
 

 

P R O T O K Ó Ł   NR  XIX/2013 
 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 
 

Z  DNIA  06  MARCA  2013  ROKU 
 
 
 

Załączniki do protokołu : 
 

UCHWAŁA Nr 136/XIX/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr 133/XVIII/2012 Rady 
Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 
rok 2013, 
 
UCHWAŁA Nr 137/XIX/2013 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki, 
 
UCHWAŁA Nr 138/XIX/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr 132/XVIII/2012 Rady 
Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, 
 
UCHWAŁA Nr 139/XIX/2013 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 
2013, 
 
UCHWAŁA Nr 140/XIX/2013 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy, 
 
UCHWAŁA Nr 141/XIX/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na 
rzecz Gminy Radłów od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mateusza w Sternalicach 
nieruchomości gruntowej położonej w Sternalicach. 
 
 
1. Informacja o przebiegu zebrań wiejskich. 
 
2. Petycja w sprawie drogi Kościeliska – Skrońsko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

P R O T O K Ó Ł  NR  XIX/2013 
 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 
 

Z  DNIA  06  MARCA  2013  ROKU 
 
 
 

     Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając. 
 
Radnych obecnych – 15. 
 
Spoza Rady w Sesji udział wzi ęli : 
 
- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat, 
- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak, 
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz, 
- Radca Prawny UG – Tomasz Głębocki, 
- Kierownik Referatu – Piotr Górski, 
- Inspektor – Jacek Wróbel. 
- Sołtysi – wszyscy (lista obecności w załączeniu). 
 
Porządek obrad XIX 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. Podsumowanie przebiegu zebrań wiejskich. 
6. Przyjęcie uchwał w sprawach: 
1) zmian w budżecie gminy na rok 2013, 
2) wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, 
3) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
4) przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2013, 
5) wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej 
opłaty, 
6) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składnej prze właściciela nieruchomości, 
7) zmiany Uchwały NR 134/xviii/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 
roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Radłów, 
8) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Radłów od Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Św. Mateusza nieruchomości gruntowej położonej w 
Sternalicach. 
7. Interpelacje i wnioski Radnych. 
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 



9. Sprawy bieżące. 
10. Dyskusja. 
11. Zamknięcie obrad. 
 
Streszczenie obrad: 
 
Ad.1. Otwarcia XIX Sesji Rady Gminy Radłów dokonała Przewodnicząca Rady – 
Irena Czubaj – Zając. Na podstawie listy obecności – stwierdziła prawomocność 
obrad. 
 
Ad.2. Projekt porządku obrad przesłany został radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji.  
Wójt Gminy zgłosił wniosek o wycofanie uchwał dotyczących wyboru metody opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty oraz wzoru 
deklaracji o wysokości tej opłaty.  
Wniosek uzasadniony został następująco – uchwały w przedmiotowych sprawach 
zostały przyjęte na poprzedniej Sesji w dniu 19 grudnia 2012 roku. Po tym czasie 
dokonano zmiany ustawy, co umożliwia naliczanie opłat od gospodarstwa 
domowego. W tej sytuacji Urząd Gminy podjął działania, aby wprowadzić naliczanie 
opłat od gospodarstwa domowego, co umożliwiłoby zmniejszenie kosztów opłat w 
przypadku rodzin wieloosobowych. Komisje Rady zaakceptowały tą propozycję, 
jednak przed przeprowadzeniem przetargów na odbiór odpadów – trudno ustalić 
koszty z tym związane. Praktycznie – ile będą kosztować śmieci wiadomo będzie po 
przetargu. 
Proponuje się więc wstrzymanie zmian w przyjętych zasadach i ewentualne 
przesunięcie ich w czasie, co pozwoli zweryfikować temat. 
Radca prawny uzupełnił temat wyjaśnieniem, że w przypadku rodzin najuboższych 
istnieje możliwość wystąpienia o umorzenie powstałych zobowiązań. 
Radni pozytywnie ustosunkowali się do wniosku Wójta. 
Porządek obrad (po wycofaniu z pkt. 6 – przyjęcie uchwał ppkt. 5 i 6) – przyjęto w 
glosowaniu jawnym – jednogłośnie. 
 
Ad.3. Protokół z poprzedniej XVIII Sesji Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 
roku wyłożony był do wglądu w Biurze Rady oraz na sali przed rozpoczęciem obrad. 
Przewodnicząca Rady zaproponowała przyjęcie protokołu bez odczytania. 
Propozycja została zaakceptowana. 
Protokół z poprzedniej Sesji przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie. 
 
Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informację z działalności w 
okresie międzysesyjnym: 
- na bieżąco trwały prace związane z ustawą śmieciową, 
- przeprowadzono nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie – nie ma jeszcze 
ostatecznego rozwiązania tematu, 
- złożony przez Gminę do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu wniosek o 
dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów w kierunku przysiółka 
Goniszów otrzymał akceptację Zarządy. Ostateczne rozstrzygnięcie podejmie 
uchwała Sejmik Samorządowy. Jeśli decyzja będzie pozytywna – inwestycja 
realizowana będzie z 70% dofinansowaniem (netto), 



- Lokalna Grupa Działania Górna Prosna przyjęła wniosek o dofinansowanie budowy 
wiaty festynowej i modernizacji boiska sportowego w Radłowie, 
- przeprowadzono przetarg na remont budynku w Biskupicach. Startowało 8 firm. 
Remont realizować będzie Firma DOMOS – Krzysztof Libera za kwotę 220 tys. zł (o 
40% mniej od ceny ofertowej), 
- z inicjatywy Burmistrza Kluczborka – odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin 
powiatów kluczborskiego, oleskiego i namysłowskiego z zamiarem utworzenia 
porozumienia międzygminnego dla ułatwienia pozyskania dofinansowania unijnego 
na wspólne inicjatywy, 
- opracowywany jest kosztorys na remont sanitariatów i biur Urzędu Gminy, 
- odbyły się zebrania mieszkańców poszczególnych sołectw (9) oraz zebrania w 
jednostkach OSP (8) – we wszystkich uczestniczył Wójt Gminy, 
- osiem drużyn brało udział w turnieju piłki halowej. 
 
Ad.5. Wójt Gminy dokonał podsumowania przebiegu zebrań wiejskich informując 
zebranych o frekwencji, składzie rad sołeckich, wnioskach zgłoszonych na 
zebraniach. Pisemna informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Frekwencja większa niż w roku ubiegłym spowodowana jest przede wszystkim 
zmianą zasad i cen odbioru śmieci. 
Przeważająca ilość wniosków remontu dróg oraz instalacji lamp ulicznych. 
Uzasadnionym będzie wyjazd w teren, celem weryfikacji zasadności zgłoszonych 
wniosków. 
 
Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 – minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie. 
 
 
Ad.6. Przyjęcie uchwał w sprawach: 
 
1) Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz przedstawiła z uzasadnieniem propozycje zmian 
w tegorocznym budżecie. 
Udzieliła wyjaśnień na pytanie Radnego Bronisława Czaplińskiego w sprawie obsługi 
szkół. 
Uchwałę Nr 136/XIX/2013 – przyjęto jednogłośnie. 
 
2) Wójt Gminy zabrał głos z w sprawie funduszu sołeckiego. Zwrócił się do 
zebranych, aby nie wyodrębniać na rok 2014 tego funduszu, uzasadniając temat 
następująco: 

− Gminy nie stać na wyodrębnienie środków w kwocie około 160 tys. zł, 
− Środki, które są w dyspozycji gminy przeznaczane są na niezbędne zadania w 

sołectwach, w przypadku wyodrębnienia funduszu – Sołectwa same będą 
podejmować decyzje o remontach dróg, przepustów itp., 

− Odpowiedzialność za  realizację zadań funduszu i rozliczenie zrealizowanych 
zadań spada na Sołtysa, Radę Sołecką i Zebranie mieszkańców, co może 
doprowadzić do sporów, 

W dyskusji do tematu głos zabrali: 



− Sołtys Wsi Nowe Karmonki uznał, że Sołtysi nie są szczegółowo zorientowani 
w temacie, toteż należałoby zorganizować szkolenie w przedmiotowej 
sprawie, co pozwoli na podjęcie słusznej decyzji, 

− Wójt wyjaśnił, że fundusz sołecki wyodrębnia się tylko na rok kalendarzowy, 
co nie pozwala skumulować środków z kilku lat, 

− Przewodnicząca Rady stwierdziła, że fundusz sołecki wymagał będzie wiele 
pracy prowadzonej przez Sołtysów. Z zasad przyznawania środków wynika, 
że w każdym przypadku przygotować należy uzgodniony z mieszkańcami 
wniosek, plan finansowy i rozliczenie. Obecnie Sołectwa mogą składać 
wnioski na tzw. małe projekty do Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna” - 
wymagana dokumentacja jest bardzo podobna do dokumentacji wymaganej w 
realizacji funduszu sołeckiego. 

          Obecnie zadania sołectwa realizuje Gmina. 
− Wilhelm Wengel zwrócił uwagę na fakt, że jeśli przyjęty zostanie fundusz 

sołecki – znikną środki z budżetu przeznaczone na stowarzyszenia. Gmina 
dofinansowując działalność stowarzyszeń nie żąda projektów, czy rozliczeń, 
wystarczą faktury. Jest to duża pomoc w realizacji m.in. festynów. Ponadto 
Gmina udziela stowarzyszeniom pożyczek.  

− Czapliński Bronisław – należy szczegółowo omówić funkcjonowanie funduszu 
sołeckiego, co pozwoli podjąć słuszną decyzję, natomiast rozdrabnianie 
środków budżetu spowoduje brak możliwości realizacji większych i 
kosztowniejszych zadań. 

− Sołtysi wsi Kolonia Biskupska i Wichrów stwierdzili, że w przypadku 
podejmowania decyzji przez mieszkańców wsi będzie wiele kontrowersji, a 
sumy funduszu są zbyt małe, aby zapewnić niezbędne funkcjonowanie 
Sołectwa. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały, która brzmi: „ 
Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków 
stanowiących fundusz sołecki”. Uchwałę Nr 137/XIX/2013 – przyjęto jednogłośnie. 

3) Skarbnik Gminy omówiła konieczność dokonania zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. Uchwałę Nr 138/XIX/2013 – przyjęto jednogłośnie. 

4) Również jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr 139/XIX/2013 w sprawie przyjęcia 
planu pracy Rady Gminy na 2013 rok. 

5) Inspektor Jacek Wróbel omówił uwagi zgłoszone przez Wydział Prawa i 
Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Opolu dotyczące Uchwały w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów. 
Przedstawił propozycje zmian Uchwały przyjętej w dniu 19 grudnia 2012 roku. 
Zmiany zostały zaakceptowane. Uchwałę Nr 140/XIX/2013 – przyjęto 
jednogłośnie. 

6) Wójt Gminy poinformował zebranych o uwagach zgłoszonych po kontroli 
przeprowadzonej przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w 
Opolu dotyczącej gruntów przejętych przez Gminę. Wójt Gminy złożył 
stosowne wyjaśnienia w sprawie działki przekazanej Parafii 
Rzymskokatolickiej w Sternalicach położonej przy cmentarzu parafialnym. 
Wyjaśnienia – nie zostały przyjęte. Dla uniknięcia zwrotu kosztów w/w działki – 
proponuje się przejęcie tej nieruchomości na własność gminy. Propozycja 
została przyjęta. Uchwałę Nr 141/XIX/2013 – przyjęto jednogłośnie. 

Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 – minutową przerwę w obradach. 



 
Po przerwie. 
 
Ad.7 i  9.  Interpelacje i wnioski, dyskusja 
 
Teresa Lebsuch – przedłożyła Wójtowi Gminy petycję mieszkańców Wsi Kościeliska 
w sprawie budowy drogi Kościeliska – Skrońsko (skrót o długości 2,6 km). Obecnie 
zainteresowani korzystają z objazdu (o długości 10 km). Kopia petycji – w załączeniu 
do niniejszego protokołu. 
 
Dubiel Teresa zwróciła uwagę na opracowany plan kolejności remontu dróg 
gminnych, na których na drugiej pozycji uwzględniona była droga do przysiółka 
Chałupki – do dziś temat nie został zrealizowany. 
 
Krzak Jacek – w sprawie konieczności instalacji lamp oświetlenia ulicznego we wsi 
Stare Karmonki, 
 
Bronisław Czapliński w sprawie likwidacji części oświetlenia ulicznego, 
 
Katarzyna Tracz – w sprawie kompleksowego zapewniania oświetlenia ulicznego na 
terenie całej gminy, 
 
Hadam Marek – w sprawie zapewnienia kamienia na drogę dojazdową do przysiółka 
Stary Folwark oraz zainstalowania tam oświetlenia ulicznego, 
 
Gajek Józef – w sprawie podatku rolnego – dlaczego nie było glosowania nad 
obniżeniem stawek tego podatku. Radni zostali wprowadzeni w błąd. 
 
Gajek Józef w sprawie konieczności dokonania pomiaru geodezyjnego drogi 
dojazdowej do pól we wsi Ligota przy posesji Gielsok, 
 
Bronisław Czapliński w sprawie podjęcia działań w zakresie promocji gminy poprzez 
ustalenie wyróżnień (propozycja GOK – statuetka - „Kropla Prosny”) 
 
Bronisław Czapliński w sprawie rozpropagowania sprzedaży działek budowlanych w 
Psurowie 
 
Hadam Marek – w sprawie działań podejmowanych w zakresie budowy ferm 
wiatrowych. 
 
Ad.8. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zgłoszone wcześniej tematy : 
 

− droga do Skrońska – budowa długo oczekiwana, odcinek który w około 2 km 
należy do Gminy Radłów, pozostałe około 700 m do Gminy Gorzów Śląski. 
Remont będzie kolejną dużą inwestycją, której z samego budżetu nie jesteśmy 
w stanie zrealizować. Rozważyć należy sposób dofinansowania (droga 
dojazdowa do pól, lub tzw. „Schetynówka”). 

− Nie stać nas na realizację wszystkich potrzeb drogowych, 



− W związku z dużym zapotrzebowaniem zgłaszanym na zebraniach wiejskich 
w zakresie lamp oświetlenia ulicznego – proponuje się sprawdzenie 
zasadności wniosków poprzez wyjazd w teren, nie jest jednocześnie możliwa 
likwidacja już istniejących puntów zwłaszcza przy drogach powiatowych. Nie 
ma również finansowej możliwości na kompleksową instalację lamp na terenie 
całej gminy. Poza instalacją – każdy punkt oświetlenia to wydatek stały 
(zużycie energii, konserwacja, remont) 

Przed podjęciem decyzji w zakresie instalacji – należy zasięgnąć opinii              
projektanta dotyczącej możliwości, sposobu i kosztów. 

 
− kamień na drogi zapewniony zostanie przy bardziej sprzyjających warunkach 

atmosferycznych, 
 
Stawki podatków m. in. rolnego były przedmiotem obrad wspólnego                                           
posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy w miesiącu listopadzie ubiegłego roku. Na 
tym posiedzeniu ustalono, że kwoty przyjęte przez Prezesa GUS nie będą obniżane, 
co jest jednoznaczne z faktem nie podejmowania uchwały w przedmiotowej sprawie. 
 
Wilhelm Wengel zwrócił uwagę, że tylko w przypadku podatku rolnego podejmuje się 
głosy o wysokie stawki. Z roku na rok podwyższa się od działalności gospodarczej, a 
tylko w przypadku rolników zgłaszane są uwagi co do kwoty podatku. Ponadto rolnicy 
otrzymują dotacje.  
Teresa Gielsok poparła głos przedmówcy uznając, że nie będzie więcej zakładów 
pracy, a istniejącym zagraża likwidacja. 
 
Gielsok Teresa wyjaśniła Radnemu Józefowi Gajek, że szerokość drogi w Ligocie 
ustalana była przez Geodetów już kilkakrotnie, nikt jednak nie zwraca uwagi na stan 
tej drogi zniszczonej ciężkim sprzętem. 
 
Wójt Gminy zobowiązał się do czasu kolejnego posiedzenia – wyjaśnić możliwości 
prawne ustanowienia gminnego odznaczenia. 
 
Sprzedaż działek w Psurowie jest pomysłem chybionym. Teren nie jest uzbrojony, 
droga, wodociąg i linia elektryczna pociągnie za sobą ogromne wydatki – wyłącznie z 
budżetu gminy. Nie ma żadnej gwarancji zainteresowaniem zakupem działek, nawet 
po uzbrojeniu terenu. Oferowane do sprzedaży działki w terenie uzbrojonym również 
nie cieszą się zainteresowaniem. Ogłaszane przetargi nie znajdują chętnych. 
 
Usytuowanie ferm wiatrowych jest obecnie przedmiotem uzgodnień podczas 
opracowywania studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Ostateczna 
decyzja jeszcze nie zapadła. 
 
Ad.11. Po wyczerpaniu porządku obrad – Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła 
obrady XIX Sesji Rady Gminy Radłów. 
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 14.00. 
 
 
 



 
 
 


