
P R O T O K Ó Ł   NR  VII/2011

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  29  CZERWCA  2011  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA  Nr  40/VII/2011  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010,

UCHWAŁA  Nr  41/VII/2011 w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy 
Radłów za 2010 rok,

UCHWAŁA  Nr  42/VII/2011  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi 
Oleskiemu,

UCHWAŁA Nr 43/VII/2011  w sprawie zmiany Uchwały nr 18/III/2010 Rady Gminy 
Radłów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 
2011,

UCHWAŁA Nr 44/VII/2011 w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej,

UCHWAŁA Nr 45/VII/2011  w sprawie zmiany uchwały nr 17/III/2010 Rady Gminy 
Radłów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej,

UCHWAŁA  Nr  46/VII/2011  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  regulaminu 
określającego  wysokość  oraz  szczegółowe  warunki  przyznawania  i  wypłacania 
nauczycielom dodatków:  motywacyjnego,  funkcyjnego,  za  warunki  pracy,  a  także 
innych składników wynagrodzenia,

UCHWAŁA Nr 47/VII/2011 w sprawie zasad zawierania kolejnych umów dzierżawy 
lub najmu na czas oznaczony do 3 lat.

1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2010 rok.

2. Uchwała  nr  266/2011  z  dnia  28  kwietnia  2011  roku  Składu  Orzekającego 
Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Opolu nt.  opinii  o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu gminy za 2010 rok.

3. Sprawozdanie finansowe.



4. Informacja o stanie mienia komunalnego,.

5. Uchwała Komisji  Rewizyjnej  Rady Gminy Radłów z dnia 19 maja 2011 roku w 
sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2010 rok. 
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radłów z dnia 31 maja 2011 
roku.

6. Uchwała  nr  311/2011  z  dnia  6  czerwca  2011  roku  Składu  Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w 
sprawie absolutorium za 2010 rok.
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P R O T O K Ó Ł  NR  VII/2011

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  29  CZERWCA  2011  ROKU

     Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając.

Radnych obecnych według listy obecności – 14,
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych - 1.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli :

- Wójt Gminy  - Włodzimierz Kierat,
- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,
- Radca Prawny urzędu Gminy – Tomasz Głębocki.

Porządek obrad VII Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2010 rok.
    Zapoznanie z treścią opinii RIO do w/w sprawozdania.
6. Przyjęcie sprawozdania finansowego.
7. Przyjęcie informacji o stanie mienia komunalnego.
8. Przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radłów .
    Zapoznanie z treścią opinii RIO do w/w wniosku.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium – przyjęcie uchwały.
11. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2011,
2) zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
3) zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli,
4) zasad zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu na czas oznaczony do 3 
lat.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
14. Sprawy bieżące.
15. Dyskusja.
16. Zamknięcie obrad.
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Streszczenie obrad :

Ad.1. Otwarcia VII Sesji Rady Gminy Radłów dokonała Przewodnicząca Rady – 
Irena Czubaj – Zając. Powitała przybyłych na obrady Radnych oraz pracowników 
Urzędu Gminy uczestniczących w Sesji.
Na podstawie listy obecności – stwierdziła prawomocność obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji.
Wnioski o zmiany w projekcie zgłosili :
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz:
1) wprowadzenie do pkt.11 – przyjęcie uchwał ppkt:
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu,
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- Wójt Gminy – w sprawie przyjętej na wspólnym posiedzeniu komisji decyzji o 
przyjęciu uchwały nt. uznania rolnictwa za priorytet w czasie prezydentury w Unii 
Europejskiej. Materiał konsultowany był z Radcą Prawnym. Idea jest słuszna, jednak 
temat podjęty zbyt późno. Projekt uchwały nie zawiera podstawy prawnej.
Rada wyraziła zgodę na proponowane zmiany.
- Radny Wilhelm Wengel – zgłosił wniosek o wycofanie z pkt.11 projektu ppkt.3 tj. 
zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli – proponując ponowna analizę tematu 
oraz dyskusję w tej sprawie z dyrektorami placówek oświatowych i wprowadzenie 
pod obrady następnej Sesji.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Radnego Wilhelma Wengel.
W obecności 14 Radnych głosowanie nad wnioskiem przebiegło w sposób 
następujący:
- za przyjęciem wniosku głosował 1 Radny,
- przeciw – głosowało 10 radnych,
- wstrzymało się od głosu 3 Radnych.
Wniosek – został oddalony.
Porządek obrad – ze zmianami zgłoszonymi prze Wójta i Skarbnika Gminy – przyjęto 
w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze rady oraz na sali 
przed rozpoczęciem obrad.
Radni jednogłośnie – przyjęli bez odczytania – Protokół z VI Sesji Rady Gminy z dnia 
20 kwietnia 2011 roku.

Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informację z działalności w 
okresie międzysesyjnym tj. od dnia 20. 04. br.:
- trwają inwestycje:
1) budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Radłowie (w przerwie obrad Wójt 
proponuje, aby Radni udali się na teren tej budowy sprawdzić zaawansowanie prac),
2) remont drogi powiatowej (występują bieżące problemy (chodniki, zatoka 
autobusowa, finanse (projekt na tą inwestycję nie jest do końca dobrze 
przygotowany),
3) kończy się budowa sieci telekomunikacyjnej.
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Podsumowując Wójt stwierdził – do tej pory nie było takiej sytuacji, żeby w Radłowie 
trwały inwestycje na łączna kwotę 15 – 17 mln zł.
- przeprowadzono drobne remonty dróg lokalnych,
- wykonano parking przy OSP Nowe Karmonki (przy udziale finansowym Gminy, wsi 
oraz Powiatu),
- sfinalizowana została zamiana lokali pomiędzy Urzędem Gminy a Gminna 
Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Radłowie (własnością gminy stała się klatka 
schodowa, kotłownia i lokale na I piętrze budynku przy ul. Oleskiej 5, własnością GS 
stały się lokale i piwnice budynku przy ul. Lipowej 4),
- w roku bieżącym zamierzamy odkupić od GS piwnice pod budynkiem Urzędu,
- zakończyła się kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej prowadzona w Urzędzie 
od 24 marca do 15 czerwca – w najbliższym czasie Rada zapoznana zostanie z jej 
wynikami,
- w maju po raz kolejny odbyła się Rewia Orkiestr Dętych w Oleśnie – impreza była 
udana,
- rajd rowerowy – po terenie Gminy Rudniki skupił 186 uczestników (w tym z Gminy 
Radłów – 30),
- Wójt uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Prezydenta RP z okazji Dnia 
Samorządowca,
- Delegacja Gminy Radłów uczestniczyła w obchodach 10 rocznicy podpisania 
umowy partnerskiej w Gminie Konigshain,
- odbyły się festyny we wsiach – Biskupice, Ligota i Sternalice. Imprezy te mobilizują i 
integrują mieszkańców Sołectw.

Ad.5. Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz przedstawiła sprawozdanie z realizacji 
budżetu gminy za rok 2010. Materiał ten był również przedmiotem analizy na 
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 27 czerwca br.. 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału.

Skarbnik odczytała treść Uchwały nr 266/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z 
wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

W/w dokumenty – stanowią załącznik do protokołu.

Ad.6. Załączone do protokołu sprawozdanie finansowe przedstawiła Skarbnik 
Gminy.

Ad.7. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informację o stanie mienia 
komunalnego na dzień 31 grudnia 2010 roku. Informacja – w załączeniu.

Ad.8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wilhelm Wengel odczytał kolejno :
1) Uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie wniosku o 
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radłów za 2010 rok,
2) Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 31 maja 2011 roku – jako 
uzupełnienie do w/w Uchwały,
3) uchwałę nr 311/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium za 2010 rok.
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Ad.9. Przewodnicząca Rady – Irena Czubaj – Zając poddała pod głosowanie projekt 
Uchw3ały Nr 40/VII/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010.
Uchwałę – przyjęto w obecności 14 Radnych – jednogłośnie.

Ad.10. Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie projekt Uchwały Nr 
41/VII/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radłów za 2010 rok.
Uchwałę – przyjęto w obecności 14 Radnych – jednogłośnie.
Wójt Gminy podziękował za zaufanie odzwierciedlone wynikiem głosowania.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 – minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

Ad.11. Przyjęcie uchwał w sprawach :

1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu. Skarbnik Gminy wyjaśniła 
powody opracowania projektu w/w uchwały. Sprawa dotyczy realizacji zadania pn. 
”Przebudowa drogi powiatowej nr 1934 O Kolonia Biskupska – Radłów w 
miejscowości Radłów”. Proponuje się udzielenie dotacji w kwocie 80.000,00 zł.
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie. Uchwałę Nr 
42/VII/2011 – przyjęto jednogłośnie.

2) zmian w budżecie gminy na rok bieżący. Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje 
zmian we wpływach i wydatkach tegorocznego budżetu. Przedstawiony przez 
Przewodniczącą Rady projekt Uchwały Nr 43/VII/2011 – przyjęto jednogłośnie.

3) zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Skarbnik przedstawiła konieczność podjęcia w/w uchwały. Poinformowała, że część 
tabelaryczna uchwały uwzględniać będzie: zakres, plan w zł, wykonanie, wskaźnik 
procentowy.
Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć obejmować będzie: nazwę 
przedsięwzięcia, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację 
przedsięwzięcia, łączne nakłady finansowe w zł, limit wydatków i wykonanie.
Uchwałę Nr 44/VII/2011 – przyjęto jednogłośnie.

4) Skarbnik Gminy wyjaśniła konieczność dokonania zmian w  Uchwale Nr 
17/III/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Prognozy kwoty długu.
Uchwalę Nr 45/VII/2011 – przyjęto jednogłośnie.

5) Radni otrzymali dwa warianty projektów uchwał zmieniające regulamin 
wynagradzania nauczycieli. W związku z odrzuceniem wniosku Radnego Wilhelma 
Wengel – temat będzie sfinalizowany na obecnej Sesji.
Wójt Gminy – jeszcze raz poinformował :
I wariant projektu mówi o zmniejszeniu dodatku z 20 do 15%
II wariant pozostawia 20% dodatku liczonego od wynagrodzenia stażysty.
Ponadto Wójt udzielił odpowiedzi na pytania Radnych :
Wilhelma Wengel – co w przypadku, jeżeli obydwa warianty nie uzyskają wymaganej 
liczby głosów,
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Teresy Dubiel – czy wypłatę dodatków w pełni pokrywa subwencja oświatowa,
Iwony Kościelnej – czy dodatek motywacyjny wypłacany jest również w okresie 
wakacyjnym.
Odpowiedzi były następujące :
- w przypadku odrzucenia obydwu wariantów – wypłata dodatków – nie ulegnie 
zmianie,
- z puli subwencji oświatowej wypłacane są dodatki nauczycielom i dyrektorom szkół, 
nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli otrzymują wynagrodzenie z budżetu gminy,
- wypłata dodatków przewidziana jest również w okresie wakacyjnym

Przewodnicząca Rady zaproponowała sposób głosowania:
W pierwszej kolejności głosowano za :
I wariantem projektu uchwały – wynik głosowania był następujący: za przyjęciem 0 
głosów, przeciw 13 głosów, wstrzymujący się 1 głos,
II wariantem projektu uchwały – wynik głosowania był następujący: za przyjęciem 12 
głosów, przeciw 1 głos, wstrzymujący się 1 głos.

Przewodnicząca poinformowała, że pod głosowanie poddany zostanie II wariant 
projektu uchwały tj. 20% wynagrodzenia stażysty.

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt Uchwały Nr 46/VII/2011 zmieniający 
uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy, a także innych składników wynagradzania. Uchwała 
przyjęta została wynikiem głosów: 12 „za” 1 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się”.

6) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad zawierania 
kolejnych umów dzierżawy lub najmu na czas oznaczony do 3 lat
Temat wyjaśniony był na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Uchwałę Nr 47/VII/2011 – przyjęto jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

Ad.12. Interpelacje i wnioski zgłosili :

Józef Gajek – w sprawie konieczności demontażu pochylonych nad drogą w kierunku 
Starych Karmonek słupów telefonicznych,

Iwona Kościelna – w sprawie tablic informacyjnych do przysiółków oraz psów 
wyrzucanych z samochodów,

Edyta Krawczyk – w sprawie montaży szyby na przystanku autobusowym w 
Biskupicach

Gerard Grzesik – w sprawie zakwaterowania w budynku komunalnym w 
Kościeliskach,

Ad.13. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na interpelacje i wnioski:
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- w ramach realizowanej inwestycji telekomunikacyjnej – słupy telefoniczne zostaną 
zdemontowane,

- tablice informacyjne w Sternalicach zostaną zamontowane najpóźniej jesienią.
Nie ma możliwości zapobiegania wyrzucania niechcianych zwierząt. W przypadku 
zauważenia takiej sytuacji należy spisać numer rejestracyjny samochodu i zgłosić 
Policji,

- szyba na przystanku autobusowym w Biskupicach będzie zamontowana,

- nikt nie został dokwaterowany do budynku w Kościeliskach. Sprawa została 
zgłoszona Dzielnicowemu.

Ad.14. Sprawy bieżące.

Radny Bronisław Czapliński poinformował, że w Wichrowie przebywała Komisja 
Konkursowa. W konkursie Piękna Wieś Opolska startuje wieś oraz zagroda.

Ad.15. W dyskusji głos zarał Bronisław Czapliński. Uznał, że w przyszłym roku 
należy wrócić do sprawy funduszu Soleckiego, co ułatwi działanie Grupom Odnowy 
Wsi.

Ad.16. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając zamknęła obrady VII 
Sesji Rady Gminy Radłów.
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.05.
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