
P R O T O K Ó Ł  NR  V/2011

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  11  MARCA  2011  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA Nr 28/V/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olesno,

UCHWAŁA Nr 29/V/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/III/2010 Rady Gminy 
Radłów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 
2011,

UCHWAŁA NR 30/V/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/III/2010 Rady Gminy 
Radłów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej,

UCHWAŁA NR 31/V/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na 
rzecz Gminy Radłów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych,

UCHWAŁA NR 32/V/2011 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Radłów.

UCHWAŁA NR 33/V/2011 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki.

1. Informacja o przebiegu i frekwencji na sprawozdawczo – wyborczych zebraniach 
mieszkańców Sołectw.

2. Uchwała nr 39/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Radłów.

3. Uchwała nr 40/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu  określonego uchwałą 
budżetową Gminy Radłów na 2011 rok,

4. Opinia sanitarna do projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Radłów.



P R O T O K Ó Ł   Nr  V/2011

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  11  MARCA  2011  ROKU

     Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając.

Radnych obecnych według listy obecności – 15.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli :

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,
- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz
- Sołtysi poprzedniej i bieżącej kadencji,

Porządek obrad Sesji:

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. Sprawozdanie z działalności Grup Odnowy Wsi.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
za rok 2010.
8. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) udzielenie pomocy finansowej Gminie Olesno,
2) zmian w budżecie,
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
4) nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Radłów od PKP nieruchomości położonych 
w Biskupicach,
5) utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Radłów.
9. Sprawy bieżące.
10. Dyskusja.
11. Interpelacje i wnioski Radnych
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
13. Zamknięcie obrad. 

Streszczenie obrad :

Ad.1. Otwarcia V Sesji Rady Gminy Radłów dokonała Przewodnicząca Rady – Irena 
Czubaj – Zając. Powitała Radnych, Sołtysów poprzedniej i obecnej kadencji oraz 
pracowników Urzędu Gminy. Na podstawie listy obecności – stwierdziła 100% 
frekwencję.
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Ad.2. Projekt porządku obrad przesłany został Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji.
Wniosek o wprowadzenie do pkt.8 – przyjęcie uchwał ppkt.6 – wyodrębnienia w 
budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki – zgłosił z uzasadnieniem 
Wójt Gminy. Wniosek został przez Radnych zaakceptowany.
Porządek obrad – po wprowadzeniu w/w zmiany – przyjęto w głosowaniu jawnym – 
jednogłośnie.

Ad.3. Również jednogłośnie przyjęto protokół nr IV z Sesji Rady Gminy Radłów z 
dnia 12 stycznia 2011 roku.

Ad.4. Informację z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Gminy:
- kontynuowane są prace przy budowie sali gimnastycznej – Gimnazjum w Radłowie 
na bieżąco organizowane są rady budowy,
- Powiat Olesno przeprowadził przetarg na przebudowę drogi powiatowej przez 
miejscowość Radłów,
- wykonano drobne naprawy dróg gminnych,
- odbyły się zebrania we wszystkich jednostkach OSP oraz sprawozdawczo – 
wyborcze zebrania mieszkańców Sołectw,
- Gmina Radłów była organizatorem Turnieju Piłki Halowej w Oleśnie oraz 
uczestnikiem Turnieju Radnych Powiatu Oleskiego – organizowanym w tym roku w 
Zębowicach.

Ad.5. Załączoną do niniejszego protokołu informację z przebiegu Sprawozdawczo – 
Wyborczych Zebrań Mieszkańców Sołectw przedstawił Wójt Gminy. 
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego materiału.
Na Sesję przybyli ustępujący Sołtysi Wsi: Kościeliska – Jan Tokarz,  Ligota Oleska – 
Barbara Kobielska, Sternalice – Piotr Wieczorek. Przewodnicząca Rady oraz Wójt 
Gminy podziękowali za wieloletnią współpracę, wręczyli upominki.

Ad.6 i  7. Referent ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych, Promocji i Komunikacji 
Społecznej – Sylwia Kus przedstawiła :
- sprawozdanie z działalności Grup Odnowy Wsi za 2010 rok,
- sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
za rok 2010.
Sprawozdania stanowią integralną część niniejszego protokołu.
Materiały uzupełnione zostały prezentacją multimedialną.

Przewodnicząca Rady – ogłosiła 15 – minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

Ad.8. Przyjęcie uchwał w sprawach :

1) udzielenia pomocy finansowej Gminie Olesno.
Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz. Temat dotyczy 
współfinansowania urządzenia na terenie Gminy Radłów ścieżki rowerowej na 
gruntach PKP. Pomoc finansowa udzielona będzie w formie dotacji w wysokości 
10.000 zł. Szczegóły określone zostaną w stosownej umowie. 
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Uchwałę Nr 28/V/2011 przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

2) zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Gminy. 
Uchwałę Nr 29/V/2011 – przyjęto jednogłośnie.

Skarbnik Gminy przedstawiła do wiadomości Rady załączone do niniejszego 
protokołu Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 
dnia 31 stycznia 2011 roku:
- nr 39/2011 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Radłów,
- nr 40/2011 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego 
uchwałą budżetową Gminy Radłów 

3) Wyjaśnienia do projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej 28 
grudnia 2010 przedstawiła Skarbnik Gminy.
Uchwałę nr 30/V/2011 przyjęto jednogłośnie.

4) Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat wyjaśnił propozycje nieodpłatnego przejęcie na 
rzecz Gminy Radłów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 
położonych w Biskupicach od dotychczasowego użytkownika wieczystego – PKP 
S.A.
Uchwałę Nr 31/V/2011 – przyjęto jednogłośnie.

5) Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Radłów był przedmiotem szczegółowej analizy na wspólnym posiedzeniu 
stałych Komisji Rady Gminy w dniu 7 marca br..
Kierownik Referatu – Piotr Górski udzielił wyjaśnień na pytania zebranych.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt w/w uchwały.
Uchwała Nr 32/V/2011 przyjęta została w obecności 15 Radnych – 14 głosami „za”, 
przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

6) Wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w 
budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki omówiła Skarbnik Gminy.
Uchwała w tym temacie powinna być podjęta do końca marca każdego roku.
Środki na fundusz sołecki przeznacza się z budżetu gminy, refundacja dotyczyć 
może do 30% środków przeznaczonych na konkretny projekt.

Wniosek, aby nie wyodrębniać środków na fundusz sołecki zgłosił Wójt Gminy. 
Uzasadnił temat faktem, że w przypadku zgody na utworzenie funduszu sołeckiego 
wyodrębnione środki – około 140 tys. zł wyjdą z budżetu. W sytuacji realizowanych 
inwestycji nie stać gminy na takie działania. Ponadto ważnym aspektem jest, że 
sołectwa realizują zamierzone działania w ramach programów odnowy wsi.
Refundacja z budżetu państwa ogólne kwoty 141 tys. zł  może dotyczyć 
maksymalnie 40 tys. zł. Wnioski o refundację opracowuje gmina na podstawie 
dokumentacji sołectwa tj. wnioski, sprawozdania itp.. ponadto jest to decyzja na rok 
kalendarzowy – nie ma możliwości kumulowania środków przez kilka lat.
Głos zabrali:
- Wilhelm Wengel – uznał, że w obecnej sytuacji (budowa Sali, kanalizacja, drogi) nie 
stać nas na utworzenie funduszu sołeckiego,
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- Teresa Gielsok – warto przeanalizować, czy w przyszłości nie zrezygnować z 
odnowy wsi i przejść na fundusz sołecki,
- Bronisław Czapliński – rozpoczęte projekty należy skończyć.
- Przewodnicząca Rady – do tematu powrócić należy w roku przyszłym.
Uchwałę Nr 33/V/2011 przyjęto w obecności 15 Radnych 13 głosami „za”, przy 2 
głosach „wstrzymujących się”.

Ad.9. Sprawy bieżące.
Wójt Gminy zapoznał zebranych z korespondencją, jaka w ostatnich dniach wpłynęła 
do Urzędu:
- umowa na dofinansowanie w kwocie 1.100 tys. zł budowy sali gimnastycznej przy 
Publicznym Gimnazjum w Radłowie,
- pozytywna opinia do wniosku o dofinansowanie w kwocie 200 tys. zł budowy boiska 
w Ligocie Oleskiej – należy uzupełnić dokumentację.

Bronisław Czapliński poinformował o dokonaniu wpłaty w kwocie 1.910 zł na konto 
Kacpra Kozioł – składka z diet Radnych i Sołtysów.

Ad.10. Dyskusja

Bronisław Czapliński poinformował o pozytywnej opinii Podokręgu Piłki Nożnej w 
zakresie zaangażowania Gminy w działalność sportową poprzez popieranie inicjatyw 
i motywację.

Ad.11. Interpelacje i wnioski Radnych :

Bronisław Czapliński zgłosił propozycję promocji gminy poprzez ogłoszenie konkursu 
„Sołtys Roku”,

Teresa Gielsok – w sprawie możliwości instalacji lampy oświetlenia ulicznego w 
Ligocie Oleskiej.

Iwona Kościelna – w sprawie oznakowanie dojazdu do przysiółków w Sternalicach – 
kłopoty z dojazdem zgłaszają m.in. karetki pogotowia,

Józef Gajek – w sprawach :
- zniszczonego asfaltu w kierunku przysiółka Goniszów,
- pilnego remontu balkonu przy świetlicy szkolnej,

Teresa Lebsuch – w sprawie łatania dziur w jezdni (pilna potrzeba Kościeliska obok 
posesji nr 84),

Marek Hadam – w sprawie budowy sieci światłowodowej – firmy pozostawiają po 
sobie przekopy przez pola, pozrywana drenarkę.

Bronisław Czapliński – w sprawie zwężonej drogi (rozjazd w Wichrowie) po 
przeprowadzonym remoncie.

Ad.12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielili :
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Wójt Gminy :

- lampa oświetlenia ulicznego w Ligocie jest wnioskiem nieuzasadnionym 
(nieoświetlona odległość to nie więcej niż 50 m),
- oznakowanie dojazdu do przysiółków jest w pełni uzasadnione – najpilniejsze 
oznakowania przygotowane będą do jesieni.
- balkon przy świetlicy zostanie naprawiony,
- naprawa uszkodzenia drogi w Kościeliskach zostanie zgłoszona telefonicznie 
jeszcze w dniu dzisiejszym.

Kierownik Referatu – Piotr Górski – podał numer telefonu do Szefa Firmy ATEM 
odpowiedzialnego za budowę sieci światłowodowej – z prośbą o bieżącą interwencję 
w przypadku nieprawidłowości.

Ad.13. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając zamknęła obrady V 
Sesji Rady Gminy Radłów. Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.00.
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