P R O T O K Ó Ł NR XXXIII/2010
Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 28 KWIETNIA 2010 ROKU
Załączniki do protokołu:
UCHWAŁA Nr 179/XXXIII/2010 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Radłów za 2009 rok
UCHWAŁA Nr 180/XXXIII/2010 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 165/XXX/2009 Rady
Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
rok 2010,
UCHWAŁA Nr 181/XXXIII/2010 w sprawie: przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin
Śląska Opolskiego w Opolu,
UCHWAŁA Nr 182/XXXIII/2010 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Oleskiemu,
UCHWAŁA Nr 183/XXXIII/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
nieruchomości niezabudowanej położonej w Biskupicach na własność Gminy
Radłów,
UCHWAŁA Nr 184/XXXIII/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
nieruchomości zabudowanej położonej w Radłowie na własność Gminy Radłów,
UCHWAŁA Nr 185/XXXIII/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
nieruchomości zabudowanej położonej w Radłowie na własność Gminy Radłów,
UCHWAŁA Nr 186/XXXIII/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
nieruchomości niezabudowanej położonej w Radłowie na własność Gminy Radłów,
UCHWAŁA Nr 187/XXXIII/2010 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Radłów.
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2009 rok.
2. Sprawozdanie z realizacji uchwał przyjętych przez Radę Gminy w 2009 roku.
3. Informacja o stanie mienia komunalnego.
4. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
5. Uchwała Nr 110/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Radłów
z wykonania budżetu Gminy Radłów za 2009 rok.
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6. Uchwała Nr 151/XXXIII/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
7. Wystąpienie Prezesa Związku Gmin Śląska Opolskiego w sprawie przyjęcia
zmiany Statutu.
8. Skarga – Joachim Ligendza zam. Sternalice.
9. Wystąpienie Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Sternalicach.
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P R O T O K Ó Ł NR XXXIII/2010
Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 28 KWIETNIA 2010 ROKU
Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska.
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 Urzędu Gminy – Tomasz Głębocki,
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 sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał przyjętych przez Radę Gminy w 2009
roku.
7. Przyjęcie informacji o stanie mienia komunalnego.
8. Zapoznanie z treścią wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radłów.
9. Zapoznanie z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu:
- do sprawozdania z realizacji budżetu,
- do wniosku Komisji Rewizyjnej,
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium – przyjęcie uchwały.
11. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) skargi na działalność Wójta Gminy Radłów,
2) zmian w budżecie gminy na rok 2010,
3) przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego,
4) wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych z terenu Gminy Radłów,
5) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej w
Biskupicach,
6) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w
Radłowie,
7) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w
Radłowie.
12. Sprawy bieżące.

4
13. Dyskusja.
14. Interpelacje i wnioski Radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
16. Zamknięcie obrad.
Streszczenie obrad :
Ad.1. Otwarcia XXXIII Sesji Rady Gminy dokonała jej Przewodnicząca – Agnieszka
Jarosińska. Powitała przybyłych Radnych, Sołtysów oraz pracowników Urzędu
Gminy referujących poszczególne punkty porządku obrad. Na podstawie listy
obecności – stwierdziła prawomocność obrad.
Ad.2. Projekt porządku obrad przesłany został Radnym z zawiadomieniami o
terminie Sesji. Wniosek o wycofanie z pkt. 11 – przyjęcie uchwał ppkt. 4 – pakt
sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych z terenu Gminy Radłów zgłosił Wójt Gminy. Projekt uchwały nie ma
akceptacji prawnej.
Kolejny wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad Uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu zgłosiła Skarbnik Gminy. Temat
dotyczy zakupu sztandaru dla Powiatowej Komendy Policji w Oleśnie.
Porządek obrad z uwzględnieniem zgłoszonych wniosków przyjęto w głosowaniu
jawnym – jednogłośnie.
Ad.3. Również w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęto bez odczytania protokół
z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił działania podejmowane w
okresie międzysesyjnym:
- zrealizowano pierwszą fakturę za budowę sali gimnastycznej – 115 tys. zł,
- otrzymano dofinansowanie do budowy boiska w Ligocie,
- Radni zwiedzili Firmę Remondis Opole,
- odbyło się kolejne spotkanie miłośników historii lokalnej. Tematem były „Krzyżoki”.
Ad.5. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2009 rok przedstawione było i
szczegółowo analizowane na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy w
dniu 26 kwietnia br..
Skarbnik Gminy Jolanta Leszcz szczegółowo omówiła realizacje dochodów i
wydatków ubiegłorocznego budżetu .
Nie zgłoszono uwag do tematu.
Ad.6. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił załączone do protokołu
sprawozdanie z realizacji uchwał przyjętych przez Radę Gminy w 2009 roku.
Ad.7. Informację o stanie mienia komunalnego przedstawił również Wójt Gminy –
materiał w załączeniu do protokołu.
Ad.8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – Jacek Krzak odczytał treść
Uchwały Komisji Rewizyjnej z dnia 1 kwietnia 2010 roku z wnioskiem o udzielenie
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absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu gminy w roku 2009. Materiał – w
załączeniu do protokołu.
Ad.9. Treść Uchwał Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Opolu przedstawili kolejno :
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz – na temat opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu gminy za 2009 rok (Uchwała Nr 110/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku)
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jacek Krzak na temat opinii o wniosku
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2009 rok (Uchwała Nr 151/2010 z dnia
12 kwietnia 2010 roku)
Opinie – stanowią załączniki do protokołu.
Ad.10. Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska przedstawiła projekt
uchwały Rady Gminy w sprawie absolutorium.
Uchwała Nr 179/XXXIII/2010 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Radłów za 2009 rok – przyjęta została w głosowaniu jawnym w obecności 14
Radnych – jednogłośnie.
Wójt podziękował za wynik głosowania – uznając je za akceptację Jego działań.
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 15 – minutową przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.11. Przyjęcie uchwał:
1) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.
Na obrady przybył skarżący – Joachim Ligendza.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść skargi, jaka wpłynęła do Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jacek Krzak przedstawił stanowisko Komisji w
przedmiotowej sprawie.
Materiały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Głos zabrał Skarżący. Przedstawił zdjęcia swojej posesji dokumentujące zalanie
gruntów. Poinformował, że domaga się od Gminy udrożnienia drenarki z 1883 roku
oraz wykopania nowego rowu odprowadzającego.
Wyjaśnień udzielił Kierownik Górski na podstawie mapy i wypisu z rejestru gruntów
nie wynika, że teren o którym mówi Skarżący był kiedykolwiek zdrenowany. Z tego
tytułu Spółki Wodne nie obciążają Pana Ligendza składkami.
Głos zabrał Radca Prawny.
Złożenie skargi – jest prawem każdego. Z dotychczasowej korespondencji
Skarżącego nie wynika ewidentnie na ile Gmina jest w stanie rozwiązać istniejący
problem. Zalewanie gospodarstwa rolnego nie dotyczy Gminy, a Spółek Wodnych –
na podstawie przepisów „Prawo Wodne”.
Z wyjaśnień Spółki Wodnej Olesno wynika, że na spornym terenie nie ma urządzeń
eksploatowanych przez Spółkę.
Powstaje problem relacji nadzoru Gminy nad Spółką Wodną.
Oddziaływanie – zmiana stosunków wodnych z innych nieruchomości –
spowodowała zmiany na gruncie (zasypanie rowu melioracyjnego). Niekorzystne
oddziaływanie sąsiadów powinno być rozstrzygnięte przez Sąd, którego wyrokiem
można zobowiązać do zmian (powrót do pierwotnego stanu).
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W tej sytuacji Gmina nie ma obowiązku angażowania się w rozstrzygnięcie
nieporozumień pomiędzy właścicielami nieruchomości i Spółką Wodną. Obowiązek
czyszczenia rowu należy do właściciela gruntu. Nie jest sprawą Gminy –
odwadniania gruntów cudzych gospodarstw. Gmina mogłaby wykonać mostek, jeśli
nie ma odbiornika – prace te są bezsensowne.
Głównym argumentem jest odpowiedź Spółki Wodnej jako strony w spornej sprawie.
Według wyjaśnień z 1 marca br. – ciek wodny nie figuruje w ewidencji.
Dodatkowych wyjaśnień do tematu udzielili:
Radny Wsi Sternalice – Józef Gajek: zalewanie łąk i piwnic występuje co najmniej
od 10 lat od czasu, kiedy rolnicy sąsiadujących pól zasypali rów.Woda nie na ujścia
od stawu do kanalizacji i od stawu do studzienki,
Sołtys Wsi Sternalice – Piotr Wieczorek: drenarka miała być robiona po obu stronach
wsi, jednak mieszkańcy m.in. Skarżący uznali, że Im tego nie potrzeba – teraz są
skutki.
Na uwagi Skarżącego dotyczące wykonania prac ze środków Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych – Radca Prawny wyjaśnił, że nie ma złej woli ze strony Urzędu
natomiast wykorzystanie środków w/w funduszu obwarowane jest szczegółami
prawnymi – środki nie mogą być przeznaczone na prywatne potrzeby. Prawo jest
jednoznaczne – kto wyrządził szkodę może być oddano pod rozstrzygnięcie sądowe.
W nawiązaniu do ustaleń Komisji Rewizyjnej oraz dyskusji wspólnego posiedzenia
stałych Komisji Rady Gminy – Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt
Uchwały rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. Uchwałę Nr
187/XXXIII/2010 przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie uznając skargę w
całości za bezzasadną.
2) Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz przedstawiła z uzasadnieniem propozycje zmian
w planach dochodów i wydatków tegorocznego budżetu. Nie zgłoszono uwag do
tematu.
Uchwałę Nr 180/XXXIII/2010 przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.
3) Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska przedstawiła projekt
Uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego wraz z
uzasadnieniem przesłanym przez Związek.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt.
Uchwałę Nr 181/XXXIII/2010 przyjęto w obecności 14 Radnych – jednogłośnie.
4) Wójt Gminy poinformował, że zgodnie z ustaleniami zawartymi na jednej z
poprzednich Sesji udział Gminy Radłów w zakupie sztandaru dla Powiatowej
Komendy Policji w Oleśnie wynosi 2.300 zł. Uchwałę Nr 182/XXXIII/2010 w
przedmiotowej sprawie – przyjęto jednogłośnie.
5) Wójt poinformował, że dla zapewnienia możliwości funkcjonowania przydomowej
oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Biskupicach – uzasadniony jest
zakup od Parafii działki o powierzchni 0,0245 ha. Uzgodniono z Proboszczem
wstępne warunki zakupu. Uchwałę Nr 183/XXXIII/2010 – przyjęto jednogłosnie.
6, 7 i 8) Wójt Gminy szczegółowo wyjaśnił propozycje zakupu:
- działki zabudowanej (garaże) stanowiącej własność GS
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- działki zabudowanej (była Masarnia) stanowiącej własność Lucjana Adamek,
- działki niezabudowanej stanowiącej współwłasność GS i Lucjana Adamek.
Wszystkie sprawy dotyczące projektów uchwał – analizowane były wcześniej przez
Radę.
Przewodnicząca przedstawiła kolejno projekty Uchwał:
- Nr 184/XXXIII/2010
- Nr 185/XXXIII/2010
- Nr 186/XXXIII/2010
Jednogłośnie przyjęto przedstawione projekty uchwał, co oznacza wyrażenie zgody
na zakup omówionych wcześniej nieruchomości położonych w sąsiedztwie budynku
Urzędu Gminy.
Ad.12 i 13. Sprawy bieżące, dyskusja
Wójt Gminy poinformował:
Nie jest niezbędne oznakowanie kamieniami gruntu przy Remizie OSP w
Sternalicach. Wyrok Sądu jest prawomocny.
Przeprowadzono badanie ilości wody (dotyczy zaopatrzenia z sieci wodociągowej)
nie ma potrzeba zapewniania dodatkowych ujęć. Ilośc wody jest wystarczająca.
Studnia budowana przez Dzierżawcę gruntu w Starych Karmonkach nie ma wpływu
na ilość wody w sieci.
Ad. 14. Interpelacje i wnioski Radnych:
Gajek Józef – w sprawach:
- zmiany terminu dokonywania opłat za wodę z 7 do 14 dni,
- interwencji dotyczącej wyczyszczenia rowu przez rolników w Sternalicach,
Gielsok Teresa – w sprawie wskazania adresu wywozu gruzu lub możliwości
utwardzenia nim dróg,
Hildegarda Stefan w sprawach:
- oznakowania drogi w Biskupskich Drogach (od Olesna),
- informacji o sposobie rozstrzygnięcia sporu dot. źródeł rzeki Piaski,
Marek Hadam w sprawie: konieczności załatania dziury w asfalcie – droga w
przysiółku Stary Folwark,
Józef Sosna – w sprawie wyjaśnienia naboru do Przedszkola w Kościeliskach.
Ad.15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielili :
Wójt Gminy:
- zmiana terminu opłat za wodę jest do uzgodnienia,
- pismo do właścicieli gruntów przy rowie w Sternalicach – zostało wystosowane,
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- wywozem gruzu zajmuje się po uprzednim uzgodnieniu Firma Remondis, kruszenie
gruzu tak, aby nadawał się na drogi jest zbyt kosztowne,
- będzie oznakowana droga w Biskupskich Drogach,
- źródła rzeki Piaski to klasyczny przykład sporów wodnych, woda źródlana biegła
inaczej, 3 decyzje zostały uchylone, przygotowywana jest czwarta – zgodna ze
stanowiskiem fachowców w przedmiotowej sprawie,
- wydano zlecenie na załatanie dziury w asfalcie (P.Mrozek),
Sekretarz Gminy :
- zakończono nabór dzieci do Przedszkola w Kościeliskach, nie ma sytuacji, aby
dziecko objęte obowiązkiem wychowania przedszkolnego nie było przyjęte, nie
przyjęto nielicznej grupy (8 dzieci) – tworzenie oddziału kosztowałoby około 60 tys.
zł, dzieci mogą uczęszczać do Oddziału Zamiejscowego w Radłowie.
Ad.16. Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska zamknęła obrady
XXXIII Sesji Rady Gminy.
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 14.35.

