
 
P R O T O K Ó Ł   NR  IX/2011   

 
Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 

 
Z  DNIA  26  PAŹDZIERNIKA  2011  ROKU 

 
 

Załączniki do protokołu : 
 
 
 
 
UCHWAŁA Nr 55/IX/2011  w sprawie zmiany uchwały nr 18/III/2010 Rady Gminy 
Radłów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011, 
 
UCHWAŁA Nr 56/IX/2011  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na 
własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych, 
 
UCHWAŁA Nr 57/IX/2011  w sprawie przystąpienia Gminy Radłów do projektu: 
„Mamy coś do udowodnienia III” POKL.09.01.02-16-074/11, 
 
UCHWAŁA Nr 58/IX/2011  w sprawie przystąpienia Gminy Radłów do projektu: 
„Równy start – wsparcie uczniów klas I – III szkół podstawowych” POKL.09.01.02-16-
067/11 
 
 
 
1. Uchwała nr 436/2011 z dnia 16 września 2011 r. Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu 
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r. 
 
2. Informacja o stanie dróg gminnych. 
 
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Radłów za rok szkolny 
2010/2011. 
 
4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
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P R O T O K Ó Ł   NR IX/2011 
 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 
 

Z  DNIA  26  PAŹDZIERNIKA  2011  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 – Jolanta Leszcz, 
- Kierownik Referatu – Piotr Górski. 
 
Porządek obrad Sesji : 
 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcia porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Zapoznanie z treścią Uchwały Nr 436/2011 z dnia 16 września 2011 roku Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o 
przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku. 
6. Przyjęcie informacji na temat stanu dróg powiatowych i gminnych. 
7. Przyjęcie informacji o stanie oświaty na terenie Gminy Radłów. 
8. Analiza oświadczeń majątkowych. 
9. Przyjęcie uchwał w sprawach: 
1) zmian w budżecie gminy na rok 2011, 
2) wyrażenia zgody na przyjęcie w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej 
położonej w Kościeliskach, 
3) trybu finansowania sportu na terenie gminy. 
10. Interpelacje i wnioski Radnych. 
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 
12. Sprawy bieżące. 
13. Dyskusja. 
14. Zamknięcie obrad. 
 
Streszczenie obrad : 
 
Ad.1.  Otwarcia IX Sesji Rady Gminy Radłów dokonała Przewodnicząca Rady – Irena 
Czubaj – Zając. Powitała przybyłych na obrady Radnych i osobo spoza Rady. Na 
podstawie listy obecności – stwierdziła prawomocność obrad. 
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Ad.2.  Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji. 
Wniosek o dokonanie zmian zgłosił Wójt Gminy: 
- na dzisiejszej Sesji miała być przedstawiona informacja o stanie dróg powiatowych, 
jednak ze względu na pilne obowiązki na dzisiejszą Sesję nie przybędzie Dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg. Prosił o usprawiedliwienie i przełożenie tematu na 
kolejną Sesję. 
 
- w związku z analizą prawna projektu uchwały w sprawie finansowania sportu na 
terenie gminy – proponuje się wycofać projekt tej uchwały z obecnego porządku 
obrad. 
 
- Gmina proponuje przyjęcie dwóch uchwał dotyczących przystąpienia do projektów: 
„Mamy coś do udowodnienia III” oraz „Równy start – wsparcie uczniów klas I – III 
szkół podstawowych” w ramach POKL. 
 
Wnioski Wójta zostały przyjęte. 
 
Porządek obrad – po dokonanych zmianach – przyjęto w głosowaniu jawnym – 
jednogłośnie. 
 
Ad.3.  Protokół z VIII Sesji Rady Gminy z dnia 31 sierpnia br. wyłożony był do wglądu 
w Biurze Rady Gminy oraz na sali – przed rozpoczęciem obrad. 
Przewodnicząca Rady zaproponowała przyjęcie protokołu bez odczytania. 
Propozycja została zaakceptowana. 
Protokół z poprzedniej Sesji – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 
 
Ad.4.  Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informację z działalności w 
okresie międzysesyjnym: 
- zakończono formalnie inwestycję budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w 
Radłowie. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję na jej 
użytkowanie. Na dzień 10 listopada br. – planuje się uroczyste otwarcie sali. 
 
- gmina przystąpiła do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Radłów, 
 
- nadal występuje zainteresowanie budową elektrowni wiatrowych na naszym terenie 
– dotyczy miejscowości: Ligota i Sternalice, 
 
- Powiatowy Zarząd Dróg zakończył realizację inwestycji przez wieś Radłów – 
odcinek o długości 2,5 km, koszy inwestycji 4,5 mln zł. 
 
- w dniu 9 października br. odbyły się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej. Po raz kolejny najniższą frekwencją wykazało się województwo opolskie, a 
w nim Gmina Radłów, 
 
- organizowany przez Gminę Radłów rajd rowerowy przebiegał trasą Jelonki, 
Kościeliska, Ligota, Psurów.  
 
- odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze, 
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- w Kongresie Gmin Wiejskich uczestniczyli Przewodnicząca Rady Gminy oraz Wójt. 
 
Ad.5.  Na poprzedniej Sesji Rada Gminy analizowała stan realizacji budżetu za I 
półrocze bieżącego roku.  
Skarbnik Gminy przedstawiła Radzie załączoną do niniejszego protokołu treść 
Uchwały nr 436/2011 z dnia 16 września 2011 roku Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu 
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku. 
 
Ad.6.  Zgodnie z przyjętymi zmianami do porządku obrad – Kierownik Referatu 
przedstawił informację o stanie dróg gminnych. Materiał stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
W uzupełnieniu – Kierownik Górski dodał, że w roku bieżącym na bieżące remonty 
dróg gmina wydała 121 tys. zł, odśnieżanie dróg (za miesiąc styczeń) zamknęło się 
kwotą 42 tys. zł. 
Wójt Gminy dodał, że sprawą do realizacji jest uporządkowanie stanu i numeracji 
dróg. Obecnie na terenie gminy są drogi gminne zarządzane przez Powiat i drogi 
powiatowe zarządzane przez Gminę. 
Stan prawny jest podstawą do podejmowania decyzji o remontach i utrzymaniu.  
 
Informacja o stanie dróg powiatowych przedstawiona zostanie na następnej Sesji. 
 
Ad.7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Radłów za rok szkolny 
2010/2011 była przedmiotem szczegółowej analizy wspólnego posiedzenia stałych 
Komisji Rady w dniu 24 października br. – każdy z Radnych otrzymał omawiany 
materiał. Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak omówiła po raz kolejny: 
- sieć szkół i przedszkoli, 
- organizację dowożenia uczniów, 
- stan kadry nauczycielskiej, 
- ilość godzin ponadwymiarowych, 
- kwoty nagród, 
- warunki kształcenia i zarządzania mieniem szkolnym, 
- wyposażenie szkół w komputery, pracownie informatyczne, sale lekcyjne i świetlice, 
- obiekty sportowe w szkołach, 
- proces nauczania i wyrównania szans edukacyjnych – wyniki sprawdzianów i 
egzaminów, 
- zajęcia pozalekcyjne, wyrównawcze i rewidalizacyjne, 
- udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 
- stypendia, zasiłki i wyprawki szkolne, 
- refundacja kosztów przygotowania zawodowego młodocianych, 
- finansowanie oświaty, 
- strukturę całkowitych wydatków oświatowych. 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału. 
 
Ad.8.  W związku z tym, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęła ocena oświadczeń 
majątkowych z Urzędu Skarbowego w Oleśnie – sprawa przedstawiona zostanie na 
następnej Sesji. 
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Wójt Gminy przedłożył informację o oświadczeniach majątkowych kadry kierowniczej 
Urzędu Gminy. Informacja – w załączeniu. 
 
Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 – minutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie. 
 
Ad.9. Przyjęcie uchwał: 
 
1) w sprawie zmian w tegorocznym budżecie gminy. 
Skarbnik Gminy przedstawiła z uzasadnieniem propozycje zmian w dochodach i 
wydatkach tegorocznego budżetu. 
Przewodnicząca Rady odczytała treść projektu uchwały w omawianym temacie. 
Uchwałę Nr 55/IX/2011 – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 
 
2) Wójt Gminy wyjaśnił zamiar nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości 
gruntowych położonych w Kościeliskach w sąsiedztwie budynku OSP Kościeliska. 
Uchwałę Nr 56/IX/2011 – przyjęto jednogłośnie. 
 
3) Wójt Gminy przedstawił propozycję przystąpienia Gminy do projektu „Mamy coś 
do udowodnienia III”, celem wyrównania szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszaniu różnic w jakości usług 
edukacyjnych. 
Uchwałę Nr 57/IX/2011 – przyjęto jednogłośnie. 
 
4) również jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr 58/IX/2011 w sprawie przystąpienia 
Gminy Radłów do projektu „Równy start – wsparcie uczniów klas I-III szkół 
podstawowych”. 
 
Ad.10. Interpelacje i wnioski zgłosili : 
 
Teresa Gielsok – w sprawie konieczności remontu kamiennego mostu na drodze 
Sternalice – Kościeliska, 
 
Teresa Lebsuch – w sprawie monitowania o instalację przed sezonem zimowym 
płotków przy drogach powiatowych, 
 
Marek Hadam – w sprawie przeglądu stanu dróg gminnych i ścięcia wysokich traw 
przed zimą, co zmniejszy zatrzymywanie się śniegu przy jezdniach, 
 
Teresa Gielsok – w sprawie zgłoszenia do Powiatowego Zarządu Dróg konieczności 
remontu zakrętu w kierunku Psurowa. Należy połączyć dwa pasy środka jezdni. 
 
Gajek Józef – zwrócił się z pytaniem o zagospodarowanie lokalu po przychodni 
rehabilitacyjnej w Sternalicach, 
 
Bronisław Czapliński – w sprawie zwiększenia wydatków na LZS-y na rok przyszły, 
 
Edyta Krawczyk – w sprawie wstawienia szyby na przystanku autobusowym w 
Biskupicach. 
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Ad.11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielił Wójt Gminy : 
 
- odrestaurowanie mostka wymaga fachowych prac, ponadto mostem jest wpisany 
do rejestru zabytków, co wymaga zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 
roku bieżącym nie ma szans finansowych na podjecie prac. Należy w tym zakresie 
rozważyć wniosek o dofinansowanie tzw. małego projektu z „Górnej Prosny”, 
 
- Powiatowy Zarząd Dróg nie planuje instalacji płotków na okres zimowy. Wniosek z 
Gminy o zabezpieczenie kilku trudnych odcinków dróg zostanie ponowiony. 
 
- remont odcinka drogi w kierunku Psurowa jest wyłączną sprawą Powiatu. W 
następnej Sesji udział zapowiedział Dyrektor PZD, co umożliwi zgłaszanie wniosków 
dotyczących dróg powiatowych, 
 
- w pomieszczeniach po punkcie rehabilitacyjnym w Sternalicach znajduje się 
obecnie siedziba Związku Gmin „Górna Prosna”, 
 
- w przypadku wydatków na sport – trzeba mierzyć siły na zamiary. Należy rozważyć 
możliwość, aby środki na LZS –y przekazać do dyspozycji Gminnemu Zrzeszeniu, 
 
- zlecenie na montaż szyby w Biskupicach zostało wydane. 
 
Ad.12 i 13. Sprawy bie żące, dyskusja.  
 
Wójt Gminy zaproponował wspólne posiedzenie Komisji Rady dla omówienia stawek 
podatków i opłat lokalnych oraz stanu zadłużenia gminy. Ustalono termin tego 
posiedzenia na dzień 16 listopada br. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy. 
 
Kierownik Referatu – Piotr Górski poinformował, że w dniu 17 listopada br. na placu 
za OSP Radłów odbędzie się coroczna zbiórka opon i opakowań plastikowych. 
Kurendy – rozesłane zostaną do każdego Sołectwa. 
 
Wójt Gminy zaproponował Radnym wspólny wyjazd z pracownikami Urzędu na 
występ Zespołu „Mazowsze”, który odbędzie się w dniu 18 listopada br. w 
Częstochowie. 
 
Ponadto Wójt zaprosił Radnych na uroczyste otwarcie sali gimnastycznej przy 
Publicznym Gimnazjum w Radłowie. Uroczystość planowana jest na dzień 10 
listopada br.. 
 
Skarbnik Gminy poinformowała zebranych o możliwości składania do dnia 15 
listopada wniosków do projektu przyszłorocznego budżetu. 
 
Ad.14.  Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając zamknęła obrady IX 
Sesji Rady Gminy Radłów. 
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 12.20. 
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