br. godz. 15.00. 

Głos zabrał Radca Prawny – Tomasz Głębocki – zwrócił się z pytaniem dotyczącym 

potrzeb zmian w obowiązującym Statucie Gminy. Poinformował, że  szczegółowo 

zapoznał się z projektem opracowanym przez Komisję Statutową, uznając, że zbyt 

rozbudowany został rozdział dotyczący zadań Komisji Rewizyjnej, a w przypadku 

jednostek pomocniczych – projekt wymagał będzie konsultacji, co w efekcie 



doprowadzi do konieczności wprowadzenia zmian w obowiązujących statutach 

sołectw. 

Z perspektywy prawnej – należy w pierwszej kolejności wyodrębnić zapisy statutu, 

które wymagają zmiany. Prace należy prowadzić na bazie obowiązującego Statutu. 

Wydanie opinii prawnej do treści statutu – nie jest możliwe – nie dopuszcza tego 

prawo. Radca zdeklarował uczestnictwo w posiedzeniach. Uznał, że zmiana statutu 

wymagać będzie jeszcze wiele pracy. 

Przewodnicząca Komisji Statutowej – Justyna Szoprun – stwierdziła, że powodem 

podjęcia decyzji Rady w sprawie zmiany Statutu Gminy Radłów jest przede 

wszystkim bardziej szczegółowe i czytelne opracowanie niektórych rozdziałów m.in. 

zadań Komisji Rewizyjnej.  

Komisja próbowała uzgodnić termin posiedzenia dogodny dla Radcy Prawnego – 

dotychczas nie udało się tego ustalić. W związku z tym Komisja podjęła decyzję 

opracowywania projektu na bazie statutów innych gmin województwa opolskiego. 

Przyjęto za wzór Statut Gminy Tarnów Opolski – przyjęty w roku 2014. 

Radca Prawny zaproponował dwie metody prac Komisji Statutowej tj: 

1) zmiana treści obowiązującego zapisu – powinna być przez wnioskodawcę 

uzasadniona  i zaopiniowana na obradach Sesji, 

2)  metodą porównawczą : wybrany na wzór Statut i  Statut obowiązujący. 

Projekt opracowany dotychczas przez Komisję Radca uznał za zbyt rozbudowany, 

zawierający wiele zapisów nieuzasadnionych np. w zakresie udzielania informacji 

publicznej, którą regulują przepisy ustawy.  

 

Ad.11. Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XI Sesji Rady Gminy Radłów. 

Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.30 

 

Protokołowała: 

 

 

 

 

 

 



 


