
P R O T O K Ó Ł  NR  XX/2008

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  27  LISTOPADA  2008  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA Nr 101/XX/2008 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 66/XII/2007 Rady Gminy 
w Radłowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 
2008,

UCHWAŁA Nr 102/XX/2008 w sprawie: określenia wysokości stawek i wprowadzenia 
zwolnień w podatku od nieruchomości,

UCHWAŁA Nr 103/XX/2008 w sprawie: określenia wysokości stawek i wprowadzenia 
zwolnień w podatku od środków transportowych,

UCHWAŁA Nr 104/XX/2008 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla 
obliczenia wysokości podatku rolnego na 2009 rok,

UCHWAŁA Nr 105/XX/2008 w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy 
Radłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2009,

UCHWAŁA Nr 106/XX/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na 
własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych,

UCHWAŁA Nr 107/XX/2008 w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości 
Radłów”,

UCHWAŁA Nr 108/XX/2008 w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości 
Biskupice”,

UCHWAŁA Nr 109/XX/2008 w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości 
Nowe Karmonki”

UCHWAŁA Nr 110/XX/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na 
własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych.

1. Wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Wniosek Wójta Gminy o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych 

taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków.



P R O T O K Ó Ł  NR  XX/2008

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  27  LISTOPADA  2008  ROKU

     Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska.

Radnych obecnych według listy obecności – 12,
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych  -   3.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli:

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,
- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,
- Sołtysi – wszyscy.

Porządek obrad 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 2008,
2) określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od 
nieruchomości,
3) określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od środków 
transportowych,
4) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi 
na rok 2009,
5) nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Radłów nieruchomości gruntowych,
6) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Radłów”,
7) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Biskupice”
8) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Nowe Karmonki”,
6. Sprawy bieżące.
7. Dyskusja.
8. Interpelacje i wnioski Radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

2



Streszczenie obrad :

Ad.1. Otwarcia Sesji i stwierdzenia jej prawomocności dokonała Przewodnicząca 
Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska.

Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami
o terminie Sesji. Wójt Gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian w pkt.5 – 
przyjęcie uchwał poprzez wprowadzenie ppkt.9 – wyrażenie zgody na nieodpłatne 
nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych i ppkt.10 – 
przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Radłów.
Nie zgłoszono uwag do wniosku Wójta.
Porządek obrad ze zmianami – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Gminy 
oraz na sali – przed rozpoczęciem obrad. 
Przewodnicząca Rady zaproponowała: przyjąć protokół z poprzedniej Sesji bez 
odczytania.
Propozycja została zaakceptowana.
Protokół z poprzedniej Sesji przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.4. Informację z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Gminy – 
Włodzimierz Kierat.
- ostatnią Sesję w trybie pilnym zwołano w związku z planowaną inwestycją 
kanalizacyjną w Kościeliskach,
- na ukończeniu znajduje się budowa boksu garażowego w Ligocie Oleskiej,
- ustalone zostały zasady oraz firmy odpowiedzialne za odśnieżanie dróg,
- uroczyście obchodzony był w Radłowie Dzień Niepodległości – oprawę zapewniło 
Gimnazjum w Radłowie.

Ad.5. Przyjęcie uchwał w sprawach :

1) propozycje zmian w budżecie gminy na rok bieżący przedstawiła wraz z 
uzasadnieniem Skarbnik Gminy. Temat omawiany był wcześniej na wspólnym 
posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy.
Nie zgłoszono uwag do tematu.
Przedstawiony przez Przewodniczącą Rady Gminy projekt Uchwały Nr 101/XX/2008 
w sprawie zmiany uchwały nr 66/XII/2007 Rady Gminy w Radłowie z dnia 28 grudnia 
2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008 przyjęty został w 
obecności 12 Radnych – jednogłośnie.

2) projekt Uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok przyszły był 
również przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia Komisji, na którym ustalono 
obniżenie proponowanej stawki i wzrost podatku o stopień inflacji.
Radny Wilhelm Wengel zaproponował kwotę 13,50 zł od ha przeliczeniowego.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że obniżenie stawki podatku – zmniejszy wydatki na 
remonty i inwestycje o kwotę około 100 tys. zł.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Radnego Wengel. Wniosek 
przyjęty został 7 głosami „za”.
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Projekt Uchwały Nr 102/XX/2008 w sprawie określanie wysokości stawek i 
wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości przyjęto głosowaniu jawnym 9 
głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych” przeciwnych 1 głosie „wstrzymującym się”,

3) analizowany na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy projekt 
uchwały w sprawie podatku od środków transportowych – przedstawiła pod 
głosowanie Przewodnicząca rady Gminy.
Uchwałę Nr 103/XX/2008 przyjęto w głosowaniu jawnym 10 głosami „za” przy 2 
głosach „przeciwnych”.

Skarbnik Gminy poinformowała, że ogłoszona została przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego stawka ceny skupu żyta, będąca podstawą do obliczania 
podatku rolnego na 2009 rok. Stawka ta wynosi 55,80 zł.
Wójt zaproponował utrzymanie tej stawki.
Radny Józef Gajek zgłosił wniosek o utrzymanie stawki z roku ubiegłego.
Radna Jarosińska zaproponowała wzrost podatku rolnego o stopień inflacji.
11 głosami „za”, przy 1 głosie „ przeciwnym” Radni przyjęli wniosek Radnej 
Jarosińskiej. 
Uchwałę Nr 104/XX/2008 obniżającą cenę skupu żyta do kwoty 52,00 zł – 
przyjęto jednogłośnie.

4) program współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 omówiła 
pełnomocnik Wójta Gminy – Aniela Książek.
W uzupełnieniu do przedstawionych materiałów Wójt Gminy stwierdził, że wymogi 
prawne dotyczące organizacji pozarządowych wprowadzają utrudnienia prac w 
małych gminach.
Projekt Uchwały Nr 105/XX/2008 przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

5) Wójt Gminy poinformował, że celem uporządkowania spraw własności gruntów 
pod drogami – niezbędne jest przyjęcie uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne 
nabycie na własność Gminy nieruchomości gruntowych (dotyczy obrębu Sternalice – 
przy budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej z Agencji Nieruchomości Rolnych).
Uchwałę Nr 106/XX/2008 przyjęto jednogłośnie.

6, 7 i 8) pełnomocnik Wójta Gminy – Aniela Książek przedstawiła kolejno projekty:
- Planu Odnowy Miejscowości Radłów,
- Planu Odnowy Miejscowości Biskupice,
- Planu Odnowy Miejscowości Nowe Karmonki.
Nie zgłoszono uwag do przedstawionych materiałów.
Rada Gminy przyjęła kolejno następujące uchwały:
Nr 107/XX/2008 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Radłów”,
Nr 108/XX/2008 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Biskupice”,
Nr 109/XX/2008 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Nowe 
Karmonki”.

9) również w związku z porządkowaniem stanu prawnego gruntów pod drogami – 
Wójt zaproponował przyjęcie Uchwały dotyczącej nieodpłatnego przejęcia gruntów 
stanowiących własność Piotra Ligendza (pow. 65 m2).
Uchwałę Nr 110/XX/2008 – przyjęto jednogłośnie.
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10. Wójt Gminy przedstawił treść załączonego do protokołu wniosku Urzędu Gminy o 
przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radłów 
do dnia 31 grudnia 2009 roku.
Uchwałę Nr 111/XX/2008 – przyjęto jednogłośnie.

Ad.6. W sprawach bieżących:

Zebrani zapoznani zostali z treścią wystąpienia Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w sprawie przeciwdziałania negatywnym skutkom zbliżającej się 
zimy. Wystąpienie – w załączeniu do protokołu.

Wójt Gminy poinformował zebranych o inicjatywie Marszałka Województwa spotkania 
z władzami i radnymi gminy. Termin ustalony zostanie w I kwartale 2009 roku.

Ad. 7. W dyskusji głos zabrał Radny Józef Sosna, stwierdzając zły stan łączności 
telefonicznej. Zwrócił się również z pytaniem czy przewiduje się dokonanie remontu 
drogi Kościeliska – Skrońsko.
Wójt udzielił wyjaśnień. Mieszkańcy mają indywidualne umowy z TP S.A. i każdą 
awarię należy zgłaszać bezpośrednio do Telekomunikacji. Urząd Gminy nie 
pośredniczy w tym temacie.
W najbliższym czasie nie przewiduje się remontu drogi Kościeliska – Skrońsko. 
Należy w pierwszej kolejności wykonać remonty dróg, których harmonogram 
ustalono wcześniej.

Ustalono terminy:
Wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy – na dzień 15 grudnia – godz. 
15.00,
XXI Sesji Rady Gminy – na dzień 23 grudnia – godz. 12.00.

Ad.8. Interpelacje i wnioski zgłosili :

- Pakuła Lidia – w sprawie lokalizacji słupów ustawianych w Radłowie w związku z 
instalacją sieci internetowej.

- Teresa Dubiel – w sprawie rozważenia możliwości współfinansowania remontu 
drogi powiatowej przez Nowe Karmonki. Stan tej drogi wymaga pilnie położenia 
nowej nakładki asfaltowej.
Oraz w sprawie zajmowanego przez lokatora budynku komunalnego przy szkole w 
Nowych Karmonkach parkingu, na którym ustawiany jest samochód ciężarowy.

- Stefan Hildegarda – w sprawie budowy szamba w budynkach komunalnych (nr 95 i 
96) w Biskupicach,

- Hadam Marek – w sprawie likwidacji autobusu ze Sternalic do Olesna z godz. 6.20.
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Ad.9. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacja i wnioski:

- montaż słupów w Radłowie nie jest sprawą gminy, natomiast roszczenia 
mieszkańców są przesadzone,
- należy podjąć działania, aby zapewnić w roku 2009 remont drogi w Nowych 
Karmonkach – jej stan jest fatalny,
- parking przy budynku szkoły powstał dla potrzeb przedszkola i mieszkańców. 
Przeprowadzone zostaną rozmowy z kierowcą parkującego tam samochodu 
ciężarowego,
- w miesiącu styczniu powołana zostanie komisja, która sprawdzi stan budynków 
komunalnych. Następnie podjęta zostanie decyzja o ich remoncie, bądź sprzedaży.
- decyzję o likwidacji przewozów PKS podejmuje Dyrekcja PKS na podstawie danych 
opłacalności kursu. Gmina nie ma wpływu na te decyzje.

Ad.10. Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska zamknęła obrady XX 
Sesji Rady Gminy w Radłowie. Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 12.50.
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