
P R O T O K Ó Ł  NR  XVII/2012 
 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 
 

Z  DNIA  21  LISTOPADA  2012  ROKU 
 
 

Załączniki do protokołu : 
 
 

UCHWAŁA Nr 123/XVII/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr 73/XI/2011 Rady Gminy 
Radłów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, 
 
UCHWAŁA Nr 124/XVII/2012 w sprawie określenia wysokości stawek i 
wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości, 
 
UCHWAŁA Nr 125/XVII/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych, 
 
UCHWAŁA Nr 126/XVII/2012 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, 
 
UCHWAŁA Nr 127/XVII/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
 
UCHWAŁA Nr 128/XVII/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 
 
UCHWAŁA Nr 129/XVII/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
 
UCHWAŁA Nr 130/XVII/2012 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy 
Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2013. 
 
1. Informacja na temat oświadczeń majątkowych Radnych i kadry kierowniczej 
Urzędu Gminy – korespondencja Urzędu Skarbowego w Oleśnie. 
 
2. Informacja Wojewody Opolskiego – analiza oświadczeń majątkowych Wójta i 
Przewodniczącej Rady Gminy. 
 
3. Informacja Urzędu Skarbowego w Oleśnie dotycząca wniosku do Urzędu Kontroli 
Skarbowej w Opolu. 
 
4. Wystąpienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie. 
 
5. Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury. 
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P R O T O K Ó Ł   NR  XVII/2012 

 
Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 

 
Z  DNIA  21  LISTOPADA  2012  ROKU 

 
Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając. 
 
Radnych obecnych według listy obecności –    14, 
Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych – 1. 
 
Spoza Rady w Sesji udział wzi ęli : 
 
- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat, 
- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilsniak, 
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz, 
- Radca Prawny UG – Tomasz Głębocki, 
- Kierownik Referatu – Piotr Górski, 
- Kierownik GOPS – Zbigniew Nowak, 
- Sołtysi – lista obecności – w załączaniu. 
 
Porządek obrad XVII Sesji : 
 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Analiza oświadczeń majątkowych. 
6. Przyjęcie uchwał w sprawach : 
1) zmian w budżecie gminy na rok 2012, 
2) określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od 
nieruchomości, 
3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportu, 
4) wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej 
opłaty, 
5) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 
6) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
7) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
8) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi 
i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. 
8. Interpelacje i wnioski Radnych. 
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 
10. Sprawy bieżące. 
11. Dyskusja. 
12. Zamknięcie obrad. 
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Streszczenie obrad: 
 
Ad.1.  Otwarcia XVII Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady – Irena 
Czubaj – Zając. Powitała przybyłych Radnych, Gości Zaproszonych oraz 
pracowników Urzędu Gminy. Na podstawie listy obecności – stwierdziła 
prawomocność obrad. 
 
Ad.2. Projekt porządku obrad przesłany został Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji.  
Wniosek do porządku obrad zgłosiła Przewodnicząca Komisji Oświaty – Teresa 
Gielsok. Rodzice dzieci przedszkolnych w Kościeliskach zwrócili się do Komisji 
oświaty z prośbą o interwencję w sprawie utworzenia drugiego oddziału 
przedszkolnego. W związku z powyższym Komisja wnosi o ustalenie przerwy w 
obradach Sesji dla umożliwienia odbycia posiedzenia Komisji.  
Wniosek został przyjęty. 
Porządek obrad – przyjęto w głosowaniu jawnym w obecności 14 Radnych – 
jednogłośnie. 
 
Ad.3.  Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Gminy 
oraz na sali – przed rozpoczęciem obrad.  
Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
Protokół z XVI Sesji Rady Gminy – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 
 
Ad.4.  Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat poinformował o działaniach realizowanych w 
Urzędzie od 25 października br.: 
- wykonano place zabaw przy szkołach w Kościeliskach i Sternalicach z programu 
„Radosna Szkoła”. Usługa została zapłacona, wniosek o refundację został złożony. 
Wartość jednego placu zabaw to kwota  105-107 tys. zł. 
- wspólnie z ościennymi gminami przeprowadzono przetarg na dostawę energii 
elektrycznej. W przetargu uczestniczyli Energia/ Oddział Gdańsk oraz PGE 
Skarżysko Kamienna. Szacunkowo oblicza się zmniejszenie płatności za energię w 
granicach 17 – 18,5%. W przypadku Gminy Radłów w skali roku stanowi to kwotę 
około 400 tys. zł, 
- podpisano umowę z Firmą Deloit na działanie w kierunku odzyskania podatku VAT. 
W  najbliższym czasie firma przystąpi do kwalifikacji faktur. 
 
Ad.5.  Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała zebranych z treścią korespondencji 
Wojewody Opolskiego i Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie dotyczącej 
analizy oświadczeń majątkowych Radnych, Przewodniczącej Rady, Wójta Gminy i 
kadry kierowniczej Urzędu Gminy za rok 2011. Materiały – w załączeniu do 
niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady ogłosiła 30 – minutową przerwę w obradach, celem 
umożliwienia Komisji Oświaty przeprowadzenia wnioskowanego posiedzenia. 
 
Po przerwie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Przewodniczącej Komisji Oświaty – 
Teresie Gielsok, która przedstawiła kolejno: 
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- wystąpienie rodziców dzieci zainteresowanych uczęszczaniem do Przedszkola w 
Kościeliskach w roku szkolnym 2013/2014, 
- wniosek Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku 
obrad kolejnej Sesji Rady Gminy omawianego wniosku. 
 
Ad.6.  Przyjęcie uchwał: 
 
Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz omówiła z uzasadnieniem kolejno : 
1) propozycje zmian w budżecie gminy na rok bieżący, uwag do tematu nie 
zgłoszono. Uchwałę Nr 123/XVII/2012 – przyjęto w obecności 14 Radnych – 
jednogłośnie, 
 
2) propozycje wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od 
nieruchomości. Temat omawiany był szczegółowo na wspólnym posiedzeniu komisji 
w dniu 08 listopada br.. 
Uchwałę Nr 124/XVII/2012 – przyjęto jednogłośnie. 
 
3) propozycje określenia stawek podatku od środków transportowych. Stawki te były 
również analizowane na wspólnym posiedzeniu Komisji. 
Uchwałę Nr 125/XVII/2012 – przyjęto jednogłośnie. 
 
Skarbnik Gminy poinformowała również, że w na rok 2013 nie przewiduje się 
obniżenia stawki podatku rolnego, co spowodowane jest trudną sytuacją finansową. 
Radni nie zabrali głosu w przedmiotowej sprawie. 
 
Pakietowi uchwał związanych z wprowadzeniem od 1 lipca 2013 roku nowych 
przepisów o gospodarce odpadami poświęcone było wspólne posiedzenie stałych 
Komisji Rady w dniu 16 listopada br. z udziałem Radcy Prawnego. 
 
Wójt Gminy dokonał wprowadzenia do tematu. Uznał, że przed Radą staje 
najbardziej niepopularna decyzja. Zwiększenie o 100% stawki za wywóz nieczystości 
nawet przy segregacji śmieci – nie da się wyjaśnić. Niepopularne decyzje prawne 
skutkują niezadowoleniem mieszkańców.  
 
Inspektor – Jacek Wróbel przedstawił kolejno treści projektów uchwał, które 
następnie poddała pod głosowanie Przewodnicząca Rady Gminy tj.: 
 
4) Nr 126/XVII/2012 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawki tej opłaty. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
 
5) Nr 127/XVII/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
 
6) Nr 128/XVII/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
Uchwałę – przyjęto jednogłośnie. 
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7) również jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr 129/XVII/2012 w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
8) Wójt Gminy – wyjaśnił cele, zasady, zakres i formy programu współpracy Gminy 
Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2013. Temat dotyczy LZS-ów i Caritas. 
Radny Bronisław Czapliński zwrócił uwagę, aby konkursy ofert przeprowadzić w 
miesiącu grudniu. 
Uchwałę Nr 130/XVII/2012 – przyjęto jednogłośnie. 
 
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 – minutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie. 
 
Ad.8.  Interpelacje i wnioski zgłosili : 
 
- Jacek Krzak – w sprawie zapewnienia środków finansowych na rok 2013 na 
dokończenie remontu (montaż centralnego ogrzewania) w strażnicy OSP w 
Radłowie. 
Wniosek poparła Radna Katarzyna Tracz. 
 
- Wilhelm Wengel - w sprawie wzmożonego ruchu samochodów ciężarowych przez 
wieś Ligota oraz braku oznakowania terenu zabudowanego tej wsi, 
 
- Teresa Gielsok – w sprawie nowo wybudowanej drogi dla nimbusa. Droga ta 
przeznaczona jest z myślą o bezpieczeństwie dzieci dojeżdżających, natomiast 
wykorzystywana jest ogólnie – jako skrót, co zwiększa ryzyko wypadku i niszczy 
nawierzchnię. 
 
Głos zabrali również Sołtysi: 
 
- Rudolf Stefan – w sprawie konieczności oznakowania dojazdów do przysiółków. 
- Grzegorz Pakuła w sprawie planowanego wydania gminnych książek 
telefonicznych. 
 
Ad.9.  Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski : 
 
- nie ma możliwości instalacji odrębnego c. o. dla strażnicy w Radłowie. Temat 
traktować należy kompleksowo w kolejności następującej: kapitalna przeróbka 
kotłowni, instalacja nowego ogrzewania: GOK, GOPS i OSP, na co przeznaczyć 
należy pokaźne środki finansowe (około 100 tys. zł). W roku 2013 centralne 
ogrzewanie w strażnicy – nie będzie instalowane, 
 
- zgłoszona zostanie do Powiatowego Zarządu Dróg potrzeba oznakowania wsi 
Ligota Oleska, 
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- wprowadzenie zakazu wjazdu na drogę przy przystanku dla nimbusa nie zapewni 
rezygnacji korzystania z w/w skrótu.  
 
- oznakowanie przysiółków wykonać należy kompleksowo.  
 
- Urząd wycofuje się z opracowania gminnych książek telefonicznych ze względu na 
małe zainteresowanie. 
 
Ad.10 i 11.  Sprawy bieżące, dyskusja. 
 
Omówiono zasady płatności za salę gimnastyczną z propozycją bezpłatnego 
udostępniania sali dla potrzeb LZS. Obecne zasady powodują zbędne komentarze. 
 
Wójt udzielił odpowiedzi na pytania Radnych : 
 
- Teresy Gielsok – na dzień 28 ustalony jest termin podpisania umowy na 
dofinansowanie remontu mostka Jana w Sternalicach, 
 
- Iwony Kościelnej – ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w 
Sternalicach – do tej pory nie ma zainteresowania. 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zbigniew Nowak zwrócił się do 
zebranych z prośbą o informowanie o przypadkach zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi 
w okresie zimowym. Pracownicy  GOPS zostali zobowiązani odrębnymi wytycznymi 
do zwrócenia szczególnej uwagi na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.  
 
Ustalono terminy : 
 
- wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy na dzień 17 grudnia, godz. 
10.00 
- XVIII Sesji Rady Gminy na dzień 19 grudnia, godz. 10.00. 
 
Ad.12.  Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając zamknęła obrady XVII 
Sesji Rady Gminy Radłów. Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.15. 
 
 
 
 
 
 
 
 


