
P R O T O K Ó Ł   NR  VIII/2011

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  31  SIERPNIA  2011  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA  Nr 48/VIII/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie,

UCHWAŁA  Nr 49/VIII/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 18/III/2010 Rady Gminy 
Radłów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy za rok 2011,

UCHWAŁA  Nr 50/VIII/2011 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Radłów na lata 2012 – 2016,

UCHWAŁA  Nr 51/VIII/2011 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Śląska 
Opolskiego w Opolu,

UCHWAŁA  Nr 52/VIII/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w Biskupicach wraz z udziałem we 
współwłasności nieruchomości gruntowej,

UCHWAŁA  Nr 53/VIII/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do 
sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego wchodzącego w skład budynku 
byłego Przedszkola w Biskupicach stanowiącego własność Gminy Radłów wraz z 
udziałem w gruncie,

UCHWAŁA  Nr 54/VIII/2011 w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 
bonifikaty.

1. Zarządzenie Nr 0050.29.2011 Wójta Gminy Radłów z dnia 18 sierpnia 2011 roku 
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku i 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 
roku.

2. Skarga Pani Malwiny Winkler.

3. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radłów z dnia 17 sierpnia 
2011 roku.



4. Informacja o stanie przygotowań szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku 
szkolnego 2011/2012.

5. Informacja o przebiegu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 
2011.

6. Podanie – Irena Jeziorek.

7. Wystąpienie Prezesa Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego.
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P R O T O K Ó Ł   NR  VIII/2011

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  31  SIERPNIA  2011  ROKU

     Obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Bronisław 
Czapliński.

Radnych obecnych na VIII Sesji     - 12,
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych  - 3.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli :

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,
- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,
- Kierownik GOPS – Zbigniew Nowak,
- Sołtysi – lista obecności w załączeniu.

Porządek obrad VIII 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 I półrocze 2011 roku.
6. Przyjęcie informacji na temat przygotowania placówek oświatowych do 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
7. Przyjęcie informacji o przebiegu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i 
Mieszkań 2011.
8. Przyjęcie uchwał  w sprawach:
1) rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Radłowie,
2) zmian w budżecie gminy na rok 2011,
3) Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 
Radłów na lata 2012 – 2016
4) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,
5) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego 
położonego w Biskupicach wraz z udziałem we własności nieruchomości gruntowej,
6) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu lokalu 
użytkowego wchodzącego w skład budynku byłego Przedszkola w Biskupicach, 
stanowiącego własność Gminy Radłów wraz z udziałem w gruncie,
7) zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty Pani Ireny Jeziorek.
9. Interpelacje i wnioski Radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
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11. Sprawy bieżące.
12. Dyskusja.
13. Zamknięcie obrad.

Streszczenie obrad :

Ad.1. Otwarcia VIII Sesji Rady Gminy Radłów dokonał Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy – Bronisław Czapliński. Powitał przybyłych Radnych oraz osoby Zaproszone 
do udziału w Sesji.

Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji. Nie zgłoszono wniosków o zmianę w/w projektu.
Porządek obrad – został przyjęty w glosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady oraz na 
sali przed rozpoczęciem obrad.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść w/w protokołu. Protokół z 
VII Sesji przyjęto w glosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informację z działalności w 
okresie międzysesyjnym:
- głównym tematem – jest budowa sali przy Gimnazju7m w Radłowie, Radni mieli 
możliwość obejrzenia efektu. Na ten cel Gmina otrzymała dodatkowe dofinansowanie 
w kwocie 250 tys. zł,
- trwa budowa drogi powiatowej przez wieś Radłów,
- odbyły się Gminne Dożynki w Nowych Karmonkach, żniwa w tym roku były bardzo 
trudne. Podziękować należy mieszkańcom Sołectwa Nowe Karmonki za bardzo 
dobrą organizację,
- ze względu na warunki pogodowe przełożono z 3 na 17 lipca Gminne Zawody 
Sportowo – Pożarnicze,
- odbyły się również zawody w piłce nożnej o puchar Wójta Gminy,
- przeprowadzono drobne prace remontowe i porządkowe.

Ad.5. Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz przedstawiła załączone do protokołu 
sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze br.
Udzieliła odpowiedzi na pytania Radnych w sprawach :
- spłat pożyczek,
- kwot dotacji.
Ponadto Skarbnik poinformowała, że nie wpłynęła jeszcze opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Polu do omawianego sprawozdania.
Z materiałem tym Radni zapoznani zostaną na następnej Sesji.

Ad.6. Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak przedstawiła informację na temat 
przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Radni mieli okazje zapoznać się ze stanem tych placówek podczas wspólnego, 
wyjazdowego posiedzenia stałych Komisji w dniu 29 sierpnia br..
Ponadto Sekretarz omówiła :
- ilość uczniów w poszczególnych placówkach,
- dowóz uczniów i opiekę przy dowozie,
- remonty wykonane i potrzeby w zakresie remontów,
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udzieliła odpowiedzi na pytanie Radnego Bronisława Czaplińskiego w temacie nauki 
dzieci 6-cio letnich : w roku bieżącym jest to decyzja rodziców, od roku przyszłego – 
obowiązek. W tej sytuacji w następnym roku szkolnym może zaistnieć sytuacja 
nadmiaru miejsc w małych przedszkolach i braku miejsc w I klasach.

Ad.7. Informację o przebiegu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i 
Mieszkań w 2011 roku przedstawiła Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak. Materiał 
opisowy stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził 15 – minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

Ad.8. Przyjęcie uchwał w sprawach :

1) rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Radłowie.  Wiceprzewodniczący Rady odczytał treść skargi Pani Malwiny Winkler.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych z treścią protokołu z 
posiedzenia Komisji oraz stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Dodatkowych informacji udzielił Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 
Zbigniew Nowak.
Pani Malwina Winkler – nie uczestniczyła w posiedzeniu.
Wiceprzewodniczący rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie uznania skargi za 
bezzasadną. Uchwała Nr 48/VIII/2011 – przyjęta została jednogłośnie.

2) zmiany tegorocznego budżetu gminy. Propozycje zmian – przedstawiła z 
uzasadnieniem Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz. Radni nie zgłosili uwag do tych 
propozycji.
Uchwałę Nr 49/VIII/2011 – przyjęto jednogłośnie.

3) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Radłów. Wyjaśnień do tematu udzielił Wójt Gminy. Sprawa realizowana była 
na Sesji już dwukrotnie, jednak w związku z postępowaniem nadzorczym Wojewody 
Opolskiego – dwukrotnie uchylona została w całości. Po wprowadzeniu poprawek 
uwzględnionym przez Wydział Prawa i nadzoru – projekt uchwały opracowano po raz 
kolejny.
Uchwałę Nr 50/VIII/2011 – przyjęto w glosowaniu jawnym – jednogłośnie.

4) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Bronisław Czapliński przedstawił projekt 
uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem przesłanym przez Związek.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu, który Wiceprzewodniczący 
Rady poddał pod głosowanie.
Uchwałę Nr 51/VIII/2011 przyjęto w obecności 12 Radnych – jednogłośnie.

5) zbycia lokalu mieszkalnego. Temat szczegółowo omawiany był na wspólnym 
posiedzeniu stałych Komisji Rady. Radni uznali, aby lokal przeznaczyć do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców – udzielając 50% 
bonifikaty od ceny określonej przez biegłego rzeczoznawcę. Poddana pod 
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głosowanie Uchwała Nr 52/VIII/2011 przyjęta została 11 głosami „za”, przy 2 głosach 
„wstrzymujących się”

6) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu lokalu 
użytkowego wchodzącego w skład budynku byłego Przedszkola w Biskupicach wraz 
udziałem w gruncie. Szczegółowych wyjaśnień do tematu udzielił Wójt Gminy. 
Sprawa dotyczy przede wszystkim uwzględniania w informacji o przetargu 
wykorzystania pomieszczeń użytkowanych jako Punkt Żywnościowy oraz Biblioteka 
do czasu ich przeniesienia oraz uzgodnień w ewentualnym nabywcą w zakresie 
użytkowania kotłowni.
Uchwałę Nr 53/VIII/2011 – przyjęto jednogłośnie.

7) Wiceprzewodniczący Rady przedstawił omówiony na wspólnym posiedzeniu 
Komisji w dniu 25 bm. Projekt Uchwały Nr 54/VIII/2011 w sprawie zgody na 
odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. Uchwałę – przyjęto jednogłośnie.

Ad.9. Interpelacje i wnioski zgłosili :

Edyta Krawczyk – w sprawie omówienia szczegółów sprzedaży budynku w Radą 
Sołecką Wsi,

Jacek Krzak – w sprawie planów Gminy w zakresie sprzedaży działek w Psurowie 
oraz podjęcia działań zmierzających do budowy chodnika na całej długości ulicy 
Pieloka w Radłowie,

Bronisław Czapliński – w sprawie wstrzymania środków z budżetu Gminy 
przeznaczonych na budowę drogi powiatowej przez Radłów w związku z rezygnacją 
montażu kostki chodnikowej przy Urzędzie Gminy oraz złego ustawienia znaku 
zakazu wjazdu pojazdów o łącznej masie powyżej 12 ton we wsi Wichrów,

Marek Hadam – w sprawie interwencji dotyczącej usterek po budowie sieci 
światłowodowej w Sternalicach (zapadnięte krawężniki) oraz wdrożenia systemu 
wczesnego ostrzegania w Gminie,

Iwona Kościelna – w sprawie oznakowania przysiółków w Sternalicach.

Ad.10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielił Wójt Gminy :

- przed przystąpieniem do sprzedaży budynku w Biskupicach zorganizowane 
zostanie spotkanie z Radą Sołecką i Radnymi z tego okręgu,

- 15 lat temu zostały sprzedane w Psurowie trzy działki, była to błędna decyzja 
gminy. Problem stanowi przede wszystkim uzbrojenie terenu. Temat został 
wstrzymany. Analizuje się wykupienie wspomnianych wcześniej trzech działek,

- prawdopodobnie chodnik przy ulicy Pieloka zrealizowany zostanie poza inwestycją,

- Rada podjęła decyzję dotyczącą współfinansowania inwestycji – droga powiatowa 
przez Radłów, w związku z tym, że projekt nie przewidywał m.in. istniejących 
urządzeń - remontu studzienek, kratek ściekowych przy ulicy Leśnej, zwiększenia 
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średnicy odpływów. Wycofanie budowy kostki chodnikowej przy UG i GS jest 
uzasadnione tym, że nie jest to teren stanowiący własność Powiatu. Do tej pory nie 
doszło spotkania gospodarza gminy z projektantem.
- znak zakazu w Wichrowie – ustawiony został zgodnie z obowiązującym prawem,

- inwestycja telekomunikacyjna miała być zakończona do 31 sierpnia br.. Opóźnienia 
spowodowane zostały brakiem środków. Umowa przedłużona została do końca 
bieżącego roku,

- system wczesnego ostrzegania funkcjonuje w Gminach Byczyna i Kluczbork. 
Należy dokonać analizy skuteczności oraz kosztów tego przedsięwzięcia,

- Znaki do przysiółków w Sternalicach ustawione zostaną w najbliższym czasie,

Ad.11 Sprawy bieżące :

Sołtys Wsi Wichrów zwrócił się z prośbą o monit w sprawie usunięcia pni drzew po 
realizacji inwestycji budowy drogi przez wieś.

Radna Teresa Gielsok – w nawiązaniu do wniosków w sprawie budowy drogi przez 
Radłów zwróciła uwagę na konieczność konsultacji projektanta z mieszkańcami na 
etapie projektowania inwestycji.

Urzędnik Wyborczy – Halina Karczewska przedstawiła zadania wynikające z 
realizacji kalendarza wyborczego w związku z wyborami do Sejmu i Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 9 października 2011 roku.

Radna Teresa Gielsok – zwróciła się z prośbą o podziękowanie Pani Sylwii Kus za 
działania związane z pozyskiwaniem środków na realizację zadań Stowarzyszeń i 
organizacji wiejskich.

Bronisław Czapliński – zabrał głos w sprawie delegacji wystawianych na wyjazdowe 
rozgrywki LZS.

Ad.12. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Bronisław Czapliński zamknął obrady VIII 
Sesji Rady Gminy Radłów. Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.40.
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