
P R O T O K Ó Ł   NR  XVIII/2012 
 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 
 

Z  DNIA  19  GRUDNIA  2012  ROKU 
 
 

Załączniki do protokołu: 
 

UCHWAŁA Nr 131/XVIII/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 132/XVIII/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej, 
 
UCHWAŁA Nr 133/XVIII/2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013, 
 
UCHWAŁA Nr 134/XVIII/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Radłów, 
 
UCHWAŁA Nr 135/XVIII/2012 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania 
dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 
ścieków na terenie Gminy Radłów. 
 
STANOWISKO Rady Gminy  w sprawie utworzenia drugiego oddziału 
przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Kościeliskach. 
 
 
 
 
1. Uchwała Nr 690/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu nt. Opinii o przedłożonym projekcie uchwały 
budżetowej gminy na 2013 rok, 
 
2. Uchwała Nr 691/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Polu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o 
wieloletniej prognozie finansowej. 
 
3. Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i kultury z dnia 
21 listopada 2012 roku. 
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P R O T O K Ó Ł   NR  XVIII/2012 
 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 
 

Z  DNIA  19  GRUDNIA  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 Urzędu Gminy – Tomasz Głębocki, 
- Inspektor – Jacek Wróbel, 
- Kierownik Referatu – Piotr Górski, 
- Sołtysi – lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu. 
 
 
Porządek obrad XVIII 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. Analiza wniosku rodziców w sprawie utworzenia w roku szkolnym 2013/2014 
drugiego oddziału przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Kościeliskach. 
6. Przyjęcie uchwał w sprawach : 
1) zmian w budżecie gminy na rok 2012, 
2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
3) uchwalenia budżetu gminy na rok 2013, 
4) przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów, 
5) przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy radłów. 
7. Interpelacje i wnioski Radnych. 
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 
9. Sprawy bieżące. 
10. Dyskusja. 
11. Zamknięcie obrad. 
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Streszczenie obrad : 
 
Ad.1. Otwarcia XVIII Sesji dokonała Przewodnicząca Rady – Irena Czubaj – Zając. 
Powitała obecnych na Sali Radnych, Sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy. 
Na podstawie listy obecności – stwierdziła prawomocność obrad. 
 
Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany 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 XVII Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Gminy oraz na 
Sali przed rozpoczęciem obrad. Prowadząca zaproponowała przyjęcie protokołu bez 
odczytania. Propozycja została przyjęta. Protokół z XVII Sesji Rady Gminy z dnia 21 
listopada br. – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 
 
Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat poinformował o działaniach prowadzonych 
przez Urząd Gminy w okresie międzysesyjnym: 
- Urząd przygotował plan zimowego utrzymania dróg, 
- zamontowano 6 punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Biskupskie Drogi, 
- trwały prace nad przygotowaniem projektu przyszłorocznego budżetu, 
- złożono wniosek do Lokalnej Grupy Działania Górna Prosna na budowę zadaszenia 
festynowego i remont boiska sportowego w Radłowie, 
- Zarząd Gminny OSP omówił wyniki przeglądu jednostek, ustalono plan zebrań 
strażackich, ustalono termin Gminnych Zawodów Strażackich na dzień 7 lipca 2013 r. 
.Zawody odbędą się w Wichrowie. 
- zorganizowano spotkanie par małżeńskich z 50 – letnim stażem, 
- odbyły się spotkania opłatkowe Seniorów w Kościeliskach, Radłowie i Sternalicach, 
- Gminny Ośrodek Kultury zorganizował „Spotkanie z Aniołem”. Zebrane środki 
przeznaczono na leczenie mieszkańca Radłowa. 
 
Ad.5. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury – 
Teresa Gielsok przedstawiła wniosek rodziców oraz protokół z posiedzenia Komisji z 
dnia 21 listopada 2012 roku – materiały w załączeniu do niniejszego protokołu. 
Wyjaśnień do tematu udzieliła Sekretarz Gminy. Sprawa analizowana była 
szczegółowo na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady z udziałem Dyrektor 
Przedszkola w Kościeliskach oraz przedstawicieli Rodziców zainteresowanych 
otwarciem drugiego oddziału przedszkolnego. 
Sprawa organizacji przedszkola jest zmianą wewnętrzną i nie wymaga 
podejmowania uchwały Rady. W tym temacie wystarczające jest przyjęcie 
stanowiska Rady. 
Przewodnicząca Rady przedstawiła treść Stanowiska w sprawie utworzenia w roku 
szkolnym 2013/2014 drugiego oddziału przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w 
Kościeliskach i poddała je pod głosowanie. 
Stanowisko – przyjęto jednogłośnie. 
Radny Wilhelm Wengel podziękował za wynik dyskusji w przedmiotowej sprawie. 
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Ad.6. Przyjęcie uchwał w sprawach : 
 
1) zmian w budżecie gminy na rok 2012. 
Propozycje zmian przedstawiła w uzasadnieniem Skarbnik Gminy. Nie zgłoszono 
uwag do tematu. Uchwałę Nr 131/XVIII/2012 – przyjęto w obecności 15 Radnych – 
jednogłośnie. 
 
2) Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej analizowali Radni na wspólnym 
posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy.  
Skarbnik przedstawiła treść Uchwały nr 691/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o 
przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 
Uchwałę Nr 132/XVIII/2012 – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 
 
3) przyjęcie budżetu gminy na rok 2013. 
Projekt budżetu został przesłany do wiadomości Radnym, następnie szczegółowo 
analizowany na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 17 
grudnia 2012 r. 
Skarbnik omówiła projekt dochodów i wydatków w poszczególnych działach, 
przychodów i rozchodów budżetu, dochodów związanych z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, wydatków 
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami, dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych, planu dotacji celowych udzielanych z budżetu, 
inwestycji finansowych z budżetu gminy. 
Skarbnik Gminy odczytała treść Uchwały Nr 690/2012 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie opinii 
o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Radłów na 2013 rok. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
Uchwałę Nr 133/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 roku w 
sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 – przyjęto w obecności 15 Radnych 
– jednogłośnie. 
 
4) przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów 
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy informując, że projekt regulaminu nie 
różni się wiele od dotychczas obowiązującego. Zmiany dotyczą jedynie dostosowania 
do przepisów nowej ustawy o gospodarce śmieciowej. Trudności w realizacji 
przepisów mogą pojawić się przy przygotowaniu przetargu i ściągalności opłat. Dla 
mieszkańców Gminy – będzie to kolejny podatek nakładany przez Państwo za 
pośrednictwem Gminy. 
Radca Prawny poinformował o wprowadzanych już zmianach w ustawie wiodącej. 
Inspektor Jacek Wróbel przedstawił projekt uchwały. Udzielił odpowiedzi na pytania 
Radnych dotyczące odpłatności za śmieci przy cmentarzach parafialnych, zasad 
sortowania śmieci oraz zasad selektywnej zbiórki. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt omawianej uchwały. 
Uchwałę Nr 134/XVIII/2012 – przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie. 
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5) Kierownik Referatu – Piotr Górski przedstawił Wniosek Wójta Gminy o 
przedłużenie na okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków wraz z uzasadnieniem tego 
wniosku. 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego wniosku. 
Uchwałę Nr 135/XVIII/2013 – przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad.7 i 8.  Nie zgłoszono interpelacji i wniosków. 
 
Ad.9.  W sprawach bieżących głos zabrali : 
 
Wójt Gminy przedstawił ustalony z zainteresowanymi harmonogram zebrań OSP, 
zwracając się w prośbą do Sołtysów o ustalenie terminów zebrań wiejskich. 
 
Ad.10.  Dyskusja: 
 
Wójt Gminy poinformował zebranych o korespondencji Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Radłowie informującej o zamiarze sprzedaży w roku 2013 
lokalu po Ośrodku Zdrowia w Radłowie. Należy rozważyć sprawę zakupu tego lokalu. 
 
W nawiązaniu do środków budżetowych przeznaczonych na sport Radny Bronisław 
Czapliński omówił osiągnięcia w tej dziedzinie. 
 
Wójt Gminy poinformował o stanie zadłużenia – 32% jest to maksymalna, bezpieczna 
granica. Nie było możliwości realizacji zadań kanalizacyjnych. W roku przyszłym 
budżet przewiduje: budowę drogi w Sternalicach, wymianę dachu na budynku 
Przedszkola w Kościeliskach, remont w budynku Urzędu Gminy, remont 
pomieszczeń GOK i wymiana okien w GOPS. 
 
Sołtys Wsi Nowe Karmonki zwrócił się z pytaniem o oznakowanie przysiółków. 
Wójt wyjaśnił – kilka miejscowości czeka na takie oznakowanie. Należy opracować 
zapotrzebowanie i ustalić wydatki z tym związane. 
 
 
Ad.11.  Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XVIII Sesji Rady Gminy 
Radłów. Sesja trwała do godz. 13.00. 
 
 
 


