PROTOKÓŁ NR XXVIII/2014
Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 26 LUTEGO 2014 ROKU
Załączniki do protokołu:

UCHWAŁA Nr 183/XXVIII/2014 w sprawie udzielenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
UCHWAŁA Nr 184/XXVIII/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Oleskiemu,
UCHWAŁA Nr 185/XXVIII/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy
Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014,
UCHWAŁA Nr 186/XXVIII/2014 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki,
UCHWAŁA Nr 187/XXVIII/2014 w sprawie: utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny
Kluczbork – Namysłów – Olesno,
UCHWAŁA Nr 188/XXVIII/2014 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2014 rok,
UCHWAŁA Nr 189/XXVIII/2014 w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
5 w Biskupicach,
UCHWAŁA Nr 190/XXVIII/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na
własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych,
UCHWAŁA Nr 191/XXVIII/2014 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2014
roku.
1. Uchwała Nr 3/4/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29
stycznia 2014 r. w sprawie uchwały nr 180/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30
grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
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2. Uchwała Nr 3/5/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29
stycznia 2014 r. w sprawie uchwały nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30
grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014.
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PROTOKÓŁ NR XXVIII/2014
Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 26 LUTEGO 2014 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
- Kierownik Referatu Gospodarki – Piotr Górski
- Radca Prawny – Tomasz Głębocki
- Radny Powiatowy – Jacek Wróbel
- Radna Powiatowa – Sylwia Kus
Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Gminy:
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. Informacja o przebiegu zebrań wiejskich.
6. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej;
2) uchwalenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu;
3) zmiany Uchwały Nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia
30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014;
4) wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
5) utworzenie Stowarzyszenia Obszar Funkcyjny Kluczbork – Namysłów – Olesno;
6) przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2014;
7) zmiany Uchwały Nr 118/XVI/2012 Rady Gminy Radłów z dnia
25 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Radłów na obwody
głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji
wyborczych;
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8) wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów
nieruchomości gruntowych;
9) pozbawienie kategorii drogi gminnej;
10) przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów
w roku 2014”.
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 XXVIII Sesji Rady Gminy Radłów dokonała Przewodnicząca Rady – Irena
Czubaj-Zając. Powitała przybyłych Radnych i pracowników Urzędu Gminy. Na podstawie listy
obecności – stwierdziła prawomocność obrad.
Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniem
o terminie Sesji. Wójt Gminy Radłów zgłosił wniosek o usunięcie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej. 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 XXVII
z Sesji Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r – przyjęto jednogłośnie.
Ad.4. Wójt Gminy Radłów – Włodzimierz Kierat, przedstawił sprawozdanie
z działalności w okresie międzysesyjnym:
1) początek roku był intensywnym okresem dla Wójta Gminy. Jest to czas zebrań
wiejskich i strażackich;
2) nie było zimy, jest bezśnieżnie, problemem jest brak wody;
3) rozpoczęto prace nad projektem drogi Kościeliska – Skrońsko;
4) omówiono przewidziane drobne naprawy, ścinanie poboczy oraz utwardzenie
parkingu przed zalewem Psurowskim;
5) w styczniu na terenie Gminy Radłów przeprowadzona była zbiórka na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Łączna kwota jaką udało się uzbierać wolontariuszom
wyniosła 7 600 zł;
6) podpisano umowę na sporządzenie studium krajobrazowego;
7) trwają prace w celu wyłonienia firmy, która opracuje koncepcję kanalizacji gminy;
8) przedstawiono założenia PROW 2014-2020;
9) Edmund Nowak, mieszkaniec naszej gminy, uzyskał nominacje profesorską
z rąk Prezydenta RP, w najbliższym czasie zorganizowane zostanie spotkanie
profesora z młodzieżą gimnazjalną.
Ad.5. Sprawozdanie Wójta Gminy ze spotkań wiejskich.
Wójt omówił formę i przebieg zebrań wiejskich. Przedstawił frekwencję
w poszczególnych miejscowościach oraz wymienił wnioski jakie padły podczas
zebrań.
Ad.6. Przyjęcie uchwał w sprawach:
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1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uchwałą nr 3/4/2014 orzekła nieważność
uchwały nr 180/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej. Wyjaśnień do tematu udzieliła Skarbnik Gminy. W uchwale
zostały naniesione sugerowane zmiany.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt w/w uchwały.
Uchwałę nr 183/XXVIII/2013 przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym
w obecności 14 radnych.
2) udzielenie pomocy Finansowej Powiatowi Oleskiemu
Kwestię udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na przebudowę drogi
powiatowej Radłów – Kolonia Biskupska w kwocie 50 tys. zł omówił Wójt.
Podczas spotkania ze Starostą Oleskim wstępnie zadeklarowano wsparcie finansowe
dla w/w projektu. W opinii Wójta deklaracja dofinansowania inwestycji umożliwi jej
realizację, zwłaszcza że nie rozpisano jeszcze przetargu. Ponadto inne gminy również
dofinansowują projekty realizowane na ich terenie np. Dobrodzień, Gorzów Śl., a
odmowa mogłaby oddalić większe inwestycje od naszej gminy. Dodatkowo w planach
inwestycyjnych Starostwa przewidziana jest również przebudowa drogi na odcinku
Jaworek – Rudniki, która wyniesie 2 mln zł. 25% inwestycji sfinansuje Gmina Rudniki.
Radni poprosili radnych powiatowych o wyjaśnienia.
Radni Powiatowi, Jacek Wróbel i Sylwia Kus, wyjaśnili że taka praktyka została
przyjęta przez zarząd starostwa jeszcze w poprzedniej kadencji
i jest powszechnie stosowana.
Kierownik Referatu Gospodarki, Piotr Górski, wyraził obawę, iż aktualny projekt
przebudowy odcinka drogi może ulec przedawnieniu i mimo deklaracji
dofinansowania, inwestycja nie zostanie zrealizowana.
Radny Powiatowy Jacek Wróbel rozwiał tę wątpliwość, informując że przedłużenie
ważności projektu nie stanowi problemu.
Głos w dyskusji ponownie podjął Wójt, podkreślając brak przejrzystości polityki
inwestycji w infrastrukturę Starostwa oraz regulacji stanów prawnych dróg.
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Poproszono o opinię Radcę Prawnego Tomasza Głębockiego, który potwierdził że
praktyka Starostwa jest zgodna z prawem i wynika
z wewnętrznych ustaleń Rady Powiatu.
Wójt zaproponował by kwota dofinansowania wyniosła 50 tys. zł. Skarbnik Gminy
przedstawiła alternatywną kwotę w wysokości 30 tys. zł. Propozycja Skarbnik Gminy
uzyskała powszechną akceptację.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Rada pozytywnie ustosunkowała się do treści uchwały. W głosowaniu jawnym 13
radnych poparło uchwałę, 1 radny wstrzymał się od głosu.

3) Zmiana Uchwały Nr 181/XXVIII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014
Skarbnik Gminy odczytała uchwałę nr 3/5/2014 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 stycznia 2014 r. W dalszych wyjaśnieniach
podkreślono, że sytuacja finansowa gminy jest zła, zmniejszył się wpływ do budżetu z
subwencji.
Wójt Gminy oznajmij, że w celu pozyskania dodatkowych środków gmina korzysta z
usług firmy specjalizującej się w uzyskiwaniu zwrotu podatkowego.
Rada pozytywnie ustosunkowała sie do tematu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
4) Wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Zgodnie z ustaleniami wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy
zrezygnowano z przyjęcie funduszu sołeckiego na rok 2015. Zasady przyznawania
pomocy finansowej sołectwom nie ulegną zmianie.
5) Utworzenie Stowarzyszenia Obszar Funkcyjny Kluczbork – Namysłów – Olesno
Temat omawiany był wcześniej na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady w dniu
25 lutego br. Uchwałę nr 188/XXVIII/2013 przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku
13 radnych „za”, 1 radny „wstrzymał się”.
6) Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2014
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Radni przyjęli plan pracy na 2014 rok jednogłośnie.
7) zmiana uchwały Nr 118/XVI/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 25 października 2012
roku w sprawie podziału Gminy Radłów na obwody głosowania
i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
Propozycję zmiany omówiono wcześniej na wspólnym posiedzeniu stałych
Komisji Rady w dniu 25 lutego 2014 r. Zmiana dotyczy wyłącznie obwodu
Biskupice. Uchwała 189/XXVIII/2013 została przyjęta jednogłośnie.
8) wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości
gruntowych,
Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy. Sprawa dotyczy przyjęcia darowizny części gruntu
pod drogą w Wolęcinie, celem uregulowania prawnego.
Radni Gminy przyjęli jednogłośnie Uchwałę Nr 190/XXVIII/2013.

9) przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w roku 2014”
Treść programu została skonsultowana z kołami łowieckimi oraz Powiatowym
Lekarzem Weterynarii i przesłana do wiadomości Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę
191/XXVIII/2013 została przyjęta jednogłośnie.

pod głosowanie.

Uchwała

Ad.7 i 8. Interpelacji wniosków nie zgłoszono

Ad.9. Sprawy bieżące
1) Wójt Gminy przedstawił pismo Komendanta Powiatowej Policji w Oleśnie, w sprawie
dofinansowania zakupu radiowozu. Łączna kwota pomocy finansowej ma wynieś 36
tys. zł. Starostwo Powiatowe w Oleśnie zaoferowało pomoc w wysokości 18 tys. zł, a
Gmina Olesno 9 tys. zł. Po uzgodnieniach z radnymi wstępnie ustalono, że
dofinansowanie z Gminy Radłów wyniesie 4 tys. zł.
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Radni wyrazili zgodę na dofinansowanie zakupu dla KPP w Oleśnie.
2) 11 marca o godz. 14:30 odbędzie się spotkanie Wójta z organizacjami
pozarządowymi, stowarzyszeniami, sołtysami gminy;
3) 1 marca Gmina Radłów będzie gospodarzem corocznego Turnieju Sportowego
Radnych z Powiatu Oleskiego.
Ad.10. Dyskusja
Prezes OSP Nowe Karmonki, Jacek Wróbel, przedstawił okoliczności zakupu wozu bojowego.
Samochód został zakupiony od jednostki OSP Mierzęcice za łączną kwotę 28 500 zł.
Poinformował również o jubileuszu 100-lecia jednostki OSP Nowe Karmonki, która odbędzie
sie 24 sierpnia 2014 r., zapraszając przy tym władze gminy oraz radnych na uroczyste
obchody jubileuszu.
Sekretarz Gminy Grażyna Pilśniak przekazała Radnym wydruk komunikatu Wojewody
Opolskiego nt. wypalania traw, w celu wywieszenia w wiejskich gablotach informacyjnych.
Ad.11. Zamknięcie obrad
Przewodnicząca Rady Gminy, Irena Czubaj-Zając, zamknęła obrady XXVIII Sesji Rady Gminy
Radłów. Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.00.

