
P R O T O K Ó Ł   NR  XXV/2013 

Z   S E S J I 

RADY  GMINY  RADŁÓW 

Z  DNIA  24  PAŹDZIERNIKA  2013  ROKU 

 

Załączniki do protokołu : 

 

UCHWAŁA Nr 169/XXV/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr 133/XVIII/2012 Rady 
Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 
2013, 

 

UCHWAŁA Nr 170/XXV/2013 w sprawie określenia wysokości stawek i 
wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości, 

 

UCHWAŁA Nr 171/XXV/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych, 

 

UCHWAŁA Nr 172/XXV/2013 w sprawie zmiany Uchwały nr 132/XVIII/2012 Rady 
Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej, 

 

UCHWAŁA Nr 173/XXV/2013 w sprawie zasad i  trybu korzystania ze świetlic 
wiejskich zlokalizowanych w budynkach stanowiących własność Gminy Radłów. 

 

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Radłów za rok 
szkolny 2012/2013. 

2. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Oleśnie. 

3. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych Wojewody Opolskiego. 
4. Wystąpienie Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych. 

 

 



P R O T O K Ó Ł  Nr XXV/2013 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 

Z  DNIA  24  PAŹDZIERNIKA  2013  ROKU 

 

     Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając. 

Radnych obecnych według listy obecności – 15. 

Spoza Rady w Sesji udział wzi ęli : 

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat, 

- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak, 

- Skarbnik Gminy – Jalnta Leszcz, 

- Radca Prawny – Tomasz Głębocki, 

- Przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg – Andrzej Łęgosz. 

 

Porządek obrad XXV 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. Stan nawierzchni i oznakowania dróg na terenie Gminy Radłów. 
6. Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2012/2013. 
7. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmian w budżecie gminy na rok 2013, 
2) określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od 

nieruchomości, 
3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
5) przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich. 

8. Interpelacje i wnioski Radnych. 
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 
10. Sprawy bieżące. 
11. Dyskusja. 
12. Zamknięcie obrad. 

 

 



Streszczenie obrad : 

Ad.1.  Otwarcia XXV Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady – Irena 
Czubaj – Zając. Powitała obecnych na Sesji radnych i osoby spoza składy Rady. 
Stwierdziła prawomocność obrad. 

Ad.2.  Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji. Nie zgłoszono wniosków o zmianę tego projektu. Porządek obrad 
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 zaproponowała – przyjęcie 
protokołu bez odczytania. Propozycja została przyjęta. Protokół z XXIV Sesji Rady 
Gminy – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 

Ad.4.  Wójt Gminy przedstawił informację z realizacji zadań w okresie od 22 sierpnia 
do 24 października br.: 

- w Sołectwie Biskupice zorganizowano tegoroczne Dożynki Gminne 9dobra pogoda, 
bardzo dobra organizacja), 

- zakończył się remont w budynku Urzędu Gminy, 

- zakończono również remont mostku Jana w Sternalicach (mostek ma około 150 
lat). Nie jest to koniec prac trzeba będzie jeszcze wzmocnić ławą żelbetową górę 
mostku, 

- Wójt uczestniczył w Kongresie Gmin Wiejskich (omawiane tematy to: oświata, 
system śmieciowy, PROW po 2014 roku. 

Ad.5.  W zakresie stanu dróg powiatowych – Przewodnicząca rady udzieliła głosu 
przedstawicielowi Powiatowego Zarządu Dróg – Andrzejowi Łęgosz. Referujący 
poinformował : 

- sieć dróg powiatu oleskiego wynosi 360 km, 

- w roku 2011 na terenie Gminy Radłów wykonano dwa zadania inwestycyjne: droga 
przez wieś Radłów, odcinek drogi Psurów – Sternalice oraz drogę Bodzanowice – 
Wichrów, 

- w roku bieżącym na terenie gminy Radłów wykonano: 

- częściowy remont odcinka drogi w Nowych Karmonkach (z dofinansowaniem 
Gminy Radłów), 

- remonty cząstkowe z wycinaniem krawędzi, 

- grys i emulsja, 

- dwukrotne koszenie poboczy, 



- wycinka krzaków, 

- wymiana znaków drogowych, montaż bariery (Kościeliska) oraz oznakowanie 
płaskie, 

- wycinka drzew (Sternalice, Kościeliska), 

- remont przepustu w Psurowie. 

Na rok przyszły nie przewiduje się inwestycji tzw. „schetynówek” 

Radni zgłosili pod adresem Powiatowego Zarządu Dróg następujące wnioski : 

- Franciszek Adamek – w sprawie przejścia dla pieszych w miejscowości Kolonia 
Biskupska, 

- Jacek Krzak w sprawie odpowiedniego oznakowania chodnika w Radłowie dla 
umożliwienia korzystania z niego rowerzystom, 

- Teresa Dubiel – w sprawie możliwości dokończenia remontu drogi przez wieś Nowe 
Karmonki, 

- Teresa Gielsok w sprawie zabezpieczenia środka jezdni poprzez zalanie spękań 
asfaltem na zakręcie drogi w kierunku Psurowa oraz w sprawie ustawienia barierek 
na przepuście rzeki Prosny w kierunku Ligoty, 

- Jacek Krzak w sprawie zapewnienia tzw. „płotków” na sezon zimowy, 

- Katarzyna Tracz – w sprawie zabezpieczenia barierką końca chodnika w Radłowie. 

Andrzej Łęgosz udzielił odpowiedzi : 

- oznakowanie skrzyżowania w Kolonii Biskupskiej (dot. przejścia dla pieszych) 
przewidziane jest w drugim etapie remontu drogi – w najbliższym czasie nie 
przewidziane do realizacji ze względu na brak środków finansowych, 

- udostępnienie rowerzystom korzystania z chodnika w Radłowie łączy się ze zmiana 
organizacji ruchu, co wymaga uzgodnień z Powiatowa Komendą Policji w Oleśnie 
oraz Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Oleśnie. Podjęte zostaną 
działania w tym kierunku, 

- remont dalszej części drogi w Nowych Karmonkach jest możliwy jedynie przy 
udziale finansowym Gminy, 

- nie ma środków finansowych na prace zabezpieczające pęknięcia asfaltu, 

- Barierki na mostku Prosny – zostaną zgłoszone do realizacji, 

- Powiatowy Zarząd Dróg nie planuje zakupu płotków zabezpieczających drogi przed 
śniegiem, 



- zabezpieczenie chodnika w Radłowie zostanie zamontowane. 

Ponadto pracownik PZD poinformował o wynikach przetargu na zimowe utrzymanie 
dróg. Usługi wykonywać będzie Firma TOMBUD z Olesna. Zasady przetargu 
obowiązywać będą na trzy lata. 

Zebrani zgłosili pod adresem PZD następujące uwagi: 

- przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wskazana byłaby konsultacja w 
Gminie, której realizacja projektu dotyczy, co pozwoliłoby uniknąć wielu 
nieporozumień, a nawet potanić inwestycję, 

- istniejący projekt na dalszą część remontu drogi Radłów – Olesno za dwa lata straci 
ważność. Należy to wziąć pod uwagę w przypadku planowania kolejnych inwestycji. 
Gminy nie stać na dofinansowanie 20% kosztów. W roku przyszłym planuje się 
remont dróg powiatowych stanowiących dojazd do jednej miejscowości, pomijając 
remont głównej drogi powiatowej, 

- PZD powinien rozważyć zasadność zakupu płotków lub siatki. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 15 – minutową przerwę w obradach. 

Po przerwie. 

 

Ad.6. Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak przedstawiła zebranym informację o 
stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Radłów za rok szkolny 2012/2013. 

Materiał opisowy stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Nie zgłoszono  uwag do 
przedstawionego materiału. 

Ad.7. Przyjęcie uchwał w sprawach : 

1) Zmian w budżecie gminy na rok bieżący. Wyjaśnień do tematu udzieliła 
Skarbnik Gminy. Przedstawiła propozycję zmian dochodach i wydatkach 
tegorocznego budżetu ze szczegółowym ich uzasadnieniem. Przewodnicząca 
Rady przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Uchwałę Nr 
169/XXV/2013 – przyjęto jednogłośnie. 

2) Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje stawek podatku od nieruchomości na 
rok 2014 przedstawiając w poszczególnych przypadkach stawki podatku 
tegorocznego, stawki maksymalne oraz stawki proponowane. Ponadto 
przedstawiła propozycje zwolnień z tego podatku. Temat był również 
analizowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 22 
października br. Nie zgłoszono zastrzeżeń. Uchwałę Nr 170/XXV/2013 – 
przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 



3) Również jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr 171/XXV/2013 w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – po 
wcześniejszej analizie stawek tegorocznych, stawek maksymalnych i stawek 
proponowanych. 

4) Skarbnik Gminy przedstawiła z uzasadnieniem zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. Uchwałę Nr 172/XXV/2013 w przedmiotowej sprawie – przyjęto 
jednogłośnie. 

5) Zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich zlokalizowanych w budynkach 
stanowiących własność Gminy Radłów były przedmiotem obrad dwóch 
posiedzeń Komisji Rady Gminy z udziałem Sołtysów oraz przedstawicieli DFK. 
Radca Prawny przedstawił projekt opracowany zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami oraz wnioskami zgłoszonymi na posiedzeniach 
Komisji. Najwięcej dyskusji dotyczyło godzin otwarcia oraz wykluczenia imprez 
komercyjnych. Odrębne zdanie zgłosiła Radna Teresa Gielsok uznając, że 
wykluczenie imprez prywatnych nie jest dobrym pomysłem, wiele zrobiono w 
czynie społecznym, dobro lokatora przedkłada się nad dobro całej wsi. Lokator 
wynajmując mieszkanie ma świadomość, że jest to budynek publiczny. 
Świetlice powinny być jak najczęściej użytkowane. 
Przewodnicząca Rady poddała pod glosowanie projekt uchwały w 
przedmiotowej sprawie. Uchwałę Nr 173/XXV/2013 – przyjęto w głosowaniu 
jawnym 8 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciwnych” i 2 „wstrzymujących się”. 

 

Ad.8. Interpelacje i wnioski zgłosili : 

Katarzyna Tracz w sprawie segregacji śmieci w Urzędzie Gminy i jednostkach 
podporządkowanych oraz szerszego rozpropagowania informacji na temat działek 
budowlanych w Gminie Radłów, 

Teresa Lebsuch w sprawie dofinansowania działalności orkiestry dętej z Kościelisk. 

 

Ad.9. Wójt Gminy udzielił wyjaśnień na interpelacje i wnioski: 

- śmieci w Urzędzie Gminy i jednostkach podporządkowanych będą segregowane, 
ponadto planuje się przygotowanie miejsc na segregowane śmieci w terenie oraz 
kosze na przystankach autobusowych. Obecnie czekamy na korektę faktury 
Remondisu Opole za miesiąc lipiec (faktura wystawiona była na kwotę z umowy, z 
danych Urzędu wynika, że firma nie wywiązała się z obowiązków zawartych w 
umowie), 

- można bardziej propagować działki budowlane wyodrębnione w Psurowie, jednak 
nie ma zainteresowania nawet w przypadkach ogłoszenia przetargów, 



- jedyną formą pomocy Gminnej Orkiestrze Dętej w Radłowie jest opłata dyrygenta, 
innych wydatków Gmina na ten cel nie ponosi. Proponuje się wspólne próby nie stać 
nas na rozdrabnianie wydatków. Kierownik Gminnej Orkiestry – Piotr Górski dodał, 
że proponowano Kościeliskom wspólne próby – nie było zainteresowania. Inne 
miejscowości przystały na tą propozycję (z Biskupic w próbach uczestniczy ok. 40% 
członków), 

Ad.10. Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła załączone do protokołu analizy 
oświadczeń majątkowych. 

Głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy informując o trudnej sytuacji losowej 
rodziny mieszkańca Radłowa, działacza społecznego, Członka OSP. Zwróciła się z 
do Radnych z prośba o prywatną pomoc tej rodzinie. 

Ad.11.  Nie zgłoszono głosów w dyskusji. 

Ad.12.  Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXV Sesji Rady Gminy. Sesja 
zakończyła się o godz. 12.35. 
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