
P R O T O K Ó Ł  NR  XIII/2008

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  20  LUTEGO  2008  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA Nr 71/XIII/2008 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 66/XIII/2007 Rady Gminy 
w Radłowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 
2008,

UCHWAŁA Nr 72/XIII/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Radłowie na rzecz 
dotychczasowego najemcy.

UCHWAŁA Nr 73/XIII/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia na 2008 rok 
regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczególne warunki przyznawania 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo 
ponadwymiarowe godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w 
Gminie Radłów.

1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stacji Opieki CARIITAS Diecezji 
Opolskiej w Gorzowie Śląskim.

2. Informacja o przebiegu zebrań wiejskich.

3. Wystąpienia Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu.



P R O T O K Ó Ł   NR  XIII/2008

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  20  LUTEGO  2008  ROKU

     Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka 
Jarosińska.

Radnych obecnych według listy obecności – 13,
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych -    2.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli:

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,
- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,
- Radca Prawny UG – Tomasz Głęboki,
- Sołtysi – wszyscy (lista Obecności w załączeniu),
- Kierownik Stacji Opieki CARITAS w Gorzowie Śląskim – Iwona Śliwa,
- Kierownik GOPS – Zbigniew Nowak,
- Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie – Janusz Kochman.

Porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy :

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5. Informacja z działalności Stacji Opieki CARITAS Diecezji Opolskiej.
6. Informacja na temat łączności telefonicznej i planów inwestycyjnych TP S.A.
7. Podsumowanie przebiegu zebrań wiejskich.
8. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2008,
2) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 
położonej w Radłowie.
9. Sprawy bieżące.
10. Dyskusja.
11. Interpelacje i wnioski Radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
13. Zamknięcie obrad Sesji.
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Streszczenie obrad :

Ad.1. Otwarcia XIII Sesji Rady Gminy w Radłowie w dniu 20 lutego 2008 roku 
dokonała Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska. Powitała przybyłych 
na obrady Radnych, Gości Zaproszonych oraz osoby referujące poszczególne 
punkty porządku obrad. Na podstawie listy obecności – stwierdziła prawomocność 
obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad przesłany został Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji. Głos w sprawie porządku obrad zabrał Wójt Gminy. W związku z 
usprawiedliwioną nieobecnością na Sesji Dyrektora Pionu Obsługi Klienta TP S.A. – 
temat związany z planami inwestycyjnymi Telekomunikacji przełożony zostanie na 
następną Sesję, natomiast Wójt w czasie przeznaczonym na realizacje tego punktu 
porządku obrad – proponuje omówić sprawy telekomunikacji z ramienia Urzędu 
Gminy.
Ponadto Wójt zgłosił wniosek do pkt.8 porządku obrad tj. przyjęcie uchwał podpunktu 
3) zmiana uchwały w sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu określającego 
wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe ponadwymiarowo godziny doraźnych 
zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Radłów.
Propozycje Wójta zostały przyjęte. Porządek obrad przyjęto w głosowaniu jawnym – 
jednogłośnie.

Ad.3. Protokół z XII Sesji Rady Gminy wyłożony był do wglądu w Sekretariacie 
Urzędu oraz na Sali – bezpośrednio przed rozpoczęciem Sesji.
Przewodnicząca Rady zaproponowała – przyjęcie protokołu bez odczytania. 
Propozycja została zaakceptowana.
Protokół z poprzedniej Sesji przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informacje z działalności w 
okresie międzysesyjnym tj. od 28 grudnia 2007 r.:
- w dniu 18 stycznia zakończona została trwająca od 13 listopada kontrola 
kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Radni zostaną zapoznani z 
wynikami tej kontroli,
- w miesiącu styczniu i lutym odbyły się zebrania wiejskie oraz strażackie (razem 17), 
w każdym z nich uczestniczył Wójt Gminy,
- prowadzone są prace przygotowawcze do zadań zaplanowanych na rok bieżący 
(remont elewacji budynku Urzędu, uzgodnienia na budowę chodnika w Radłowie, 
remont hydroforni),
- wykonano remont zarwanego przepustu przy OSP w Wichrowie.

Ad.5. Informacje z działalności Stacji Opieki CARITAS Diecezji Opolskiej w Gorzowie 
Śląskim przedstawiła Kierownik Stacji – Iwona Śliwa. Materiał – w załączniu do 
protokołu.
Ponadto Kierownik Stacji udzieliła odpowiedzi na pytania zebranych ;
- czynności zabiegowo – pielęgnacyjne wykonywane są w domu chorego po 
zgłoszeniu takiej potrzeby za pośrednictwem rodziny, lekarza, GOPS lub sąsiadów,
- wypożyczania sprzętu dokonuje się za minimalną odpłatnością np. łóżko 50 zł 
miesięcznie,
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- nie zdarza się odmówienie udzielenia pomocy, realizuje się ciągłość zastrzyków i 
opatrunków,

Ponadto Kierownik Stacji udzieliła szczegółowych informacji w zakresie deklaracji na 
zapewnienie opieki pielęgniarki oraz przekazała numery telefonów służbowych stacji: 
0-34 3594137 w godzinach 13.30 – 15.00 oraz telefony komórkowe: 600 478 372, 
600 478 373 i 600 478 384.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej omówił sprawy z zakresu zadań 
własnych gminy dotyczące usług opiekuńczych:
- usługi opiekuńcze przyznawane są decyzją administracyjną i zapewniają pomoc w 
codziennym funkcjonowaniu oraz pomoc w zapewnieniu opieki medycznej.
Podsumowania  dokonał Wójt Gminy uznając, że mimo obwarowanych przepisami 
prawnymi zasad pomocy osobom starszym i chorym – istotny w tym działaniu jest 
przede wszystkim zdrowy rozsądek.

Przewodnicząca ogłosiła 10 – minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

Wójt Gminy poinformował zebranych starszy aspirant Janusz Kochman był 
Dzielnicowym w naszej gminie przez 14 lat. Od 01 marca obejmuje stanowisko 
Kierownika Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego Komendy Policji w Oleśnie.
Głos zabrał Dzielnicowy dziękując za wieloletnia współpracę.
Przewodnicząca Rady i Wójt wręczyli Dzielnicowemu podziękowania i kwiaty.
W Komendzie Policji nie podjęto jeszcze imiennych decyzji dotyczących 
dzielnicowego na teren Gminy Radłów.

Ad.6. Wójt Gminy poinformował, ze w związku z pilnym wyjazdem służbowym w 
Sesji nie uczestniczy Dyrektor Pionu Obsługi Klienta TP – Piotr Kończarek.
Wójt przedstawił treść odpowiedzi na wystąpienia Sołtysów w temacie złego 
funkcjonowania łączności telefonicznej.
Przedstawił działania w tym temacie z ramienia Urzędu Gminy.

Ad.7. Podsumowania przebiegu zebrań wiejskich dokonał również Wójt Gminy. 
Przedstawił załączony do protokołu wykaz wniosków zgłoszonych przez 
mieszkańców na tych zebraniach.

Ad.8. Przyjęcie uchwał w sprawach :

1) zmian w budżecie gminy na rok bieżący:
Propozycje zmian przedstawiła Skarbnik Gminy.
Projekt Uchwały Nr 71/XIII/2008 przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy. Uchwałę 
przyjęto w obecności 11 Radnych – 9 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących 
się”,

2) Wójt Gminy poinformował, że do Urzędu wpłynął wniosek Państwa Izabeli i 
Mariusza Pluskota o zakup nieruchomości położonej w Radłowie. Państwo Pluskota 
są użytkownikami wieczystymi tej nieruchomości. Rada nie zgłosiła uwag.
Uchwałę Nr 72/XIII/2008 – przyjęto jednogłośnie.
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3) Radca Prawny – Tomasz Głęboki wyjaśnił przyczyny konieczności dokonania 
zmian w przyjętej na poprzedniej Sesji uchwale dotyczącej regulaminu określającego 
wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom. 
Uchwałę Nr 73/XIII/2008 – przyjęto jednogłośnie.

Ad.9. Sprawy bieżące.

Wójt Gminy poinformował o przygotowaniach do X Turnieju Radnych i pracowników 
Urzędu Gminy, który odbędzie się w dniu 01 marca br. w hali sportowej „Kotwica” w 
Praszce.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła treść wystąpienia Prezesa Sądu 
Okręgowego w Opolu w sprawie konieczności uzupełnienia listy ławników wybranych 
na kadencję lat 2008 – 2011.
Radca Prawny przedstawił kolejność działań w celu realizacji ustaleń Kolegium Sądu 
Okręgowego. Prawo zgłaszania kandydatów do orzekania w sprawach z zakresu 
prawa pracy mają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Bronisław Czapliński poinformował o przebiegu szkolenia grup Odnowy Wsi, jakie 
odbyło się w dniach 15 i 16 stycznia w Wichrowie.

Ad.10. W dyskusji głos zabrali :

Teresa Dubiel – w nawiązaniu do przyjętej uchwały w sprawie przeniesie środków 
między działami wniosła uwagi o brak konsultacji w zakresie przeznaczenia środków 
na zakup samochodu dla OSP Radłów,

Bronisław Czapliński – w nawiązaniu do przedmówczyni zwrócił się z pytaniem – 
dlaczego Radni nie otrzymali wcześniej projektów uchwał w sprawie zmian w 
budżecie,

Edward Pawnuk – Sołtys i przedstawiciel OSP Nowe Karmonki – stwierdził, że 
Zarządowi OSP Radłów należy się uznanie za działania: uzyskanie 30 tys. zł na 
zakup samochodu, w planach na rok przyszły rozbudowa remizy. Wcześniej 
druhowie na zgłaszali takich potrzeb. Referujący uznał, że jednostka może 
funkcjonować sprawnie, a tymi decyzjami osłabione zostaną małe jednostki.

Ad.11. Interpelacje i wnioski zgłosili :

Hadam Marek – w sprawach:
-  fatalnego stanu drogi Ruda – Brzozówka,
- zakupu agregatu prądotwórczego do hydroforni w Biskupicach, co umożliwiłoby 
rezygnację utrzymania stawów przeciwpożarowych,
- potrzeby wprowadzenia zajęć korekcyjnych w PSP Sternalice – u wielu dzieci 
stwierdzono skrzywienie kręgosłupa,

Stefan Hildegarda – w sprawach :
- przesunięcia znaku ograniczenia prędkości przez wieś Biskupice (obecnie stoi on w 
mało widocznym miejscu),
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- budowy szamba przy budynku komunalnym,

Teresa Gielsok – w sprawach:
Instalacji drugiego numeru telefonu w PSP Sternalice,
- rozważenia zakupu jedynego drewnianego budynku na terenie gminy – 
przeznaczonego przez właściciela do sprzedaży.

Agnieszka Jarosińska – w sprawie samochodu KIA, który parkując przed budynkiem 
Urzędu – zastawia przejazd.

Ad.12. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski:

- droga w kierunku Rudy – oczekujemy odpowiedzi na wniosek o dotację z Urzędu 
Marszałkowskiego,
- w roku bieżącym nie jest planowany zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni,
- w strawie znaku ograniczającego prędkość przez wieś Biskupice wystosowany 
zostanie wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg,
- w ciągu 2 miesięcy podjęta zostanie decyzja w sprawie odprowadzenia ścieków z 
budynku komunalnego w Biskupicach.

Wójt ustosunkował się również do uwag zgłoszonych do przeznaczenia środków na 
zakup samochodu strażackiego dla OSP Radłów. Jego zdaniem nie da się traktować 
jednakowo każdej jednostki OSP. Zakup samochodu jest realizacją zamiaru 
stworzenia dwóch silnych jednostek OSP (tj. Kościeliska i Radłów) dla zapewnienia 
bezpieczeństwa całej gminie.

- nie przewiduje się instalacji dodatkowego numeru telefonu dla PSP Sternalice,

Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak poinformowała, że sprawa wprowadzenia zajęć 
korekcyjnych w Szkole w Sternalicach będzie analizowana nie wcześniej niż przy 
opracowywaniu projektów arkuszy organizacyjnych z możliwością realizacji od 
września br..

Ad.13.  Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XIII Sesji Rady Gminy w 
Radłowie. Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 14.00.
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