
P R O T O K Ó Ł  NR  XXXI/2014

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  25  CZERWCA  2014  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA Nr 213/XXXI/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013,

UCHWAŁA Nr 214/XXXI/2014 w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Radłów za 2013 rok,

UCHWAŁA Nr 215/XXXI/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 
181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 roku w 
sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013.
2. Sprawozdanie finansowe.
3. Uchwała Nr 83/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

4. Protokół Nr 51 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radłów z dnia 27 
maja 2014 roku,

5. Uchwała Nr 235/2014 z dnia 04 czerwca 2014 roku Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii 
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2013 rok.

6. Poradnik konsumenta
7. Ogłoszenie w sprawie likwidacji kasy w Urzędzie Gminy Radłów.
8. Ankieta ewaluacyjna LGD Górna Prosna.

P R O T O K Ó Ł  NR  XXXI/2014



Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  25  CZERWCA  2014  ROKU

     Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Irena 
Czubaj – Zając.

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.

Sołtysi – lista obecności – w załączeniu.

Porządek obrad XXXI Sesji rady Gminy :

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 międzysesyjnym.
5. Informacja na temat gospodarki odpadami w Gminie Radłów.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2013 rok.

Zapoznanie z treścią opinii do w/w sprawozdania.
7. Przyjęcie sprawozdania finansowego.
8. Przyjęcie informacji o stanie mienia komunalnego.
9. Przyjęcie do wiadomości wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Zapoznanie z treścią opinii RIO do w/w wniosku.

10. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.

11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium – przyjęcie uchwały.

12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

13. Interpelacje i wnioski radnych.

14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.



15. Sprawy bieżące.

16. Dyskusja.

17. zamknięcie obrad.

Streszczenie obrad:

Ad.1. Otwarcia XXXI Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady 
Gminy – Irena Czubaj – Zając. Na podstawie listy obecności Radnych – 
stwierdziła prawomocność obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad przesłany został radnym wraz z 
zawiadomieniami o terminie Sesji. Nie zgłoszono wniosków o zmianę 
w/w projektu.

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. Radni 
zaakceptowali propozycję Przewodniczącej dotyczącą przyjęcia 
protokołu bez odczytania. Protokół z XXX Sesji – przyjęto w głosowaniu 
jawnym – jednogłośnie.

Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informację w 
działalności Gminy od 25 maja br.:

- trwa budowa wiaty i remont boiska sportowego w Radłowie. Zadanie 
realizowane jest z problemami od przetargu po aneks do umowy. 
Zagrożony jest termin realizacji zadania. Towarzystwo Przyjaciół 
Radłowa powinno rozważyć realizację „małego projektu”.

- podpisano umowę na wykonanie krótkich odcinków dróg w Ligocie 
Oleskiej i Nowych Karmonkach,

- wykonano odcinek chodnika w Sternalicach,

- wykonano płot przy przedszkolu w Nowych Karmonkach,

- likwidator zakończył prace w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Ligocie. 
SKR przestał istnieć.



- w związku z zamiarem przejścia na emeryturę pracownicy kasy w 
Urzędzie Gminy – planuje się zlikwidować to stanowisko. Zadania 
kasowe realizowane będą w Banku Spółdzielczym w Radłowie,

- odbyły się coroczne festyny w Biskupicach i Sternalicach. Obie imprezy
– udane.

Ad.5. Wójt Gminy przedstawił informację na temat gospodarki odpadami 
w Gminie Radłów. Realizacja ustawowych obowiązków jest trudna. Nowe
zadanie traktowane jako nowy podatek. Występuje wiele problemów:

- zadanie wykonuje po drugim przetargu Remondis Opole – jako jedyny 
oferent. Umowa zawarta jest do końca bieżącego roku.

- firma Remondis wystąpiła w miesiącu marcu z pismem informującym o 
zbyt niskiej cenie wywozu w związku z tym po nowym roku należy 
spodziewać się podwyżek tych usług,

- problemem dla gminy jest brak konkurencji. Cenę będzie ustalał 
wykonawca.

- obowiązuje ustalona opłata od osoby – mieszkańców ubywa,

- zaległości występujące w płatnościach to kwota ok. 15 tys. zł,

- gmina nie posiada Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

- gmina ma dwa wyjścia : podwyższenie opłat lub dopłata z budżetu,

- z wyliczeń wynika, że na zameldowanych 4.400 osób faktycznie jest 
około 3.500 osób. Płaci około 3.200 osób, 250 osób przebywa za 
granicą.

- problemem są również worki na selektywna zbiórkę. W przypadku 
pojemników – cena będzie o wiele wyższa.

- gminy sąsiednie maja podobne problemy.

- odrębnym tematem jest jakość wykonywania usług. Uwagi 
mieszkańców są na bieżąco monitowane,

- procedura ściągania należności za opłaty śmieciowe spoczywa na 
gminie. Przepis zabrania przekazania sprawy do komornika w przypadku
zaległości w opłatach za wodę, ścieki, czynsz i śmieci.



Ad.6. Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz przedstawiła sprawozdanie z 
realizacji budżetu gminy za rok 2013. Materiał ten był również 
przedmiotem analizy na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady 
Gminy w dniu 24 czerwca br.. Radni nie zgłosili uwag do 
przedstawionego materiału.

Skarbnik odczytała treść Uchwały Nr 83/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 
roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. 
opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

W/w dokumenty stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7. Załączone do protokołu sprawozdanie finansowe przedstawiła 
Skarbnik Gminy.

Ad.8. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informację o stanie 
mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 roku. Informacja – w 
załączeniu.

Ad.9. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wilhelm Wengel odczytał 
kolejno:

1) Uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie 
wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radłów za 2013
rok,

2) Uchwałę nr 235/2014 z dnia 04 czerwca 2014 roku Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii 
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2013 rok.

Ad.10. Przewodnicząca Rady – Irena Czubaj – Zając poddała pod 
głosowanie projekt Uchwały Nr 213/XXXI/2014 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2013 rok. Uchwałę – przyjęto w obecności 14 Radnych – 
jednogłośnie.

Ad.11. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt Uchwały 
Nr 214/XXXI/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Radłów za 2013 rok.

Uchwałę – przyjęto w obecności 14 Radnych – jednogłośnie.



Wójt Gminy podziękował za zaufanie odzwierciedlone wynikiem 
głosowania. Zwrócił również uwagę, ze praca nad realizacją budżetu jest
pracą zbiorową.

Ad.12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 
2014. Skarbnik Gminy zaproponowała dokonanie zmian w 
obowiązującym budżecie zwiększając go o kwotę 20.938 zł. Przedstawiła
projekt dochodów i wydatków na w/w kwotę. Nie zgłoszono uwag do 
tematu. Uchwałę Nr 215/XXXI/2014 – przyjęto jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 15 – minutową przerwę w 
obradach.

Po przerwie.

Ad.13 i 14. Interpelacje i wnioski. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

Wilhelm Wengel – zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy w sprawie 
wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy. 

Wójt wyjaśnił, że ostatnie podwyżki wynagrodzeń były cztery lata temu. 
Sprawa zostanie przeanalizowana. Wynagrodzenie pracowników Urzędu
leży w gestii Wójta Gminy. Skarbnik dodała, że podwyższenie pensji 
pracowników łączy się w podwyższeniem składek.

Gerard Grzesik – w sprawie konieczności usunięcia wyrwy w asfalcie 
(zakręt w kierunku Kościelisk).

Ad.15. Sprawy bieżące.

Na obrady przybyła  Pani Jolanta Kołodziej – Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów. Zwróciła uwagę na umowy zawierane poza lokalem firmy 
tzw. sprzedaż na pokazach. Poinformowała o możliwości odstąpienia od 
umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni oraz konieczności 
odesłania towaru (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) w ciągu 14 dni. 
Towar nie może być użytkowany. Odstąpienie od umowy nabycia towaru 
jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy kredytowej.

Rzecznik Konsumentów nie polecała również zmiany dostawcy prądu.



Zaproponowała, aby w sytuacjach skomplikowanych korzystać z usług 
Rzecznika Konsumentów. Rozdała zebranym broszury – Poradnik 
konsumenta oraz wizytówki.

Kierownik Referatu – Piotr Górski poinformował o terminie zbiórki 
opakowań (04.07.2014 godz. 12.00 – 14.30).

Wójt Gminy zapoznał zebranych w treścią pisma PKS Lubliniec (pismo – 
w załączeniu) w sprawie zapewnienia transportu drogowego. 

Z wyjaśnień Radcy Prawnego wynika, że prawo zezwala, aby nie 
przeprowadzać przetargu na przewóz osób. W związku z tym nie 
wstrzymuje się uzgodnień z PKS Kluczbork. 

Ad.16. W dyskusji głos zabrał Wójt Gminy:

W związku z planowanym w miesiącu lipcu odejściem pracownicy 
obsługi kasy w UG na emeryturę planuje się przeniesienie obsługi 
kasowej do Banku Spółdzielczego  w Radłowie.

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie remontu dróg (tzw. 
„schetynówki” – dofinansowanie 50%)

W związku z brakiem ustalenia kolejności remontu dróg powiatowych 
Starostwo zwraca szczególną uwagę na ustalenia finansowe. Nie mówi 
się o remoncie odcinka drogi Radłów – Kolonia Biskupska. Warunkiem 
jest znaczące współfinansowanie inwestycji. Koszt to kwota 3,4 mln zł, 
co po przetargu może stanowić kwotę 2,2 mln zł, wtedy wydatki po 
stronie Starostwa wynosiłyby około 1 mln zł. Aby podjąć działania 
dotyczące wykonania w/w remontu proponuje się ofertę dofinansowania 
z budżetu gminy inwestycji do kwoty 150 tys. zł.

W dyskusji do tematu głos zabrali Radni:

- należy przerwać takie praktyki. Inwestycja w Kościeliskach jest naszą 
sprawą i nikt nam jej nie dofinansuje.

- zachowanie Powiatu w temacie remontu dróg jest skandaliczne, 
traktowane na zasadzie „kto da więcej”,



- dofinansowanie remontu dróg powiatowych może spowodować 
rezygnacje z remontu dróg gminnych,

- nie są uczciwe działania powiatu, ale to nic nie zmieni, winne są 
bogatsze gminy naszego powiatu.

- przy remoncie drogi usunięte zostałyby drzewa zagrażające 
bezpieczeństwu – pytanie ile osób może jeszcze zginąć zanim remont 
ten zostanie wykonany,

- w sesjach Rady Powiatu powinni uczestniczyć wszyscy Wójtowie i 
Burmistrzowie z terenu powiatu.

Za złożeniem wniosku o remont z dofinansowaniem Gminy Radłów w 
kwocie  do 150 tys. zł opowiedziało się 10 Radnych, przeciwnych było 2 
Radnych.

Wójt Gminy uznał, że planowany remont drogi w Ligocie Oleskiej 
powinien obejmować odcinek najbardziej niebezpieczny, w tym temacie 
wystosowany zostanie wniosek do Starostwa Powiatowego.

Ad.17. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając zamknęła 
obrady XXXI Sesji Rady Gminy Radłów. Sesja trwała od godz. 10.00 do 
godz. 12.15.


