P R O T O K Ó Ł NR III/2010
Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA Nr 8/III/2010 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych
Rady Gminy Radłów,
UCHWAŁA Nr 9/III/2010 w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży
przysługujących sołtysom sołectw utworzonych na terenie Gminy Radłów,
UCHWAŁA Nr 10/III/2010 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
do dokonywania czynności polegających na określeniu terminu i miejsca
wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży
służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy,
UCHWAŁA Nr 11/III/2010 w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży
Radnego Rady Gminy Radłów,
UCHWAŁA Nr 12/III/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radłów,
UCHWAŁA Nr 13/III/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr 165/XXX/2009 Rady Gminy
Radłów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok
2010,
UCHWAŁA Nr 14/III/2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości,
UCHWAŁA Nr 15/III/2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji na
podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od
nieruchomości,
UCHWAŁA Nr 16/III/2010 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadający Gminie Radłów lub jej jednostkom organizacyjnym,
UCHWAŁA Nr 17/III/2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
UCHWAŁA Nr 18/III/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011,
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UCHWAŁA Nr 19/III/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu gminy,
UCHWAŁA Nr 20/III/2010 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2011 rok,
UCHWAŁA Nr 21/III/2010 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy
Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2011,
UCHWAŁA Nr 22/III/2010 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka
ochotniczej straży pożarnej.
1. Uchwała nr 619/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie
uchwały budżetowej gminy na 2011 rok.
2. Uchwała nr 620/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu
określonego w projekcie uchwały budżetowej.
3. Uchwała nr 621/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o
wieloletniej prognozie finansowej.
4. Stanowisko Rady Gminy Radłów w sprawie planowanej likwidacji Urzędu
Pocztowego w Radłowie z dnia 28 grudnia 2010 roku.
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P R O T O K Ó Ł NR III/2010
Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając.
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.
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) ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla
Radnych Rady Gminy Radłów,
2) ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Radłów,
3) ustalenia miesięcznej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Radłów,
4) ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom sołectw
utworzonych na terenie Gminy Radłów,
5) wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności
polegających na określeniu terminu i miejsca wykonywania zadania oraz
miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w stosunku do
przewodniczącego Rady Gminy oraz określenia zwrotu kosztów przejazdu radnych w
podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy,
6) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Radłów,
7) określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do
celów służbowych przez Wójta Gminy Radłów w podróżach służbowych,
8) zmian w budżecie gminy na rok 2010,
9) zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości,
10) ustalenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg dotyczących należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Radłów lub
jej jednostkom organizacyjnym,
11) zatwierdzenia wieloletniej prognozy finansowej,
12) uchwalenia budżetu gminy na rok 2011,
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13) przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2011.
6. Sprawy bieżące.
7. Dyskusja.
8. Interpelacje i wnioski Radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
Streszczenie obrad :
Ad.1. Otwarcia III Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady – Irena Czubaj
– Zając. Powitała przybyłych na obrady Radnych, Sołtysów oraz pracowników
Urzędu Gminy uczestniczących w Sesji. Na podstawie listy obecności – stwierdziła
prawomocność obrad.
Ad.2. Projekt porządku obrad – przesłany został radnym wraz z zawiadomieniami o
terminie Sesji. Wnioski o zmiany w w/w projekcie (do pkt 5 – przyjęcie uchwał)
zgłosili:
- Wójt Gminy:
1) przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
3) ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP
- Skarbnik Gminy:
1) zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji podatkowej,
2) usunięcia z porządku uchwały w sprawie podróży służbowych Wójta – Uchwała
jest aktualna.
Ponadto Wójt zaproponował wprowadzenie do porządku obrad – przyjęcia
Stanowiska w sprawie likwidacji placówki pocztowej w Radłowie.
Zaproponowane zmiany – przyjęto obecności 13 Radnych – jednogłośnie.
Porządek obrad – ze zmianami przyjęto również 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 bez odczytania. Propozycja została zaakceptowana. Protokół z
poprzedniej Sesji – przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.
Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat poinformował o działaniach podejmowanych
przez Gminę w okresie międzysesyjnym:
- trwa budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Radłowie,
- Urząd i Gminna Spółdzielnia prowadzą działania zmierzające do zamiany lokali,
- zakończono prace nad projektem przyszłorocznego budżetu,
- zimowe warunki na drogach są powodem wysokich wydatków z budżetu.
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 – minutowa przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.5. Przyjęcie uchwał. Wszystkie projekty uchwał były przedmiotem analizy na
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 22 grudnia br..
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1) projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady
Gminy Radłów przedstawiła Skarbnik Gminy. Nie zgłoszono uwag do tematu.
Uchwałę Nr 8/III/2010 – przyjęto jednogłośnie.
2) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów
podróży przysługujących sołtysom sołectw utworzonych na terenie Gminy Radłów.
Uchwałę Nr 9/III/2010 – przyjęto jednogłośnie.
3) Skarbnik przedstawiła projekt kolejnej uchwały – w sprawie wskazania
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności polegających na
określeniu terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i
zakończenia podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy.
Uchwałę Nr 10/III/2010 – przyjęto jednogłośnie.
4) Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych
Radnego Rady Gminy Radłów przedstawiła Skarbnik. Uwag nie zgłoszono.
Uchwałę Nr 11/III/2010 – przyjęto jednogłośnie.
5) projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Radłów przedstawiła
Przewodnicząca Rady Gminy. Uchwałę Nr 12/III/2010 – przyjęto jednogłośnie.
6) Skarbnik Gminy przedstawiła z uzasadnieniem propozycje zmian obowiązującego
budżetu. Uwag do tematu nie zgłoszono. Uchwałę Nr 13/III/2010 – przyjęto
jednogłośnie.
Skarbnik Gminy poinformowała o konieczności dokonania zmian w uchwałach
obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości.
Rada przyjęła kolejno:
7) Uchwałę Nr 14/III/2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości,
8) Uchwałę Nr 15/III/2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji na
podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od
nieruchomości,
9) Szczegółowe zasady sposób i tryb udzielania ulg dotyczących należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Radłów lub
jej jednostkom organizacyjnym przedstawiła Skarbnik. Uchwałę Nr 16/III/2010
przyjęto jednogłośnie,
10) Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej – przyjęto Uchwałą Nr 17/III/2010 –
jednogłośnie.
11) Projekt budżetu gminy wszyscy Radni otrzymali wcześniej pocztą. Temat
analizowany był również przez wszystkie Komisje stałe Rady. Uchwałę Nr 18/III/2010
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok – przyjęto jednogłośnie.
12) również jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr 19/III/2010 w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
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13) Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt planu pracy Rady na rok
2011.
Uchwałę Nr 20/III/2010 – przyjęto jednogłośnie.
14) Wójt przedstawił projekt Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami
pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2011 – Uchwałę Nr 21/III/2010 – przyjęto jednogłośnie.
15) w związku z uchyleniem przez Nadzór Wojewody przyjętej wcześniej Uchwały w
sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej Straży Pożarnej
– Wójt przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Uchwałę Nr 22/III/2010
– przyjęto jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 – minutową przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.6. Sprawy bieżące.
W nawiązaniu do wystąpienia Naczelnika Urzędu Pocztowego w Radłowie siedzeniu
Komisji oraz dyskusji Radnych w temacie zamiaru likwidacji placówki pocztowej w
Radłowie Wójt Gminy przedstawił projekt Stanowiska rady Gminy w przedmiotowej
sprawie.
Rada przyjęła załączone do protokołu Stanowisko. Zostanie ono przesłane do
Dyrekcji Urzędu Pocztowego w Warszawie i Opolu.
Kierownik Referatu – Piotr Górski przedstawił treść pisma Powiatowego Lekarza
Weterynarii – w sprawie konieczności zgłaszania uboju zwierząt gospodarskich na
potrzeby własne.
Poinformował również, że w roku 2011 opłaty za wodę i ścieki nie ulegną zmianie
(poza stawką VAT z 7 na 8%).
Korzystając z obecności Sołtysów ustalono wstępnie terminy sprawozdawczo –
wyborczych zebrań wiejskich. Harmonogram – w załączeniu.
Ad.7. Interpelacje i wnioski.
Radny Bronisław Czapliński zaproponował, aby z diet przeznaczonych dla Radnych i
Sołtysów dokonać zbiórki środków dla chorego Kacpra Kozioł,
Sołtys Wsi Wichrów zaproponował, aby wystąpić do Starosty z pismem o
zapewnienie płotków śniegowych przy drogach powiatowych (przede wszystkim w
miejscach, gdzie stale drogi te są zawiewane śniegiem),
Radna Iwona Kościelna – zgłosiła potrzebę zapewnienia przystanków autobusowych
(koniec i środek wsi Sternalice).
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Ad.8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
Wójt poinformował:
- do Starosty skierowane zostanie wystąpienie w sprawie płotków śniegowych,
- sprawdzona będzie zasadność usytuowania we wsi Sternalice przystanków
autobusowych.
Ad.9. Przewodnicząca Rady Gminy Irena Czubaj – Zając zamknęła obrady III Sesji
Rady Gminy.
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.45.

