P R O T O K Ó Ł NR XXI/2016
Z SESJI
RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 27 GRUDNIA 2016 ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA NR 133/XXI/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 134/XXI/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej,

UCHWAŁA Nr 135/XXI/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017,

UCHWAŁA Nr 136/XXI/2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy
na 2017 rok,

UCHWAŁA Nr 137/XXI/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu lokalu użytkowego,

UCHWAŁA Nr 138/XXI/2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Radłów.
1. Informacja z działalności Spółek Wodnych.
2. Uchwała nr 453/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
3. Uchwała nr 615/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie
uchwały budżetowej na 2017 r.
4. Uchwała nr 616/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości
sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.

P R O T O K Ó Ł NR XXI/2016
Z SESJI
RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 27 GRUDNIA 2016 ROKU

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Radłów – 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 – Tomasz Głębocki,
- Kierownik Biura Związku Spółek Wodnych w Oleśnie – Mariusz Lempke,
- Kierownik Referatu – Piotr Górski,
- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Renata Gnot.
- Sołtysi – lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu.

Porządek obrad XXI Sesji Rady Gminy Radłów:
Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu z poprzedniej Sesji.
Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz
ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
5. Działalność Spółek Wodnych.
6. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) Zmian w budżecie gminy na rok 2016,
2) Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3) Uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017,
4) Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2017,
5) Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
7. Sprawy bieżące – podjęcie decyzji w sprawie miejsca organizacji Przeglądu
Orkiestr Dętych.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.
1.
2.
3.
4.

Streszczenie obrad :
Ad.1. Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy Radłów dokonał Przewodniczący Rady –
Wilhelm Wengel. Powitał przybyłych na obrady Radnych, osoby zaproszone oraz
pracowników Urzędu Gminy – referujących poszczególne punkty porządku obrad.
Na podstawie listy obecności – stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad przesłany został Radnym wraz z zawiadomieniami
o terminie Sesji. Wójt Gminy zgłosił z uzasadnieniem wniosek o wprowadzenie
do porządku obrad – projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Radłów.
Wniosek – został przyjęty jednogłośnie.
Innych wniosków – nie zgłoszono.
Porządek obrad uzupełniony o wniosek Wójta przyjęto w obecności 15 Radnych –
jednogłośnie.

Ad.3. Również jednogłośnie przyjęto protokół z XX Sesji Rady Gminy Radłów
z dnia 30 listopada 2016 roku.

Ad.4. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami
tj. od 30 listopada br.:
- odbyły się coroczne spotkania przedświąteczne,
- zamknięte zostały planowane na rok bieżący inwestycje drogowe,
- przygotowane zostały wnioski do FOGR,
- złożono wnioski do LGD. Duże szanse na realizację mają: wyeksponowanie źródeł
rzeki Prosny oraz remont boiska i szatni LZS w Kościeliskach.

Ad.5. Kierownik Biura Związku Spółek Wodnych w Oleśnie – Mariusz Lempke
omówił działalność Spółek Wodnych. Przedstawił statutowe zadania oraz plany
realizacji budżetu. Walne Zgromadzenie, które odbędzie się na przełomie stycznia
i lutego ustali szczegółowe zadania do realizacji. Budżet Spółki to kwota około 80 tys.
zł, wysokość składki 24 zł od 1 ha, 9 sołectw zrzesza 670 członków, ściągalność
składek waha się w granicach od 25,6% (Wolęcin) do 73%(Radłów). Wykaz –
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Kierownik Lempke udzielił odpowiedzi
na pytania zebranych w zakresie :
- poprawy ściągalności składek,
- powodów słabej realizacji zadań statutowych,

- braku współpracy z Lasami Państwowymi,
- możliwości pozyskiwania środków z innych źródeł,
Po zamknięciu dyskusji -Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 – minutową przerwę
w obradach.
Po przerwie.

Ad.6. Przyjęcie uchwał w sprawach :
1) Zmian w budżecie gminy na rok bieżący. Propozycje zmian wraz z ich
uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Gminy. Radni nie zgłosili uwag
do przedstawionego materiału.
Uchwałę Nr 133/XXI/2016 – przyjęto w obecności 15 Radnych, w głosowaniu
jawnym – jednogłośnie.
2) Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej analizowany był na wspólnym
posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy. Ustalono, aby przyjąć wszystkie
zadania inwestycyjne na rok 2017, a w ciągu roku w przypadku zaistniałych
konieczności – korygować zapisy WPF. Wójt Gminy poinformował, że Gmina
Radłów znalazła się na liście inwestycji kanalizacyjnych, jeżeli dojdzie
do podpisania umowy w tym zakresie – konieczne będzie wycofanie
niektórych zadań. Omówiono również możliwości współfinansowania
planowanego remontu odcinka drogi powiatowej Kolonia Biskupska – Olesno.
Skarbnik Gminy zapoznała zebranych z treścią załączonej do niniejszego
protokołu opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Opolu o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
Uchwałę Nr 134/XXI/2016 – przyjęto w głosowaniu jawnym w obecności
15 Radnych – jednogłośnie.
3) Radni otrzymali projekt budżetu gminy na rok 2017, ponadto był on
przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 19 grudnia br. Skarbnik udzieliła odpowiedzi na szczegółowe pytania
zebranych oraz przedstawiła uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
obrachunkowej w Opolu do:
- projektu uchwały budżetowej na rok 2017,
- możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały
budżetowej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt Uchwały
Nr 135/XXI/2016. Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, w obecności
15 Radnych wynikiem głosów: 13 „za” i 2 „przeciw”.
4) Przewodniczący Rady przedstawił propozycje tematyczne do planu pracy
Rady Gminy na rok 2017. Uwag nie zgłoszono. Uchwałę Nr 136/XXI/2016
przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.

5) Wójt Gminy udzielił wyjaśnień dotyczących wymogów prawnych w zakresie
zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
Uchwałę Nr 137/XXI/2016 – przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.
6) Również jednogłośnie tj. 15 głosami „za” przyjęto Uchwałę Nr 138/XXI/2016
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Radłów – omówioną wcześniej przez Sekretarz Gminy – Grażynę Pilśniak.
Ad.7. Sprawy bieżące.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Renata Gnot przedstawiła swoje stanowisko
w sprawie lokalizacji Przeglądu Orkiestr Dętych. Swoje stanowisko w tym temacie
przedstawili również:
- Kierownik Gminnej Orkiestry Dętej – Piotr Górski,
-Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,
- Radni: Iwona Kościelna, Justyna Szoprun, Wilhelm Wengel, Bronisław Czapliński.
Dyskusja zakończona została wnioskiem: organizacji w ostatnią niedzielę maja 2017
roku XX Przeglądu Orkiestr Dętych w miejscowości Radłów.

Ad.8 i 9. Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.

Ad.10. Wolne wnioski i informacje:
Sekretarz Gminy przedstawiła propozycje reorganizacji sieci szkół na terenie Gminy
Radłów. Są to propozycje wstępne wymagające (po wejściu w życie przepisów
prawnych w przedmiotowej sprawie) akceptującej opinii Kuratorium Oświaty oraz
ostatecznej decyzji Rady Gminy.
W związku z koniecznością ustalenia sieci placówek szkolnych – proponuje się, aby
w dniu 16 stycznia 2017 roku o godz. 16.00 w sali wiejskiej w Radłowie zorganizować
spotkanie konsultacyjne z udziałem Radnych, Sołtysów, Dyrektorów Szkół,
przedstawicieli Rad Rodziców oraz Związków Zawodowych. Propozycja została
zaakceptowana.
Sekretarz Gminy udzieliła wyjaśnień na pytanie Radnej Justyny Szoprun w sprawie
wydłużenia czasu pracy przedszkola w Radłowie. Decyzja powinna zostać podjęta
na przełomie lutego – marca 2017. Realizacja od września 2017 r.

Ad.11. Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXI Sesji Rady Gminy Radłów.
Zebrali złożyli sobie wzajemnie życzenia noworoczne. Szczegółowy przebieg Sesji
utrwalono na nośniku elektronicznym.
Sesja trwała od godz. 11.00 do godz. 13.40

Protokołowała:

