
P R O T O K Ó Ł  NR  XXVI/2013 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 

Z  DNIA  27  LISTOPADA  2013  ROKU 

 

Załączniki do protokołu : 

 

UCHWAŁA Nr  174/XXVI/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  175/XXVI/2013 w sprawie przyjęcia Programu 
Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi 
organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2014, 

UCHWAŁA Nr 176/XXVI/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 
Gminie Radłów oraz wysokości dopłat, 

UCHWAŁA  Nr 177/XXVI/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
165/XXIV/2013  z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i 
przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
zajęć pedagoga i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin. 

 

1. Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Radłów. 
2. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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     Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Irena 
Czubaj – Zając. 

Radnych obecnych według listy obecności  - 13, 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych  -  1. 

 

Spoza Rady w Sesji udział wzi ęli : 

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat, 

- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak, 

- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz, 

- Kierownik Referatu – Piotr Górski, 

- Radca Prawny – Tomasz Głębocki, 

- Naczelnik Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie – Leszek 
Latusek. 

 

Porządek obrad XXVI 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 Policji i Straży Pożarnych o stanie bezpieczeństwa w 

gminie. 
6. Przyjęcie uchwał  w sprawach: 

1) zmian w budżecie gminy na rok 2013, 



2) przyjęcie Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami 
pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2014, 

3) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków w Gminie Radłów oraz wysokości 
dopłat, 

4) zmiany Uchwały Nr 165/XXIV/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 
22 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia zasad udzielania i 
rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w 
szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin. 

7. Interpelacje i wnioski Radnych. 
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 
9. Sprawy bieżące. 
10. Dyskusja. 
11. Zamknięcie obrad. 

 

Streszczenie obrad: 

Ad.1.  Otwarcia XXVI Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady 
– Irena Czubaj – Zając. Powitała przybyłych Radnych, Gości 
Zaproszonych oraz Pracowników Urzędu Gminy, referujących 
poszczególne punkty porządku obrad. Na podstawie listy obecności – 
stwierdziła prawomocność obrad. 

Ad.2.  Projekt porządku obrad przesłany został Radnym wraz z 
zawiadomieniem o terminie Sesji. Nie zgłoszono wniosków o zmianę 
proponowanego porządku. Porządek obrad XXVI Sesji – 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. Przewodnicząca 
zaproponowała przyjęcie protokołu bez odczytania. Propozycja została 



zaakceptowana. Protokół z XXV Sesji – przyjęto w głosowaniu jawnym – 
jednogłośnie. 

Ad.4.  Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informację z 
działalności w okresie międzysesyjnym: 

- zakończono prace remontowe  (mostek Jana w Sternalicach, biura 
księgowości i sanitariaty w Urzędzie Gminy) 

- przeprowadzono coroczny przegląd jednostek OSP (utrzymanie straży 
kosztuje coraz więcej), 

- opracowywany jest projekt budżetu gminy na rok przyszły, 

- odbyły się imprezy na dzień Świętego Marcina. 

Ad.5.  Informację na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie przedstawił 
Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie – 
Leszek Latusek. Poinformował, że z analizy statystyk powiatowych 
Gmina Radłów jest gminą bezpieczną. Zwrócił się do zebranych z 
apelem o współpracę w przypadku zauważenia wykroczeń, czy 
przestępstw. Udzielił  informacji  związanych z narkomanią na terenie 
powiatu. 

W związku z usprawiedliwioną nieobecnością Komendanta Gminnego 
Ochrony Przeciwpożarowej – Stefana Włoka informację pisemną do 
tematu ochrony przeciwpożarowej w Gminie Radłów przedstawił Wójt 
Gminy. Materiał – stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W 
uzupełnieniu Wójt dodał, że jednostki OSP są bardzo dobrze 
wyposażone. Tego typu działalność społeczna jest bardzo ważna. 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 15 – minutową przerwę w 
obradach. 

Po przewie. 

Ad.6.  Przyjęcie uchwał w sprawach : 

1) Zmian w budżecie gminy na rok 2013. Wyjaśnień do tematu 
udzieliła Skarbnik Gminy przedstawiając  z uzasadnieniem 
propozycje korekt. Nie zgłoszono uwag do przedstawionego 
materiału. Poddany przez Przewodniczącą Rady pod głosowanie 



projekt Uchwały Nr 173/XXVI/ 2013 – przyjęto w głosowaniu 
jawnym – jednogłośnie. 

2) Projekt Uchwały Nr 174/XXVI/2013 w sprawie przyjęcia Programu 
Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i 
innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2014 przedstawił Wójt Gminy. Temat dotyczy 
dofinansowania działalności Ludowych Zespołów Sportowych i 
Stacji Caritas. Radnie nie zgłosili sprzeciwu do przedstawionych 
propozycji. Uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

3) Kierownik Referatu – Piotr Górski przedstawił propozycje stawek 
za wodę i ścieki. Temat był przedmiotem obrad wspólnego 
posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy. Uchwałę Nr 
176/XXVI/2013 – przyjęto jednogłośnie. Od przyszłego roku stawki 
będą następujące: woda 2,80 zł + VAT, ścieki 4,60 zł + VAT, opłata 
licznikowa – 30 zł.  

4) Sekretarz Gminy poinformowała, że Wojewoda Opolski skierował 
do Sądu Administracyjnego przyjętą przez Radę Gminy na Sesji w 
dniu 22 sierpnia br. Uchwałę Nr 165/XXIV/2013 w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono 
stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin. Proponuje się przyjęcie zmian w tej uchwale 
poprzez wyeliminowanie zasądzonego  zapisu. Rada przyjęła 
propozycję. Uchwałę Nr 177/XXVI/ 2013 – przyjęto w głosowaniu 
jawnym – jednogłośnie. 
 
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 – minutowa przerwę w 
obradach. 
 
Po przerwie. 
 
 
 



Ad.7.  Interpelacje i wnioski zgłosili : 
 
Wilhelm Wengel – w sprawie omówienia przebiegu realizacji zadań 
związanych w odbiorem odpadów komunalnych, 
 
Katarzyna Tracz w sprawie oględzin nowo wybudowanej drogi – 
wniosek zgłoszony na poprzedniej Sesji oraz działań związanych z 
promowaniem działek budowlanych w Psurowie, 
 
Edyta Krawczyk w sprawie sprzedaży budynku po szkole w 
Biskupicach, 
 
Gerard Grzesik w sprawie budowy drogi Kościeliska – Skrońsko, 
 
Marek Hadam w sprawie budowy ferm wiatrakowych oraz 
wykoszenia poboczy dróg przed okresem zimowym, 
 
Ad.8.  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielił Wójt Gminy: 
 
- wyjaśnienia do końca roku wymagają faktury za miesiąc lipiec i 
sierpień (Gmina zapłaciła za usługi wykonane – nie kwotę ujętą w 
umowie). Z bilansu wpływów i zaległości wynika, że 150 
gospodarstw domowych nie zapłaciło w terminie zdeklarowanych 
należności. Odbyło się spotkanie Proboszczów poszczególnych 
parafii z przedstawicielem Remondis, celem omówienia odbioru 
śmieci z cmentarzy. Wysypisko śmieci w Radłowie jest zamknięte, 
jego stan nie jest zły. Około 1000 podmiotów w gminie odstawia 
śmieci. 
 
- sprawdzono stan nowo wybudowanej drogi – nie stwierdzono 
uchybień, 
- informacja o działkach budowlanych w Psurowie ukaże się w 
lokalnej prasie nie wcześniej niż wiosną przyszłego roku, wcześniej 
rzeczoznawca majątkowy ustali cenę 1 m2gruntu, 
 



- po nieskutecznym przetargu na sprzedaż budynku po szkole w 
Biskupicach na najbliższym zebraniu mieszkańców Sołectwa – 
należy podjąć decyzję co robić dalej z tym budynkiem, 
 
- do końca listopada planuje się zlecenie opracowania map 
dotyczących remontu drogi Kościeliska – Skrońsko. Realizacja 
inwestycji planowana jest na rok przyszły, 
 
- w sprawie budowy wiatraków – na tym etapie nie ma jeszcze 
wiążących decyzji. Tematem zainteresowane są dwie firmy. 
Opracowano studium, kolejnym etapem będzie studium krajobrazu 
oraz plan zagospodarowania przestrzennego gminy. 
 
- wykaszanie poboczy przed zimą – nie było planowane. 
 
Ad.9.  Sprawy bieżące. 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zbigniew 
Nowak przedstawił Radzie informację z przygotowania do 
ewentualnego łagodzenia negatywnych skutków zimy. Zwrócił się 
do Rady o pomoc dotyczącą informowania GOSP o wszelkich 
przypadkach, w których należy zapewnić podstawowe potrzeby 
bytowe osobom znajdującym się w trudniej sytuacji życiowej. 
 
Ustalono terminy posiedzeń: 
- Komisji Rady Gminy – na dzień 18 grudnia  (godz. 12.00), 
- XXVII Sesji Rady Gminy – na dzień 30 grudnia (godz. 10.00). 
 
Ad.10.  Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXVI Sesji 
Rady Gminy. Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 11.50. 
 
 
  

 

 

 


