
P R O T O K Ó Ł   NR  XII/2012 
 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 
 

Z  DNIA 1  MARCA  2012  ROKU 
 

 
Załączniki  do  protokołu : 

 
UCHWAŁA Nr 79/XII/2012  w sprawie zmiany uchwały Nr 73/XI/2011 Rady Gminy 
Radłów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012, 
 
UCHWAŁA Nr 80/XII/2012  w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki, 
 
UCHWAŁA Nr 81/XII/2012  w sprawie zmiany Uchwały nr 72/XI/2011 Rady Gminy 
Radłów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej, 
 
UCHWAŁA Nr 82/XII/2012  w sprawie zmiany wzoru deklaracji na podatek rolny, 
 
UCHWAŁA Nr 83/XII/2012  w sprawie zmiany wzoru deklaracji na podatek leśny, 
 
UCHWAŁA Nr 84/XII/2012  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu na lokale użytkowe (garaże), 
 
UCHWAŁA Nr 85/XII/2012  w sprawie uchylenia Uchwały Nr 53/VIII/2011 Rady 
Gminy Radłów z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na 
przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego wchodzącego w 
skład budynku byłego przedszkola w Biskupicach stanowiącego własność Gminy 
Radłów wraz z udziałem w gruncie, 
 
UCHWAŁA Nr 86/XII/2012  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na 
własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych. 
 
1. Informacja o przebiegu zebrań wiejskich. 
2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego. 
3. Sprawozdanie z działalności Grup Odnowy Wsi. 
4. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu: 
1) nr 38/2012 z dnia 3 lutego 2012 r. nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty 
długu, 
2) nr 39/2012 z dnia 3 lutego 2012 r. nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu 
określonego w uchwale budżetowej. 
5. Wystąpienie Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie podziału gminy na okręgi 
wyborcze. 
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P R O T O K Ó Ł   NR  XII/2012 
 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 
 

Z  DNIA  01  MARCA  2012  ROKU 
 

      
 
     Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając. 
 
Radnych obecnych według listy obecności – 15, 
 
Spoza Rady w Sesji udział wzi ęli : 
 
- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat, 
- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak, 
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz, 
- Radca Prawny – Tomasz Głębocki 
- Sołtysi – lista obecności w załączeniu. 
 
Porządek obrad XII Sesji Rady Gminy : 
 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Podsumowanie przebiegu zebrań wiejskich. 
6. Sprawozdanie z działalności Grup Odnowy Wsi. 
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. 
8. Przyjęcie uchwał w sprawach : 
1) zmian w budżecie gminy na rok 2012, 
2) wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, 
3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokale użytkowe (garaże). 
9. Interpelacje i wnioski Radnych. 
10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 
11. Sprawy bieżące. 
12. Dyskusja. 
13. Zamknięcie obrad. 
 
Streszczenie obrad: 
 
Ad.1. Otwarcia XII Sesji Rady Gminy Radłów dokonała Przewodnicząca Rady Gminy 
– Irena Czubaj – Zając. Powitała przybyłych na obrady Radnych, Sołtysów, 
pracowników Urzędu Gminy. Na podstawie listy obecności – stwierdziła 
prawomocność obrad. 
 
Ad.2. Projekt porządku obrad przesłany został Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji. 
Wnioski o dokonanie zmian w przesłanym projekcie zgłosił z uzasadnieniem Wójt 
Gminy tj.: 
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- przyjęcie uchwały w sprawie zmiany prognozy finansowej, 
- przyjęcie dwóch uchwał w sprawie zmian w deklaracjach podatkowych, 
- uchylenie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 
lokalu użytkowego położonego w Biskupicach, 
- przyjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów w Psurowie. 
 
Zgłoszone zmiany zostały uwzględnione. Porządek obrad XII Sesji – przyjęto w 
głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 
 
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu przybyłej na obrady przedstawicielce Firmy 
Lecha Konsulting Sp. z o.o. z siedziba w Kluczborku, która poinformowała zebranych 
o organizowanym przez firmę cyklu bezpłatnych szkoleń dla rolników i domowników 
rolników w siedmiu kategoriach tematycznych. Rozdała ulotki reklamowe z prośbą o 
rozpropagowanie tematu na terenie gminy. Udzieliła odpowiedzi na pytania 
zebranych. 
 
Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Gminy 
oraz na Sali – przed rozpoczęciem obrad. 
Przewodnicząca zgłosiła wniosek – przyjęcia protokołu bez odczytania.  
Propozycja została zaakceptowana. 
Protokół z XI Sesji Rady Gminy – przyjęto w głosowaniu jawnym w obecności 15 
Radnych – jednogłośnie. 
 
Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat poinformował o działaniach prowadzonych 
przez Urząd od 28 grudnia ubiegłego roku : 
- nienajgorsze warunki w okresie zimy pozwoliły na zaoszczędzenie wydatków na 
zimowe utrzymanie dróg. Silne mrozy, jakie odnotowano w lutym spowodowały 
zamarzanie przyłączy wodociągowych – nie ma jeszcze ostatecznej kwoty wydatków 
na w/w cele. 
- mrozy spowodowały wymarznięcia zbóż  
- przeprowadzono przetarg na remont budynku po byłej szkole w Wichrowie. 
Startowało 9 firm. Remont wykona Firma Józef Marek – Ługi Radły za kwotę brutto 
362 tys. zł, 
- trwają prace projektowe do budowy drogi dojazdowej do posesji w Psurowie, 
- trwają również prace na zmianą studium zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Radłów z uwzględnioną lokalizacją farm wiatrakowych – ekofizjografia wykonana 
została w roku ubiegłym. 
- odbyły się zebrania w dziewięciu sołectwach i ośmiu jednostkach OSP, 
- LZS Radłów zorganizował turniej piłki halowej z udziałem drużyny z Niemiec. 
- Wójt Gminy przedstawił również Dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w 
Oleśnie – St. sierżanta sztabowego – Grzegorza Świtała. Dyżury dzielnicowego 
odbywać się będą jak dotychczas – w każdy czwartek w godz. 10.00 – 12.00 w 
Sekretariacie Urzędu Gminy. 
 
Ad.5.  Wójt Gminy przedstawił załączona do protokołu informacje o przebiegu zebrań 
wiejskich w okresie styczeń – luty br. z uwzględnieniem : frekwencji i wniosków 
zgłaszanych w poszczególnych sołectwach. 
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Ad.6.  Załączone do niniejszego protokołu sprawozdanie z działalności Grup Odnowy 
Wsi funkcjonujących w sześciu Sołectwach – przedstawiła Sylwia Kus – Referent ds. 
Pozyskiwania Funduszy Unijnych, Promocji i Komunikacji Społecznej. 
Wójt Gminy dodał, że w dniu 15 marca odbędzie się spotkanie przedstawicieli 
poszczególnych Grup związane z ustaleniem podziału środków na rok bieżący. 
 
Ponadto Radni poinformowani zostali o możliwości składania wniosków na małe 
projektu do „Górnej Prosny”. 
Radny Wilhelm Wengel zwrócił uwagę na konieczność podjęcia działań o uzyskanie 
środków na remont zabytkowego mostka w Sternalicach. 
Wójt wyjaśnił, że mostek ten uwzględniony jest w rejestrze ewidencji zabytków, w 
związku z tym każde prace remontowe wymagają opinii Konserwatora Zabytków. 
Sprawy związane z ekspertyzą, opinią i wartością prac zlecić należy fachowcowi. 
 
Ad.7.  Sekretarz Gminy Grażyna Pilśniak przedstawiła, omówiła i udzieliła wyjaśnień 
do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. Materiał stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 – minutowa przerwę w obradach. 
 
Po przerwie. 
 
Ad.8.  Przyjęcie uchwał w sprawach : 
 
1) zmian w budżecie gminy na rok bieżący. 
Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian w dochodach i wydatkach 
tegorocznego budżetu z ich uzasadnieniem. 
Radni nie zgłosili uwag do tematu. 
Uchwałę Nr 79/XII/2012 – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 
 
2) wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
Wójt Gminy zwrócił się do Rady z prośbą, aby na rok 2013 nie wyodrębniać w 
budżecie funduszu sołeckiego, wyjaśniając, że gminy nie stać na tego typu fundusz 
ze względu na konieczność zabezpieczenia w budżecie środków w kwocie około 150 
tys. zł z możliwości a zwrotu w roku następnym. 
Radni omówili wszystkie „za” i „przeciw” do funduszu sołeckiego. 
Uchwałę Nr 80/XII/2012 – przyjęto w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 3 
głosach „wstrzymujących się”. 
 
3) zmiany uchwały Nr 81/XII/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. Wyjaśnień do tematu udzieliła Skarbnik Gminy. 
Uchwałę Nr 81/XII/2012 – przyjęto jednogłośnie. 
 
4) zmiany wzoru deklaracji na podatek rolny. Wyjaśnień udzieliła Skarbnik. 
Uchwałę Nr 82/XII/2012 – przyjęto jednogłośnie. 
 
5) zmiany wzoru deklaracji na podatek leśny. Wyjaśnień udzieliła Skarbnik. 
Uchwałę Nr 83/XII/2012 – przyjęto jednogłośnie. 
 
6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokale użytkowe. 
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Wyjaśnień do tematu udzielił Wójt Gminy.  
Uchwałę Nr 84/XII/2012 – przyjęto jednogłośnie. 
 
7) uchylenia uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego 
położonego w Biskupicach. 
Temat omawiany był na wspólnym posiedzeniu Komisji. W związku z brakiem 
możliwości finansowych na remont byłej szkoły – ustalono, aby lokal pozostawić dla 
potrzeb mieszkańców wsi Biskupice. 
Uchwałę Nr 85/XII/2012 – przyjęto jednogłośnie. 
 
8) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów 
nieruchomości gruntowych. 
Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy. Temat dotyczy przejęcia na własność drogi 
dojazdowej do ulicy Tartanowej w Kolonii Biskupskiej. 
Uchwałę Nr 86/XII/2012 – przyjęto jednogłośnie. 
 
Przewodnicząca Rady – ogłosiła 10 – minutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie. 
 
Ad.9.  Interpelacje i wnioski zgłosili : 
 
Wilhelm Wengel – zgłosił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wystąpienia ze 
Związku Gmin Śląska Opolskiego. Temat uzasadnił małymi korzyściami dla gminy w 
stosunku do składek członkowskich. Temat poparli Radny Jacek Krzak i 
Przewodnicząca Rady. 
Wniosek przyjęto 12 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”. 
 
Bronisław Czapliński – w sprawie powołania komisji do szacowania szkód w 
uprawach w związku z wymarznięciami zbóż. 
 
Jacek Krzak – w sprawie zastosowania ulg podatkowych w związku z 
wymarznięciami zbóż, 
 
Iwona Kościelna – ponowiła wniosek o montaż przystanku autobusowego w 
Sternalicach, 
 
Teresa Gielsok w sprawach : 
- konieczności remontu kamiennego mostka, 
- wykonania prac porządkowych przy źródłach rzeki Prosny, 
- dróg zerwany mostek w Ligocie, utwardzenie przepustu drogi w Psurowie, 
uszkodzeń mostków przy zbieraniu poboczy. 
 
Katarzyna Tracz – w sprawie odwodnienia ulicy Kolorowej w Radłowie, nadal temat 
realizowany jest tylko częściowo. 
 
Irena Czubaj – do wnioski Radnej Tracz dodała, że mieszkańcy ulicy Kolorowej są 
zawiedzeni. 
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Franciszek Adamek – w sprawie zapewnienia tłucznia na drogę do posesji Nikel w 
Kolonii Biskupskiej. 
 
Józef Gajek – w sprawie możliwości zobaczenia funkcjonowania ferm wiatrakowych. 
 
Marek Hadam w sprawie naprawienia uszkodzonego znaku w Sternalicach. 
 
Ad.10.  Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat udzielił odpowiedzi na zgłoszone 
interpelacje i wnioski : 
 
- w związku z przyjętym wnioskiem dotyczącym wystąpienia ze Związku Gmin Śląska 
Opolskiego – podjęte zostaną stosowne działania. 
 
- Komisję do szacowania strat w uprawach powołuje Wojewoda Opolski, 
 
- nie ma możliwości zaniechania poboru podatku w związku z wymarznięciami, 
nie wszyscy rolnicy uprawiają zboża, ponadto zasiewy można indywidualnie 
ubezpieczyć. Decyzję o zwolnieniu z płatności podatku podejmuje Wójt w 
indywidualnych, losowych przypadkach, 
 
- aby zakupić wiatę przystankową do Sternalic sprawdzić należy ile osób korzysta z 
tego przystanku, 
 
- sprawa mostka – podejmowane będą działania o dofinansowanie remontu za 
pośrednictwem LGD „Górna Prosna”, sprawę pilotować powinien konserwator 
zabytków, 
 
- sprawa odwodnienia ulicy Kolorowej – temat został źle zrealizowany od początku, 
dzisiaj trudno wykonać spad w przypadku, gdy prywatne posesje są 
zagospodarowane, woda się cofa. Aby wykonać prawidłowe odwodnienie – 
konieczna byłaby tam budowa przepompowni oraz pogłębienie rowu w miejscu, 
gdzie dzisiaj stoją budowle. 
W nawiązaniu do tematu Radna Czubaj - Zając poinformowała, że mieszkańcy ulicy 
Kolorowej są zawiedzeni. Zablokowanie prowizorycznego odpływu spowoduje 
zalania posesji. 
 
- tłuczeń do posesji Nikel – w roku ubiegłym dostarczono tam dwa transporty. 
 
- wyjazd Radnych na fermę wiatrakową – zostanie przygotowany jeszcze w bieżącym 
miesiącu. 
 
Ad. 11 i 12.  Sprawy bieżące i dyskusja. 
 
Sołtys Wsi Wichrów poinformował zebranych, że w dniu 26 sierpnia bieżącego roku 
Sołectwo będzie gospodarzem tegorocznych dożynek gminnych. 
 
Wójt Gminy poinformował o terminie i programie dorocznego turnieju Radnych, który 
odbędzie się w Gorzowie Śląskim w dniu 17 marca br.. 
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Sołtys Wsi Ligota Oleska zwrócił się z prośbą o zebranie danych i ponowienie 
wydania gminnej książki telefonicznej. 
 
Kierownik Referatu – Piotr Górski – zgłosił pod rozwagę Rady możliwość sprzedaży 
budynków komunalnych położonych w Biskupicach nr 95 i 96 – uzasadniając temat 
wysokimi kosztami utrzymania tych budynków. 
 
Wójt Gminy poinformował o działaniach prowadzonych w temacie Remizy OSP 
Sternalice. Sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia. Kolegium wystąpi o kasację 
wyroku. 
Poinformował również, że w dalszym ciągu trwa spór o źródła rzeki we wsi Biskupice. 
 
Urzędnik Wyborczy – Halina Karczewska – przedstawiła i omówiła treść załączonego 
do protokołu wystąpienia Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o konieczność 
dokonania podziału gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze. 
 
Ad.13.  Po wyczerpaniu porządku obrad – przewodnicząca Rady Irena Czubaj – 
Zając zamknęła obrady XII Sesji Rady Gminy Radłów. 
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


