
P R O T O K Ó Ł   NR  XVIII/2016 

Z   SESJI 

RADY  GMINY  RADŁÓW 

Z  DNIA  28  WRZEŚNIA  2016  ROKU 

 

 

Załączniki do protokołu : 

 

UCHWAŁA  Nr 117/XVIII/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Oleskiemu, 

UCHWAŁA Nr 118/XVIII/2016 w sprawie przekazania środków finansowych na 

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej 

PSP w Oleśnie, 

UCHWAŁA Nr 119/XVIII/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 82/XII/2015 Rady 

Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy   

na rok 2016, 

UCHWAŁA Nr 120/XVIII/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 81/XII/2015 Rady 

Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej, 

UCHWAŁA Nr 121/XVIII/2016 w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

UCHWAŁA Nr 122/XVIII/2016 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 112/XVII/2016 Rady 

Gminy Radłów z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Powiat Oleski. 

 

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku. 

2. Uchwała Nr 284/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu 

wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. 

3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 

rok 2015. 

4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury. 

5. Ulotka informacyjna do projektu realizowanego przez Powiat Oleski w ramach 

Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. Oparcie 

społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. 

 

 



P R O T O K Ó Ł   NR  XVIII/2016 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 

Z  DNIA  28  WRZEŚNIA  2016  ROKU 

 

 

    Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Radłów – Wilhelm Wengel. 

 

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, 

- Radna Rady Powiatu Olesno, Prezes GLD Górna Prosna – Sylwia Kus, 

- Kierownik Referatu – Piotr Górski, 

- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Renata Gnot, 

- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Alicja Korzekwa, 

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zbigniew Nowak, 

- Sołtysi – lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu. 

 

 

 

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Gminy Radłów : 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między Sesjami oraz ze 

sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych. 

5. Sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016 roku. 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do w/w sprawozdania. 



6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki 

Publicznej. 

7. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu, 

2) Przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej 

Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie.  

3) Zmian w budżecie gminy na rok 2016, 

4) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

5) Zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej. 

8. Sprawy bieżące. 

9. Interpelacje i zapytania Radnych. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

11. Wolne wnioski i informacje. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

 

Streszczenie obrad : 

Ad.1. Otwarcia XVIII Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel. 

Powitał przybyłych na obrady Radnych, Sołtysów Pracowników Urzędu Gminy oraz 

kierowników jednostek podporządkowanych – referujących poszczególne punkty 

porządku obrad. 

 

Ad.2. Projekt porządku obrad Sesji został przesłany Radnym wraz z 

zawiadomieniami o jej terminie. Wniosek o zmianę w proponowanym porządku 

zgłosiła Skarbnik Gminy. Omówiła z uzasadnieniem propozycję uchylenia uchwały z 

poprzedniej Sesji w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Oleskiemu. 

Wniosek Skarbnik – przyjęto jednogłośnie. Również jednogłośnie przyjęto porządek 

obrad uwzględniający przyjętą zmianę. 

 

Ad.3. Protokół z XVII Sesji Rady Gminy Radłów z dnia 31 sierpnia br. wyłożony był 

do wglądu w Biurze Rady Gminy oraz na sali obrad. Radni otrzymali ten materiał 

drogą e-mailową. Nie zgłoszono uwag do protokołu, który w obecności 14 Radnych 

przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 

 

Ad.4. Wójt Gminy Włodzimierz Kierat przedstawił informację w okresie między 

Sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych: 

- Starostwo Powiatowej złożyło wnioski na remont dróg z dofinansowaniem RPO. Są 

to drogi w Przedmościu i Oleśnie – Osiedle Walce. Wniosek na remont drogi Kolonia 

Biskupska – Olesno – nie został złożony. Szczegóły w tym zakresie przedstawi w 

dalszej części obrad Radna Powiatu Olesno – Sylwia Kus, 



- dobiega końca remont Oddziału Przedszkolnego w Radłowie. Proponuje się, aby po 

obradach – Radni udali się do tego Oddziału sprawdzić efekt i stan zaangażowania 

prac, 

- wniosek o dofinansowanie remontu drogi gminnej Radłów ul. Lipowa – Stare 

Karmonki złożony został prawidłowo, jednak w kryteriach naboru uwzględniony został 

na liście rezerwowej. Urząd Marszałkowski nie uzyskał środków na nadkontraktację, 

co w konsekwencji doprowadziło do odmowy dofinansowania tej inwestycji. W 

związku z powyższym Gmina opracowała i złożyła wniosek o dofinansowanie 

remontu w/w drogi ze środków RPO, 

- wykonano prace związane z utwardzenie wjazdu i placu przy ulicy OIeskiej w 

Radłowie, 

- Gmina Radłów była organizatorem XX Rajdu Rowerowego Gmin Radłów i Rudniki. 

Imprezę zaliczyć należy do udanych. 

Realizacja wniosków Radnych : 

- Gmina uczestniczyła w sprawach związanych z organizacją dojazdu uczniów do 

szkół średnich. Sprawa powinna wyjaśnić się ostatecznie w miesiącu październiku, 

- remont przystanku autobusowego w Przysiółku Świerkla wykonany zostanie w 

miesiącu październiku, 

- brakujące szyby w przystankach autobusowych zamówione zostały kompleksowo w 

ubiegłym miesiącu. Wystosowane zostanie do wykonawcy ponaglenie. 

- mieszkańcy budynku Sternalice nr 8 – przy PSP otrzymali pisemną odpowiedź na 

wniosek złożony na poprzedniej Sesji. W roku bieżącym nie będzie możliwa 

realizacja odpływu z rynien, 

- trwa dyskusja nad miejscem organizacji Przeglądu Orkiestr Dętych. Decyzja o 

pozostawieniu przeglądu w Psurowie – wymagać będzie nakładów finansowych na 

uzbrojenie terenu, 

- rozstrzygnięty został przetarg na remont dróg osiedlowych w Sternalicach. Przetargi 

wypadły finansowo niekorzystnie. Sprawa szczegółowo omówiona zostanie przy 

podejmowaniu uchwał. 

 

Ad.5. Skarbnik Gminy omówiła ogólne zagadnienia związane z realizacją budżetu 

gminy za I półrocze 2016 roku. Radni uznali, że nie jest uzasadnione odczytywanie 

materiału, który otrzymali do wiadomości. Sprawozdanie – stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

Skarbnik odczytała Uchwałę Nr 284/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o 

przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. Opinia jest pozytywna. 

Uchwała – w załączeniu do niniejszego protokołu. 

 



Ad.6.  Informacje z działalności jednostek podporządkowanych przedstawiły kolejno: 

- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Renata Gnot. Materiał opisowy w załączeniu. 

Udzieliła również odpowiedzi na pytanie Radnego Karola Książek w sprawie imprez 

organizowanych przez GOK dla dzieci spoza Radłowa. 

- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Alicja Korzekwa. Materiał opisowy w 

załączeniu. Udzieliła również odpowiedzi na pytanie Radnej Ireny Czubaj – Zając na 

temat propozycji GBP dla czytelników starszych – podejmowane są działania dla 

utworzenia dyskusyjnego klubu książki. 

Wójt Gminy pozytywnie ocenił działalność GOK i GBP.  

Rada również nie wniosła uwag do działalności ocenianych jednostek. 

 

 

Ad. 7. Przyjęcie uchwał w sprawach : 

1) Temat pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 26 

września br. Sprawa dotyczy prac remontowych na drodze powiatowej we wsi 

Nowe Karmonki. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

Uchwały Nr 117/XVIII/2016. Uchwała przyjęta została w obecności 14 

Radnych – jednogłośnie. 

 

2) Skarbnik Gminy przedstawiła propozycję przekazania środków finansowych w 

kwocie 1.800 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie. 

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów przeglądów okresowych 

aparatów powietrznych oraz utrzymania gotowości i obsługi sprzętu. Uchwałę 

Nr 118/XVIII/2016 przyjęto w obecności 14 Radnych – jednogłośnie. 

 

 

3) Skarbnik Gminy przestawiła z uzasadnieniem propozycje zmian tegorocznego 

budżetu. Wójt Gminy wyjaśnił: kolejność działań zmierzających do 

uruchomienia nowego odwiertu studni głębinowej w Biskupicach, opracowania 

dokumentacji remontu dróg przewidzianych do dofinansowania z FORG oraz 

wydatków z tym związanych. Przedstawił wyniki przetargów na remont dróg 

osiedlowych w Sternalicach. Nie zgłoszono uwag do przedstawionych 

propozycji zmian. Uchwałę Nr 119/XVIII/2016 – przyjęto w obecności 14 

Radnych – jednogłośnie. 

 

4) Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian uwzględnione w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej. Rada zaakceptowała przedstawione zmiany Uchwałą 

Nr 120/XVIII/2016, 

 

 



5) Również jednogłośnie przyjęto omówiony przez Skarbnik Gminy projekt 

uchwały Nr 121/XVIII/2016 w sprawie zakresu i formy informacji o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Dokument dostosowano do 

obowiązujących przepisów prawnych. 

 

6) Skarbnik Gminy wyjaśniła wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w 

sprawie uchylenia Uchwały Nr 112/XVII/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 31 

sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie inwestycji 

realizowanej przez Powiat Oleski. Poinformowała o podjętych przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową działaniach nadzorczych w stosunku do tej 

uchwały. Wyjaśniła powody, dla których uzasadnione jest jej uchylenie. Rada 

zaakceptowała propozycję Skarbnika Gminy. Uchwałę Nr 122/XVIII/2016 – 

przyjęto w obecności 14 Radnych – jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 – minutową przerwę w obradach. 

Po przerwie. 

 

Ad.8. Sprawy bieżące: 

Radna Rady Powiatu – Sylwia Kus wyjaśniła decyzje podjęte przez Radę Powiatu w 

związku z brakiem decyzji środowiskowej – dokumentu niezbędnego do wystąpienia 

z wnioskiem o dofinansowanie remontu drogi Kolonia Biskupska – Radłów. Decyzja 

została wydana po terminie przyjmowania wniosków. Z uzgodnień zawartych 

pomiędzy Radą Miasta Olesno, a Starostwem Powiatowym w Oleśnie wynika, że 

Powiat Oleski dofinansuje remont drogi osiedla Walce, natomiast Gmina Olesno 

dofinansuje remont drogi Olesno – Kolonia Biskupska. Remont ten ma być 

realizowany ze środków własnych trzech samorządów. 

Wójt dodał, że wydarzyło się coś krzywdzącego. Realizacja bez wsparcia z zewnątrz 

może zwiększyć udział finansowy Gminy Radłów. 

Sylwia Kus wyjaśniła zebranym informacje po szkoleniu Lokalnych Grup Działania w 

zakresie naboru wniosków. Weryfikacja wniosków realizowana będzie przez Radę 

LGD, co zwiększa odpowiedzialność Rady za prawidłowy nabór. Pierwszy nabór ma 

zostać ogłoszony w końcu miesiąca października br.. 

Ponadto Sylwia Kus udzieliła odpowiedzi na pytania Radnych: 

- Gerarda Grzesik w zakresie budowy ścieżki rowerowej w Kościeliskach – komplet 

dokumentów do sprawy został przekazany - realizacja tej inwestycji ujęta jest we 

wniosku Obszaru Funkcjonalnego, 

- Radnego Arnolda Zaremba – wykaszanie poboczy zgłaszane jest na każdej Sesji 

Rady Powiatu. Powiatowy Zarząd Dróg realizuje wnioski w ramach dostępnych na 

ten cel środków finansowych. 

 

 



Ad. 9. Interpelacje i zapytania zgłosili : 

 

- Radny Piotr Nowak w sprawie opróżniania koszy na śmieci przy przystankach 

autobusowych, 

- Radny Karol Książek w sprawie nowych przepisów dotyczących szacowania szkód 

łowieckich, 

- Radna Martyna Gruca w sprawie wniosku o dofinansowanie wyeksponowania 

źródeł rzeki Prosny z uwzględnieniem budowy altany, 

- Radny Bronisław Czapliński – w sprawie wymagań dokumentacyjnych do 

projektów. 

 

Ad.10. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych: 

- Gmina nie jest odpowiedzialna za opróżnianie koszy przy przystankach. Prace te 

wykonywane są okresowo w ramach dobrej woli, 

- nie ma jeszcze nowych rozporządzeń dotyczących szacowania szkód łowieckich. 

Po pojawieniu się przepisów wykonawczych na posiedzenie Rady zaproszony 

zostanie Prezes Izby Rolniczej, który przedstawi nowe zasady szacowania szkód, 

- Gmina zamierza wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie wyeksponowania źródeł 

rzeki Prosny. Planuje się, aby projekt uwzględniał kilka miejsc parkingowych, ławki 

oraz mostek widokowy. Altana nie jest przewidziana. 

- do wniosku należy dołączyć szkice z inwestycją oraz działkę stanowiącą własność 

wnioskodawcy. 

 

Ad.11. Wolne wnioski i informacje: 

Wójt Gminy poinformował o awarii pieca centralnego ogrzewania w PSP Sternalice. 

Jeżeli wystąpi taka konieczność na najbliższym posiedzeniu rozważyć należy zmianę 

terminu instalacji oświetlenia ulicznego Radłów – Świerkla na rok przyszły. 

Występują problemy z opracowaniem mapy do wniosku o dofinansowanie remontu 

drogi z FOGR we wsi Kościeliska. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zbigniew Nowak przedstawił 

projekt realizowany przez Powiat Oleski, który przewiduje działanie punktów 

konsultacyjnych: doradcy zawodowego, lekarza psychiatry i psychologa dla rodzin, 

opiekunów i osób z zaburzeniami psychicznymi. Radni oraz Sołtysi otrzymali do 

rozpropagowania w terenie ulotki informacyjne z terminami spotkań. Punkt 

konsultacyjny funkcjonował będzie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Radłowie. 

 

 



Ustalono terminy posiedzeń na miesiąc październik: 

- 24.10.2016, godz. 10.00 – wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy, 

- 26.10. 2016, godz. 10.00 – XIX Sesja Rady Gminy. 

 

Ad.12. Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel zamknął obrady XVIII Sesji 

Rady Gminy Radłów. Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 12.15. 

 

 

 

Protokołowała : 

 

 

 

 

 


