
P R O T O K Ó Ł   NR  XV/2012 
 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 
 

Z  DNIA  06  WRZEŚNIA  2012  ROKU 
 
 

Załączniki do protokołu : 
 

UCHWAŁA Nr 105/XV/2012  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy Radłów, 
 
UCHWAŁA Nr 106/XV/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 107/XV/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, 
 
UCHWAŁA Nr 108/XV/2012 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na 
własność Gminy Radłów części piwnic wchodzących w skład budynku 
administracyjno – handlowego położonego w Radłowie, 
 
UCHWAŁA Nr 109/XV/2012 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie w 
drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, 
 
UCHWAŁA Nr 110/XV/2012 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 
na terenie Gminy Radłów, 
 
UCHWAŁA Nr 111/XV/2012 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie w 
drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
 
UCHWAŁA Nr 113/XV/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze 
darowizny na rzecz Gminy Radłów własności nieruchomości gruntowych, 
 
UCHWAŁA Nr 114/XV/2012 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Radłów, 
 
UCHWAŁA Nr 115/XV/2012 w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest dla Gminy Radłów. 
 
1. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 
 
2. Informacja o stanie przygotowań Szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku 
szkolnego 2012/2013. 
 
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku. 
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P R O T O K Ó Ł   NR XV/2012 

 
Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 

 
Z  DNIA  06  WRZEŚNIA  2012  ROKU 

 
     Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając. 
 
Radnych obecnych według listy obecności – 14, 
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych -    1. 
 
Spoza Rady w Sesji udział wzi ęli : 
 
- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat, 
- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak, 
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz, 
- Sołtysi – lista obecności – w załączeniu. 
 
Porządek obrad 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. Przyjęcie informacji na temat przygotowania placówek oświatowych do 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2012. 
7. Analiza skargi na działalność Wójta Gminy. 
8. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. 
9. Przyjęcie uchwał w sprawach : 
1) zmian w budżecie gminy na rok 2012, 
2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek, 
3) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Radłów części piwnic 
wchodzących w skład budynku administracyjno – handlowego położonego w 
Radłowie, 
4) wyrażenia zgody na odpłatne zbycie w drodze przetargu nieruchomości 
gruntowych niezabudowanych, 
5) wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Radłów, 
6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości rolnej na 
rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do trzech lat, 
7) wyrażenia zgody na odpłatne zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, 
8) wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Radłów 
własności nieruchomości gruntowych, 
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9) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Radłów. 
10. Interpelacje i wnioski Radnych. 
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 
12. Sprawy bieżące. 
13. Dyskusja. 
14. Zamknięcie obrad. 
 
Streszczenie obrad: 
 
Ad.1.  Otwarcia XV Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady – Irena Czubaj 
– Zając.  
Powitała przybyłych na obrady Radnych, Sołtysów oraz osoby zaproszone do udziału 
w Sesji. 
Na podstawie listy obecności – stwierdziła prawomocność obrad. 
 
Ad.2.  Projekt porządku obrad przesłany został Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji. 
Wniosek o wprowadzenie do pkt.9 – przyjęcia uchwał w sprawach, ppkt.10 – uchwały 
w sprawie programu usuwania azbestu – wraz z uzasadnieniem zgłosił Wójt Gminy. 
Wniosek został przyjęty. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie. 
Porządek obrad przyjęto w glosowaniu jawnym – jednogłośnie. 
 
Ad.3.  Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Gminy 
oraz na Sali przed rozpoczęciem obrad. 
Wniosków do protokołu – nie zgłoszono. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie. 
Protokół z poprzedniej Sesji – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 
 
Ad.4.  Informacje z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Gminy: 
- w miesiącu czerwcu przeprowadzono przetarg na budowę drogi w Psurowie, 
startowało 5 Firm. Wykonawcą była Firma Remont Olesno. Budowa została 
zakończona, 
- Budowę drogi w Kościeliskach będzie realizować również Firma Remont, 
- zakończono remont budynku przedszkola i pomieszczeń LZS w Wichrowie. Prace 
wykonywała Firma Józefa Marek. Przygotowywany jest wniosek o płatność. Zwrot 
dotyczy środków w kwocie około 188 tys. zł, 
- przeprowadzono przetarg na wykonanie placów zabaw w programie „Radosna 
Szkoła”. Z 3 ofert wykonawcą będzie Firma Cymer z Rudnik, 
- podpisano umowę na remont części budynku byłego przedszkola w Biskupicach. 
Ogólny koszt prac 325 tys. zł, dofinansowanie – 200 tys. zł. 
- trwają prace nad opracowaniem studium zagospodarowania przestrzennego gminy, 
w tym przede wszystkim lokalizacja ferm wiatrakowych. Materiał przedłożony 
zostanie do wglądu na przełomie października i listopada. 
- w czasie wakacji odbyły się : 
1) rozgrywki piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Radłów, 
2) zawody pożarnicze, 
3) Gminne Dożynki – doskonale zorganizowane przez Sołectwo Wichrów. 
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Ad.5.   Sekretarz Gminy dokonała podsumowania wspólnego, wyjazdowego 
posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy, na którym sprawdzono stan przygotowania 
szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013. 
Informacja – w załączeniu do niniejszego protokołu. 
Ponadto Sekretarz Gminy poinformowała zebranych o podjętej przez Wójta decyzji 
powierzenia stanowisk dotychczasowym Dyrektorom Szkół i Przedszkoli do roku 
2017. 
Pytań do tematu – nie zgłoszono. 
 
Ad.6.  Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze bieżącego roku 
przedstawiła Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz. Materiał – w załączeniu. 
Udzieliła również wyjaśnień na pytania Radnych : 
- Katarzyny Tracz – w sprawie wpływów opłat za korzystanie z sali gimnastycznej 
przy Publicznym Gimnazjum w Radłowie, 
- Gerarda Grzesik – w sprawie opłat za przyłącz do sieci wodociągowej, 
- Teresy Gielsok – w sprawie opłaty za dostarczenie psa do schroniska. 
 
Ad.7.Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z treścią załączonej do niniejszego 
protokołu skargi, która wpłynęła za pośrednictwem Starosty Oleskiego – dotyczącej 
zażalenia na pracę Wójta Gminy Radłów.  
O terminie i miejscu Sesji powiadomiony został Skarżący, jednak nie przybył na 
obrady. 
Skarga – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami analizowana była 
przez Komisję Rewizyjną. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wilhelm Wengel zapoznał zebranych z treścią 
protokołu z posiedzenia Komisji oraz stanowiskiem Komisji w przedmiotowej sprawie. 
Komisja – po przeanalizowaniu materiałów oraz zarzutów Skarżącego i wyjaśnień 
Wójta Gminy – uznała skargę za bezzasadną i z wnioskiem o podjęcie takiej uchwały 
występuje do Rady Gminy. 
 
Ad.8.  Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając przedstawiła projekt 
Uchwały Nr 105/XV/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. 
Uchwałę – przyjęto w obecności 14 Radnych – jednogłośnie. 
 
Ad.9.  Przyjęcie uchwał w sprawach : 
 
1) zmian w budżecie gminy na rok bieżący. 
Skarbnik Gminy przedstawiła z uzasadnieniem propozycje zmian w tegorocznym 
budżecie. Materiał analizowany był już na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji w 
dniu 29 sierpnia br. 
Przedstawiony przez Przewodniczącą Rady Gminy projekt Uchwały Nr 106/XV/2012 
– przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 
 
2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek. 
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień – proponuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na 
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 300 tys. zł z terminem 
spłaty od dnia 31 października 2013 do dnia 31 grudnia 2016 roku. Spłata 
realizowana będzie z dochodów gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych. 
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Temat również analizowany był na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady 
Gminy. 
Skarbnik Gminy dodała, że stan zadłużenia Gminy w przypadku podjęcia omawianej 
uchwały – nie ulegnie zmianie. 
Nie zgłoszono uwag do tematu. 
Uchwałę Nr 107/XV/2012 – przyjęto w obecności 14 Radnych – jednogłośnie. 
 
3) Wójt Gminy wyjaśnił sprawy związane z zamiarem zakupu piwnic pod budynkiem 
Urzędu Gminy – stanowiących własność Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Radłowie. 
Radni zaakceptowali zamiar zakupu. 
Uchwałę Nr 108/XV/2012 – przyjęto jednogłośnie. 
 
4) Wójt Gminy wyjaśnił zasadność opracowania projektu uchwały dotyczącej zbycia 
nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Biskupicach. Temat 
dotyczy gruntu pod nieistniejącymi już drogami polnymi. Właściciel pól położonych w 
obrębie tego terenu jest zainteresowany nabyciem w/w nieruchomości. 
Uchwałę Nr 109/XV/2012 – przyjęto jednogłośnie. 
 
5) Wójt wyjaśnił konieczność określenia wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 
na terenie Gminy Radłów. 
Nie zgłoszono uwag do tematu. 
Uchwałę Nr 110/XV/2012 – przyjęto jednogłośnie. 
 
6) Również jednogłośnie – bez uwag przyjęto Uchwałę Nr 111/XV/2012 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości rolnej na 
rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do trzech lat, 
 
7) Wójt – zgłosił propozycję wystawienia na sprzedaż w drodze przetargu 
sześcioarowej działki położonej w Radłowie (ul. Lipowa – Boczna) 
Propozycja została przyjęta. 
Uchwałę Nr 112/XV/2012 – przyjęto jednogłośnie. 
 
8) Wójt wyjaśnił propozycję przekazania w drodze darowizny nieruchomości 
gruntowych (grunt po sieci wąskotorowej) w obrębie wsi Biskupice. Radni wyrazili 
zgodę na przejęcie gruntu. 
Uchwałę Nr 113/XV/2012 – przyjęto jednogłośnie. 
 
9) w związku z wnioskiem o uruchomienie nowych punktów sprzedaży alkoholu – 
Wójt zaproponował ustalenie liczby tych punktów zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami. 
Rada zaakceptowała propozycję. 
Uchwałę Nr 114/XV/2012 – przyjęto jednogłośnie. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 
10) Wójt Gminy przedstawił programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla 
Gminy Radłów. Obecnie jest możliwość uzyskania 85% dotacji na utylizację azbestu. 
Wcześniej – Gmina zleciła inwentaryzację azbestu, z której wynika, że 1/7 znajduje 
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się w przysiółku Wytoka w Kościeliskach – po byłej fermie owiec, stąd propozycja, 
aby pilotażowy program dotacji wprowadzić w Kościeliskach. W tej sytuacji istnieje 
możliwość, że Gmina nie poniesie kosztów utylizacji azbestu. 
Radni nie zgłosili uwag. 
Uchwałę Nr 115/XV/2012 – przyjęto jednogłośnie. 
 
Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 – minutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie. 
 
Ad.10.  Interpelacje i wnioski zgłosili: 
 
Irena Czubaj – Zając – w sprawach: 
- zapewnienia punktów świetlnych we wsi Stare Karmonki, 
- utwardzenia drogi przy byłym PGR w Sternalicach 
 
Teresa Gielsok w sprawie usunięcia usterek gwarancyjnych na korcie tenisowym w 
Ligocie, 
 
Teresa Gielsok – w sprawie zapewnienia płotków zatrzymujących śnieg przy drodze 
powiatowej, 
 
Franciszek Adamek – w sprawie zapewnienia gruzu na ulicę Leśną w Kolonii 
Biskupskiej, 
 
Grzesik Gerard – w sprawie przeniesienia przystanku autobusowego w 
Kościeliskach. 
 
Ad.11.  Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski. 
 
- mieszkańcy byłego PGR w Starych Karmonkach zgłosili się kilka lat temu w sprawie 
oświetlenia. Wójt zaproponował, aby z takim wnioskiem – podobnie jak przy budowie 
drogi dojazdowej do budynków – wystąpić do Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa. Wtedy finansowanie wynosiło 70% po stronie Agencji (dot. wodociągów, 
dróg i oświetlenia ulicznego). Nikt z zainteresowanych nie wystąpił jednak z takim 
wnioskiem. 
 
- droga przy blokach byłego PGR w Sternalicach jest własnością Wspólnoty 
mieszkaniowej, 
 
- gwarancja na kort tenisowy w Ligocie minęła (trwała 3 lata), 
 
- Wnioski o montaż płotków zabezpieczających przed śniegiem były już kierowane do 
Powiatowego Zarządu Dróg, jednak instytucja ta nie posiada ich na stanie, 
 
- gruz na drogę do posesji Nikel – zostanie zamówiony, 
 
- zmiana usytuowania przystanku w Kościeliskach będzie zrealizowana, 
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Ad.12 i 13.  Sprawy bieżące, Dyskusja. 
 
Wójt Gminy poinformował o działaniach Komornika w zakresie licytacji byłego tartaku 
w Kolonii Biskupskiej, 
 
Ponadto Wójt omówił zadania wynikające z przepisów nowej ustawy śmieciowej 
narzucającej obowiązki na gminę (opłaty wzrosną 2 – 3 krotnie). 
 
Kierownik Referatu Piotr Górski przedstawił zaawansowanie prac nad studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów i 
kosztów z tym związanych. 
 
Wójt przedstawił termin i trasę dorocznego rajdu rowerowego Gmin Radłów i Rudniki 
– zachęcając zebranych do udziału 
 
Ad.14. Przewodnicząca Rady Gminy Irena Czubaj – Zając zamknęła obrady XV Sesji 
Rady Gminy Radłów. 
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 14.45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


