
P R O T O K Ó Ł  NR  XXIV/2013 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 

Z  DNIA  22  SIERPNIA  2013  ROKU 

 

Załączniki do protokołu : 

 

UCHWAŁA Nr 163/XXIV/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 164/XXIV/2013 zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i 

wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 

pracy, a także innych składników wynagradzania, 

UCHWAŁA 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, 

UCHWAŁA Nr 166/XXIV/2013 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Radłów przedszkolach, 

UCHWAŁA Nr 167/XXIV/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia w sprawie utworzenia „Obszaru funkcjonalnego Kluczbork. 

Kluczbork – Namysłów Olesno”. 

UCHWAŁA Nr 168/XXIV/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

 

 



1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie. 

2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Radłowie. 

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radłów za I półrocze 2013 

roku. 

4. Uchwała Nr 322/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r. Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o 

przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P R O T O K Ó Ł  NR  XXIV/2013 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 

Z  DNIA  22  SIERPNIA  2013  ROKU 

 

     Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady – Irena Czubaj – Zając.  

Radnych obecnych według listy obecności – 14, 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych –  1. 

 

Spoza Rady w Sesji udział wzięli : 

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat, 

- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak, 

- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz, 

- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Alicja Korzekwa, 

- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Renata Gnot. 

 

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Gminy : 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysyjnym. 

5. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2013 roku. 

6. Informacja z działalności gminnych jednostek organizacyjnych (Gminny 

Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna). 

7. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) Zmian w budżecie gminy na rok 2013, 

2) Zmiany uchwały dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli, 



3) Określenia zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin dla nauczycieli, 

4) Opłat za usługi dodatkowe świadczone w przedszkolach. 

8. Interpelacje i wnioski Radnych. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 

10.  Sprawy bieżące. 

11.  Dyskusja. 

12.  Zamknięcie obrad. 

 

Streszczenie obrad: 

 

Ad.1. Otwarcia XXIV Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady – Irena 

Czubaj – Zając. Powitała Radnych i osoby spoza Rady uczestniczące w Sesji. Na 

podstawie listy obecności – stwierdziła prawomocność obrad. 

 

Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami 

o terminie Sesji. Wniosek o uzupełnienie w/w projektu zgłosił z uzasadnieniem 

Wójt Gminy. Uzupełnienie dotyczyło pkt. 7 – przyjęcie uchwał poprzez 

wprowadzenie ppkt. 5 – zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia „obszaru 

funkcyjnego Kluczbork. Kluczbork – Namysłów – Olesno” i ppkt. 6 – zaciągnięcie 

kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i 

pożyczek. Sprawy te omawiane były na wspólnym posiedzeniu stałych komisji 

Rady Gminy. Radni zaakceptowali wniosek Wójta. Porządek przyjęto w 

głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 

 

Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Gminy 

oraz na Sali obrad – przed rozpoczęciem Sesji. Przewodnicząca poddała pod 

głosowanie – przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Protokół z XXIII Sesji Rady 

Gminy z dnia 24 lipca 2013 roku – przyjęto jednogłośnie. 

 

 



Ad.4. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności Urzędu w okresie 

międzysesyjnym: 

- uchwałę w sprawie przyjęcia studium – przesłano Wojewodzie, na następną 

sesje proponuje się podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 

- zakończono następujące prace: 

1) budowa drogi do przysiółka Goniszów, 

2) remont lokalu po przedszkolu w Biskupicach, 

3) wymiana dachu na budynku Przedszkola w Kościeliskach, 

- trwają prace remontowe w Urzędzie Gminy (biura księgowości i sanitariaty) 

- występują kłopoty we współpracy z Remondis Opole (odbiór śmieci, dostawa 

kubłów, kwota faktury za miesiąc lipiec, 

- w miesiącu sierpniu odbył się festyn organizowany przez Stowarzyszenie 

Miłośników Radłowa z udziałem gości z partnerskiej Gminy Konigshain, 

- młodzi piłkarze rozegrali mecz z zaprzyjaźnioną drużyną z Niemiec. 

 

Ad.5. Skarbnik Gminy Jolanta Leszcz przedstawiła sprawozdanie z realizacji 

budżetu gminy za I półrocze 2013 roku oraz opinię regionalnej Izby 

Obrachunkowej do tego sprawozdania. Materiały stanowią załącznik do 

niniejszego protokołu. Radni nie zgłosili uwag do referowanego tematu. 

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach. 

Po przerwie. 

 

 

 



Ad.6. Sprawozdania z realizacji ustawowych zadań przedstawiły kolejno: 

- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Alicja Korzekwa, 

- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Renata Gnot. 

Materiał opisowy – w załączeniu do protokołu. 

Podsumowania tematu dokonał Wójt Gminy. 

Nie ma zastrzeżeń do pracy bibliotek. Poprawiła się baza Biblioteki w 

Biskupicach po remoncie lokalu. 

Pozytywnie ocenić należy również działalność Gminnego Ośrodka Kultury. 

Problemem, który należy w najbliższym czasie przeanalizować i rozwiązać jest 

organizacja rewii orkiestr dętych. Temat dotyczy braku zaplecza. GOK i Urząd 

przyjmują odpowiedzialność za bezpieczeństwo, a największym mankamentem 

terenu jest brak miejsc parkingowych. Ostatnia organizacja – przy 

kilkudniowym ulewnym deszczu była bardzo trudna. Nie można odwołać 

rozpropagowanej już imprezy. Należy rozważyć czy utwardzić dojazd i miejsca 

parkingowe, przenieść imprezę na druga stronę zalewu (brak prądu, 

bezpieczeństwo: rów, grobla), czy zrezygnować z organizacji. 

Do działalności GOK głos zabrali : 

- Franciszek Adamek – w sprawie objęcia patronatem rowerowych pielgrzymek 

na Górę Św. Anny, 

- Bronisław Czapliński – podziękował za współpracę GOK z klubami sportowymi, 

zwrócił uwagę na duży wkład pracy przy wydawaniu gazety lokalnej. 

- Wójt Gminy poinformował, że w dniu 8 września odbędzie się rajd rowerowy 

po terenie naszej gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 30 – minutową przerwę w obradach, w 

czasie której Radni mieli możliwość obejrzenia nowej siedziby Gminnego 

Ośrodka Kultury. 

 

 



Ad.7. Przyjęcie uchwał w sprawach : 

1) w sprawie zmian w budżecie gminy. Skarbnik   Gminy przedstawiła z 

uzasadnieniem propozycje zmian w tegorocznym budżecie. 

Poinformowała o wydatkach przewidzianych w związku z utworzeniem 

dodatkowego oddziału przedszkolnego w Kościeliskach. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w 

przedmiotowej sprawie. Uchwałę Nr 163/XXIV/2013 przyjęto w 

głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 

2) Sekretarz Gminy poinformowała o konieczności dokonania zmian w 

obowiązującym regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także innych 

składników wynagradzania. Wyjaśniła powody zmian, poinformowała o 

utrzymaniu stawek w/w dodatków. Projekt – zgodnie z ustawowym 

wymogiem został zaakceptowany przez Oddział Związku Nauczycielstwa 

Polskiego. Uchwałę Nr 164/XXIV/2013 przyjęto jednogłośnie. 

3) Sekretarz Gminy przedstawiła projekt zmian w zasadach 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 – 

dostosowany do potrzeb placówek na terenie gminy. Nie zgłoszono uwag 

do tematu. Uchwałę Nr 165/XXIV/2013 – przyjęto jednogłośnie. 

4) Również jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr 166/XXIV/2013 w sprawie 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych 

przez Gminę Radłów przedszkolach – omówioną uprzednio przez 

Sekretarz Gminy. 

5) Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

porozumienia w sprawie utworzenia „Obszaru funkcyjnego Kluczbork. 

Kluczbork – Namysłów – Olesno”. Założeniem tej uchwały jest rozwój 

gospodarczy i społeczny gmin i powiatów. Uchwałę Nr 167/XXIV/2013 – 

przyjęto jednogłośnie. 



6) W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wójt udzielił wyjaśnień – proponuje 

się zaciągnąć kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek do kwoty 450 tys. Zł z terminem spłaty od dnia 31 

stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku. Spłata realizowana będzie 

z dochodów gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych.  

Temat analizowany był wcześniej na wspólnym posiedzeniu stałych 

Komisji Rady Gminy w dniu 20 sierpnia br. 

Nie zgłoszono uwag do tematu. 

Uchwałę Nr 168/XXIV/2013 przyjęto w obecności 14 Radnych – 

jednogłośnie. 

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 – minutowa przerwę w obradach. 

Po przerwie. 

 

Ad.8. Interpelacje i wnioski zgłosili : 

Gerard Grzesik – zgłosił wniosek o konieczność remontu drogi Kościeliska – 

Skrońsko, 

Teresa Dubiel – w sprawie ustalonej kolejności remontu dróg, 

Marek Hadam – w sprawie wyboru hurtownika do zaopatrzenia w opał gminy i 

jednostek podporządkowanych, co może spowodować obniżenie kosztów 

zakupu, 

Wengel Wilhelm – poinformował, że sprawą cen opału zajmie się Komisja 

Rewizyjna na najbliższym posiedzeniu, 

Marek Hadam – w sprawie wsi Sternalice (sprzedaż budynku komunalnego, 

brak możliwości remontu OSP) należy rozważyć możliwość budowy dalszej 

części chodnika, 

Teresa Gielsok w sprawach: 

- konieczności uzgodnień dotyczących malowania wnęk okiennych w 

budynkach komunalnych, 

- zasad remontu mostku Jana w Sternalicach, 



Irena Czubaj – Zając w sprawie dokończenia remontu pomieszczeń strażnicy 

OSP w Radłowie . 

 

 

Ad.9. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zgłoszone wcześniej wnioski: 

- na spotkaniu z Burmistrzem Gorzowa Śląskiego podjęto wstępną deklarację 

wspólnej budowy drogi. Gmina Radłów odpowiedzialna jest za odcinek ok. 2 

km, Gmina Gorzów Śl. Odpowiedzialna jest za odcinek 1,2 km. Jeżeli dojdzie do 

budowy drogi, to nie wcześniej niż w 2015 roku (przyszły rok przeznaczony 

byłby na opracowanie dokumentacji). W przypadku tej drogi możliwe są dwa 

dofinansowania (droga dojazdowa do gruntów rolnych – 3, 5 m szerokości 55% 

dofinansowania lub „schetynówka” – minimum 4 m szerokości 50% 

dofinansowania całkowitego). 

- ustalony wcześniej przez Radnych harmonogram remontu dróg zrealizowano 

poza drogą w Nowych Karmonkach, gdzie dofinansowano remont drogi 

powiatowej, 

- zakup opału odbywa się indywidualnie, każda z placówek podejmuje decyzję 

w tej sprawie, zakupuje się również różne rodzaje opału. Do tematu należy 

wrócić po posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie, 

- planowane prace w Sternalicach nie będą realizowane w roku bieżącym ze 

względu na odwołanie od decyzji właściciela posesji sąsiadującej 

- mostek Jana realizowany będzie w miesiącu wrześniu, odbiór prac – w 

miesiącu październiku, 

- w sprawie dokończenia remontu strażnicy OSP proponuje się zgłosić wniosek 

do projektu budżetu na rok przyszły. 

Ad.10. Sprawy bieżące. 

Wójt Gminy poinformował o udziale pracowników Urzędu w konferencji tzw. 

Regionu Północnego, która odbędzie się w dniu 4 września. Temat dotyczył 

będzie gospodarki odpadami. 



Ad.11. Dyskusja. 

Bronisław Czapliński poinformował o wyjeździe młodzieży z terenu Gminy na 

rozgrywki sportowe do Niemiec. 

 

Ad.12. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając zamknęła obrady 

XXIV Sesji Rady Gminy Radłów. 

Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 12.25. 

 

 

 

 

 


