
P R O T O K Ó Ł   NR  III/2014

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  30  GRUDNIA  2014  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA  Nr 13/III/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr 181/XXVII/2013 Rady 
Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy        
na rok 2014

UCHWAŁA  Nr 14/III/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,

UCHWAŁA  Nr 15/III/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015,

UCHWAŁA  Nr 16/III/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości rolnych na rzecz dotychczasowych najemców na okres    
do lat trzech.

1. Uchwała nr 425/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały                  
o wieloletniej prognozie finansowej,

2. Uchwała Nr 467/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały 
budżetowej gminy na 2015 r.



P R O T O K Ó Ł  NR  III/2014

Z   SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  30  GRUDNIA  2014  ROKU

     Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel.

Radnych obecnych według listy obecności – 15.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli :

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,

- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,

- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,

- Radca Prawny UG – Tomasz Głębocki,

- Kierownik Referatu UG – Piotr Górski,

- 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 z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Przyjęcie uchwał w sprawach :

1) zmian w budżecie gminy na rok 2014,

2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,

3) uchwalenia budżetu gminy na rok 2015,

4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości rolnych   
na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do lat trzech.



6. Interpelacje i wnioski Radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

8. Sprawy bieżące.

9. Dyskusja.

10. Zamknięcie obrad.

Streszczenie obrad :

Ad.1. Otwarcia III Sesji Rady Gminy Radłów dokonał Przewodniczący Rady – 
Wilhelm Wengel. Powitał Radnych, Sołtysów, Wójta Gminy i pracowników Urzędu, 
referujących poszczególne punkty porządku obrad. Na podstawie listy obecności – 
stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami      
o terminie Sesji. Wniosek, aby po każdym omówieniu projektu uchwały wprowadzić 
dyskusję zgłosił Radny Bronisław Czapliński. Wniosek został przyjęty. 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. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 
w sprawie przyjęcie protokołu. Protokół z II Sesji Rady Gminy – przyjęto                    
w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.4. Wójt Gminy poinformował o działaniach Urzędu w okresie międzysesyjnym:

- trwały prace nad opracowaniem projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej,
materiały przedstawione zostały Radnym poprzedniej kadencji do 15 listopada oraz 
radnym kadencji obecnej – po wyborach,

- w związku z koniecznością zamknięcie gminnego wysypiska śmieci zakończono 
pierwszy etap prac. Na przełomie listopada i grudnia wykonano pryzmowanie, 
wałowanie i zasypanie ziemią,

- złożony został wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie 
remontu drogi Kościeliska – Skrońsko,



- pozytywnie ustosunkowano się do odwołania po przeprowadzonej przez Urząd 
Kontroli Skarbowej w Opolu kontroli. Gmina nie będzie zwracać środków w kwocie  
30 tys. zł,

- Gminny Ośrodek Kultury zorganizował jak co roku spotkanie z „Aniołem”                 
w Radłowie.

Ad.5. Przyjęcie uchwał w sprawach ;

1) zmian w budżecie gminy na rok 2014.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt zmian w budżecie po jego szczegółowej 
weryfikacji. Omówiła i uzasadniła propozycje zmian. Dyskusji do tematu nie 
odnotowano. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmian w budżecie. Uchwałę Nr 13/III/2014 – przyjęto jednogłośnie.

2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Radłów na lata 2015 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu na w/w okres. 
Przedstawiła objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Temat analizowany był wcześniej na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady 
Gminy w dniu 22 grudnia br.. Dyskusji do tematu nie odnotowano. Skarbnik 
zapoznała zebranych z treścią opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu przyjętej Uchwałą nr 425/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku 
– dokument w załączeniu do niniejszego protokołu.  Przewodniczący Rady Gminy 
przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Wieloletnią Prognozę 
Finansową przyjęto jednogłośnie Uchwałą Nr 14/III/2014.

3) uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.

Projekt budżetu omawiany był szczegółowo na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady 
w dniu 22 grudnia br.. Skarbnik omówiła kolejno projekty:

- dochodów bieżących i dochodów majątkowych,

- wydatków bieżących i wydatków majątkowych,

- nadwyżki budżetu,

- plany przychodów i rozchodów,

- kwoty rezerwy ogólnej i rezerwy celowej,

- dochody i wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii,



- plany dotacji,

- zadania i zakupy inwestycyjne,

- limit zobowiązań z tytuły kredytów i pożyczek

- upoważnień Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, dokonywania zmian 
w planach wydatków, przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym, 
udzielania pożyczek, lokowania wolnych środków budżetowych.

Ponadto Skarbnik Gminy udzieliła wyjaśnień Radnym dotyczących:

- dopłat do kanalizacji,

- poboru wody oraz opłat za nawadnianie gruntów,

Przewodniczący Rady zarządził dyskusję w temacie projektu budżetu. Głos zabrali :

Irena Czubaj – Zając w sprawie konieczności podjęcia decyzji, celem poprawienia 
warunków pobytu dzieci w Przedszkolu w Radłowie tak aby jak najlepiej wykorzystać 
przeznaczone w budżecie środki na ten cel w kwocie 150 tys. zł. 

Justyna Barcz – w sprawie konieczności szczegółowej analizy budżetu w zakresie 
remontu dróg, kanalizacji, czy oświaty. Istnieją wątpliwości czy proponowane kwoty 
są realne.

Wójt Gminy zaproponował, aby zatwierdzić przedstawione w projekcie propozycje. 
Jeżeli Rada podejmie inne decyzje budżet można zmienić w ciągu roku. Ponadto 
zasadne byłoby posiedzenie Komisji Oświaty dla opracowania stanowiska w temacie 
Przedszkola w Radłowie.

Wójt Gminy przedstawił wnioski mieszkańców dotyczące remontów dróg (Sternalice 
– przysiółek Ruda i Sternalice – Przysiółek Stary Folwark). Radni otrzymali również 
opracowany przez Urząd Gminy (załączony do protokołu) wykaz dróg 
przeznaczonych do remontu z uwzględnieniem ich długości, liczby gospodarstw 
domowych oraz stanu prawnego. Należy podjąć decyzję dotyczącą kolejności ich 
remontu w poszczególnych latach. Zgłoszono różne propozycje. Wniosek do tematu 
zgłosiła Radna Irena Czubaj – Zając, aby decyzję o wytypowaniu dróg do remontu na
rok 2015 podjąć po dokonaniu wizji w terenie. Przewodniczący Rady poddał wniosek 
pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku opowiedziało się 9 Radnych. Wniosek został
przyjęty. Wyjazd w tern ustali Wójt Gminy – przy najbliższych sprzyjających 
warunkach atmosferycznych.

Radna Justyna Barcz zaproponowała, aby w wykazie dróg do remontu uwzględnić 
dodatkowo o ilość dzieci uczęszczających do placówek oświatowych.

Radna Regina Majowska zgłosiła wątpliwości do celowości projektu budowy studni 
do nawadniania boiska w Radłowie.



Na tym dyskusję do tematu zakończono.

Skarbnik Gminy odczytała Uchwałę nr 467/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym 
projekcie uchwały budżetowej gminy na rok 2015 – materiał w załączeniu.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 15/III/2014 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015. Uchwałę przyjęto w głosowaniu 
jawnym – jednogłośnie (15 głosów „za”).

Wójt Gminy podziękował za zatwierdzenie propozycji Urzędu. Stwierdził, że projekt 
nie jest idealny ponieważ mieszkańcy oczekują więcej jednak w roku 2015 
podejmowane będą działania, celem jak najlepszego wykorzystania zaplanowanych 
środków finansowych.

4)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości rolnych 
na rzecz dotychczasowych najemców na okres do lat trzech.

Projekt uchwały omówił Wójt Gminy. Sprawa dotyczy dzierżawionych dotychczas 
nieruchomości  rolnych  stanowiących  własność Gminy Radłów. Urząd nie proponuje
zmian w tym zakresie. Nie podjęto dyskusji w tym temacie. Przedstawiony przez 
Przewodniczącego Rady Gminy projekt Uchwały Nr 16/III/2014 – przyjęto                 
w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.6. Interpelacje i wnioski zgłosili : 

Bronisław Czapliński w sprawie realizacji wniosków z poprzedniej Sesji dotyczących 
dróg powiatowych,

Justyna Barcz w sprawie zimowego utrzymania dróg,

Arnold Zaremba w sprawie konieczności odnowienia herbów stojących przy drogach 
w granicach gminy,

Regina Majowska w sprawie zmiany przyjętej na ostatniej Sesji uchwały w sprawie 
diet Radnych w zakresie dotyczącym Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
Propozycja dotyczy wprowadzenia zapisu z poprzedniej uchwały tj. za udział w Sesji 
Rady Gminy – 300 zł.



Sołtys Wsi Wichrów – w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz poboru 
opłaty za śmieci.

Ad.7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielił Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat:

- wnioski w zakresie dróg powiatowych przesłane zostały do Powiatowego Zarządu 
Dróg,

- za utrzymywanie dróg gminnych odpowiedzialna jest Firma Pana Trzaskowskiego  z
Olesna, natomiast utrzymanie dróg dojazdowych do posesji zapewniają Firmy: Pana 
Pluskoty i Pana Kus.

- w najbliższym czasie złożone zostanie zlecenie na znaki informacyjne                     
w Sołectwach Wolęcin i Wichrów oraz odnowienie herbów gminy,

- za zwierzęta bezdomne odpowiedzialna jest gmina – przekazanie zwierzęcia do 
schroniska łączy się z kosztami, w pierwszej kolejności staramy się zapewnić nowych
opiekunów,

- do przetargu na wywóz śmieci zgłosiła się tylko jedna firma. Cena ofertowa zmusza 
Urząd do podwyższenia opłat. Decyzja podjęta zostanie w styczniu.

Ad.8. Sprawy bieżące:

Wójt poinformował, że w związku ze zmianą firmy przewozowej za okres 4 miesięcy 
w stosunku do roku ubiegłego wystąpiły oszczędności w kwocie 11 tys. zł.

Zebranie mieszkańców Sołectwa Wolęcin w dniu 15 grudnia zdecydowało                 
o rezygnacji z organizacji dożynek gminnych w roku 2015. W tej sytuacji podjęto 
decyzję, że w roku 2015 – 30 sierpnia odbędzie się w Radłowie festyn dożynkowy.

W miesiącach styczniu i lutym przeprowadzone zostaną sprawozdawczo wyborcze 
zebrania mieszkańców sołectw. Terminy ustalone zostaną z Sołtysami.

Ad.9. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury – Irena 
Czubaj – Zając ustaliła termin posiedzenia Komisji na dzień 2 stycznia 2015 r.            
o godz. 10.00. Tematem posiedzenia będzie analiza możliwości remontowych 
Oddziału Przedszkolnego w Radłowie oraz opracowanie stanowiska w w/w sprawie. 



Zwróciła się do wszystkich zainteresowanych tematem Radnych o udział w tym 
posiedzeniu.

Ad.10. Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady III Sesji Rady Gminy Radłów. 
Złożył życzenia w okazji nadchodzącego Nowego Roku.

Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 12.45.

Protokołowała :


