P R O T O K Ó Ł NR XXVII/2013
Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA Nr 178/XXVII/2013 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej
pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania,

UCHWAŁA Nr 179/XXVII/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr 133/XVIII/2012 Rady
Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok
2013,

UCHWAŁA Nr 180/XXVII/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej,

UCHWAŁA Nr 181/XXVII/2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014,

UCHWAŁA Nr 182/XXVII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na częściowe
rozwiązanie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ligocie Oleskiej.

1. Uchwała Nr 654/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie
uchwały budżetowej gminy na 2014 r.
2. Uchwała Nr 655/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
3. Wyjaśnienia Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej do wniosku zgłoszonego
na XXVI Sesji Rady Gminy.

P R O T O K Ó Ł NR XXVII/2013
Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 ROKU

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – 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,
- Radca Prawny – Tomasz Głębocki,
- Sołtysi – lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu).

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Gminy:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2013,
2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3) uchwalenia budżetu gminy na rok 2014,
4) wyrażenia zgody na wykup wieczystego użytkowania nieruchomości
położonej w Ligocie Oleskiej,
6. Interpelacje i wnioski Radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
8. Sprawy bieżące.
9. Dyskusja.
10. Zamknięcie obrad.

Streszczenie obrad:
Ad.1. Otwarcia XXVII Sesji Rady Gminy Radłów dokonała Przewodnicząca Rady –
Irena Czubaj – Zając. Powitała przybyłych Radnych, Sołtysów i pracowników Urzędu
Gminy. Na podstawie listy obecności – stwierdziła prawomocność obrad.
Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami o
terminie Sesji. Wójt Gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy
oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Wyjaśnień do tematu udzieliła Sekretarz
Gminy. Wniosek został przyjęty. Porządek obrad – z uwzględnioną zmianą 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. Nie zgłoszono wniosków do w/w
dokumentu. Protokół Nr XXVI z Sesji Rady Gminy Radłów z dnia 27 listopada br. –
przyjęto jednogłośnie.
Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informację podsumowującą rok
2013:
- ustawa śmieciowa wprowadziła „rewolucję” w zakresie odbioru śmieci.
Przeprowadzono dwa przetargi. Dokładnej analizy tematu można będzie dokonać na
przełomie stycznia i lutego.
- wykonano dwie inwestycje z dofinansowaniem:
1) z PROW adaptacja pomieszczeń byłego przedszkola w Biskupicach na lokal dla
potrzeb wsi (łączna wartość inwestycji 220 tys. zł, dofinansowanie 117 tys. zł.),
2) z FOGR droga do przysiółka Goniszów 1,2 km asfaltu (łączna wartość inwestycji
430 tys. zł, dofinansowanie 275 tys. zł),
- wykonano remont dachu na budynku Przedszkola w Kościeliskach – wartość
inwestycji 60 tys. zł,
- wykonano remont biur i sanitariatów w budynku Urzędu Gminy na kwotę 120 tys. zł.
- wykonano remont mostu Jana w Sternalicach – wniosek do PROW o
dofinansowanie inwestycji – został złożony.
Wiele wykonana zostało z inicjatywy Stowarzyszeń z tzw. „małych projektów” przez:
OSP Kościeliska, KGW Kościeliska, Stowarzyszenie Biskupice, Stowarzyszenie
Ligota, Stowarzyszenie Kolonia Biskupska.
W trakcie realizacji są umowy: Stowarzyszenia Radłów (budowa kostki brukowej pod
wiatę) i Stowarzyszenia Sternalice (remont świetlicy OSP).

Z analizy wniosków składanych do PROW za pośrednictwem Stowarzyszenia Górna
Prosna wynika, że Gmina Radłów jest wiodąca w składaniu i realizacji wniosków o
dofinansowanie. Jest to dowód na ogromną prace stowarzyszeń pracujących na
majątku gminnym. Do chwili obecnej zrealizowano wnioski na kwotę 179 tys zł
dofinansowania, umowy do realizacji na kwotę 115 tys. zł, wnioski do zorpatezenia
na kwotę 8 tys. zl.
Gmina dofinansowała również realizację zadania powiatowego – budowa drogi we
wsi Nowe Karmonki – kwota 30 tys. zł.
Zmniejszone została w 2013 roku zadłużenie gminy o kwotę 560 tys. zł i wynosi
3.600 tys. zł tj. 27,5% zadłużenia budżetu.
Istotne z ubiegłym roku były również sprawy związane:
- remontem boiska i szatni w Wichrowie,
- rewią orkiestr dętych w Psurowie (mankamentem organizacyjnym jest brak parkingu
przy zalewie),
- rajd rowerowy z Gminą Rudniki (we wrześniu uczestniczyło 230 osób),
- organizacja festynów w Sternalicach i Radłowie,
- wyjazd sportowców do Niemiec (Kessel),
- dożynki gminne w Biskupicach,
- „Anioł” i „Święty Marcin” w Radłowie,
- turniej piłki halowej.
Ponadto powodem do dumy gminy Radłów są następujące wydarzenia: Bernard Kus
z Psurowa został laureatem nagrody MOSTY DIALOGU w kategorii – ludzie,
natomiast Edmund Nowak z Biskupic otrzymał tytuł profesora.
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 15 – minutową przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.5. Przyjęcie uchwał w sprawach :
1) środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i
sposobu ich przyznawania.
Temat omawiany był wcześniej na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady w
dniu 19 grudnia br.. Wyjaśnień do tematu udzieliła Sekretarz Gminy: przyznanie
pomoc finansowej zapewnia karta nauczyciela, nauczyciel, również emeryt może

ubiegać się o pomoc zdrowotną tylko raz w roku. Proponuje się, aby kwota ta nie
była niższa niż 80 zł i wyższa niż 200 zł.
Innych propozycji – nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt w/w uchwały.
Uchwałę Nr 178/XXVII/2013 przyjęto w głosowaniu jawnym w obecności 14
Radnych: 10 głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się”.
2) Zmian w budżecie gminy na rok 2013.
Projekt zmian obowiązującego budżetu gminy, celem dokonania ostatecznych
poprawek przedstawiła Skarbnik Gminy. Wyjaśniła szczegółowo propozycje zmian w
dochodach i wydatkach. Nie zgłoszono uwag do tematu. Uchwałę Nr 179/XXVII/2013
przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.
3) Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Temat omówiła również Skarbnik Gminy. Radni nie zgłosili uwag.
Skarbnik odczytała treść Uchwały nr 655/2013 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o
przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radłów.
Wyjaśniła powody opinii negatywnej.
Uchwałę Nr 180/XXVII/2013 – przyjęto jednogłośnie.
4) Uchwalenia budżetu gminy na rok 2014
Projekt budżetu gminy został przesłany do wiadomości Radnym, następnie
szczegółowo analizowany na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w
dniu 19 grudnia 2013 r.
Skarbnik Gminy 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 finansowanych w budżetu gminy.
Skarbnik Gminy odczytała treść Uchwały Nr 654/2013 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie
negatywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Radłów na
2014 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwałę Nr 181/XXVII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 roku w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 – przyjęto w obecności 14 Radnych
– jednogłośnie.
Wójt Gminy zabrał głos w temacie przyjętego budżetu. Podstawą budżetu jest
subwencja (2/3), dochód własny to podatek rolny i podatek od nieruchomości. Z
wyliczeń wynika, że będzie on mniejszy w stosunku do roku 2013 o około 80 tys. zł,
natomiast subwencja zmniejszona zostanie o około 460 tys. zł. Gmina może się
rozwijać, gdy ma wysokie dochody własne. Brak zainteresowania inwestorów nie jest
atutem. Należy rozsądnie gospodarować tym, co mamy. Na rok 2014 planuje się :
- budowę sieci tranzytowej wodociągu Biskupskie Drogi – Radłów,
- pilne remonty w oczyszczalni ścieków Sternalice,
- remont dróg (przysiółek Chałupki i Ligota (150 – 200 m),
- projekt na budowę drogi Kościeliska – Skrońsko,
- remont boiska i budowa wiaty festynowej w Radłowie (z dofinansowaniem PROW)
- ogrodzenie posesji Przedszkoli (Nowe Karmonki, Wichrów),
- zakup wiaty przystankowej do Sternalic,
- instalacja punktów świetlnych oświetlenia ulicznego,
- wykup części budynku GS,
- dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Nowe Karmonki.

5) Wyrażenia zgody na wykup wieczystego użytkowania nieruchomości
położonej w Ligocie Oleskiej.
Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy – sprawa dotyczy wykupu części gruntu zajętego pod
drogę, celem uregulowania prawnego.
Rada pozytywnie ustosunkowała się do tematu. Uchwałę Nr 182/XXVII/2013 –
przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.6. Interpelacje i wnioski zgłosili :
- Bronisław Czapliński – w sprawie interwencji do Powiatowego Zarządu Dróg o
wycinkę suchych konarów przy drodze powiatowej Radłów – Wichrów.
Edyta Krawczyk w sprawie nakazu rozbiórki opuszczonego budynku w Biskupicach.

Ad.7. Wójt Gminy poinformował:
- wniosek do PZD – zostanie zgłoszony,
- budynek w Biskupicach jest własnością prywatną. Gmina nie może pomóc. Należy
zgłosić temat do nadzoru budowlanego – w przypadku zagrożenia zawaleniem –
wydany zostanie nakaz rozbiórki.
Sekretarz Gminy przedstawiła treść wyjaśnienia Dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej na wniosek zgłoszony na poprzedniej Sesji.

Ad.8. W sprawach bieżących omówiono organizację spotkania młodzieży
gimnazjalnej z Profesorem Edmundem Nowakiem,
Kolejny numer „Wieści Radłowskich” ukaże się w styczniu 2014 r.
Ad.9. Nie zgłoszono głosów w dyskusji.
Ad.10. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając zamknęła obrady XXVII
Sesji Rady Gminy Radłów. Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.00.

