
P R O T O K Ó Ł   NR  XIV/2008

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  24  KWIETNIA  2008  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA  Nr 74/XIV/2008 w sprawie: udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 
Radłów za 2007 rok,

UCHWAŁA  Nr 75/XIV/2008 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na 2008 rok,

UCHWAŁA  Nr 76/XIV/2008 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 66/XII/2008 Rady Gminy 
w Radłowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 
2008,

UCHWAŁA  Nr 77/XIV/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie 
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania z udziałem Gminy Radłów,

UCHWAŁA  Nr 78/XIV/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze 
bezprzetargowej lokalu mieszkalnych z udziałem we współwłasności nieruchomości 
gruntowej,

UCHWAŁA  Nr 79/XIV/2008 w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej własność gminy,

UCHWAŁA  Nr 80/XIV/2008 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 51/IX/2003 Rady Gminy 
w Radłowie z dnia 12 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Wileletniego 
Programu Inwestycyjnego dla Gminy Radłów na lata 2003 – 2008.

1. Diagnoza problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie w Gminie 
Radłów. Realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w Gminie 
Radłów za rok 2007,

2. Sprawozdanie z realizacji uchwał przyjętych przez Radę Gminy w 2007 roku

3. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2007 roku – zestawienie 
zbiorcze,

4. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radłów za 
2007 rok,



5. Uchwała nr 96/2008 z dnia 27 marca 2008 roku Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 
za 2007 rok,

6. Uchwała nr 173/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 roku Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w 
sprawie absolutorium na 2007 rok,

7. Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Fundacji „Górna Prosna”,

8. Informacja w sprawie wyboru ławników,

9. Zaproszenie na 15 Ogólnopolską Pielgrzymkę Samorządu Terytorialnego.
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P R O T O K Ó Ł   NR  XIV/2008

Z  SESJI   RADY   GMINY   W   RADŁOWIE

Z  DNIA  24  KWIETNIA   2008  ROKU

     Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska.

Radnych obecnych według listy obecności    - 14,
Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych – 1.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli:

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,
- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,
- Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi… - Henryk Karkos,
- 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 z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii za 2007 rok.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2007 rok.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał przyjętych przez Radę Gminy w 2007 
roku.
8. Przyjęcie informacji o stanie mienia komunalnego.
9. Zapoznanie z treścią wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Radłowie.
10. Zapoznanie z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu:
1) do sprawozdania z realizacji budżetu,
2) do wniosku Komisji Rewizyjnej.
11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium – przyjęcie uchwały.
12. Przyjęcie uchwał w sprawach :
1) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na rok 2008,
2) zmian w budżecie gminy na rok 2008,
3) wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania z 
udziałem Gminy Radłów,
4) wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w Radłowie,
5) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 
położonej w Kościeliskach,
13. Sprawy bieżące.
14. Dyskusja.
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15. Interpelacje i wnioski Radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski
17. Zamknięcie obrad.

Streszczenie obrad :

Ad.1. Otwarcia Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka 
Jarosińska. Powitała przybyłych na obrady Radnych, Sołtysów oraz pracowników 
Urzędu Gminy. Na podstawie listy obecności radnych – stwierdziła prawomocność 
obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad przesłany został Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji.
Wójt Gminy zgłosił wniosek o uzupełnienie tego projektu w pkt.8 – przyjęcie uchwał 
ppkt. 6 – zmiana Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
Wniosek został przyjęty.
Uzupełniony wnioskiem porządek obrad – 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. Przewodnicząca zaproponowała przyjęcie 
protokołu bez jego odczytania. Propozycja została zaakceptowana.
Protokół z poprzedniej sesji – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.4. Wójt Gminy poinformował o uczestnictwie w spotkaniach: Związku Gmin 
Wiejskich, dotyczących pozyskiwania środków unijnych oraz cyklicznym spotkaniu 
Wójtów i Burmistrzów Powiatu z udziałem Marszałka i Wicewojewody,

- trwają prace przygotowawcze związane z przejęciem od PKP gruntów po trasie 
kolejowej (tzw. Paulina) przez poszczególne samorządu z przeznaczeniem na trasę 
rowerową,

- na etapie projektów znajdują się: remont budynku Urzędu, hydroforni oraz budowa 
chodnika w Radłowie,

- dokonano wymiany drzwi i okien w budynku komunalnym w Kolonii Biskupskiej,

- podpisane zostało porozumienie i przekazane zostały środki na tablice 
dwujęzyczne. Należy w następnej kolejności opracować specyfikację i ogłosić 
przetarg,

- 01 marca w Praszce odbył się coroczny turniej Radnych,

- Komenda Powiatowa Policji dokonała zmiany na stanowisku dzielnicowego. 
Obecnie na terenie naszej gminy funkcje tę pełni sierżant Mika.

Ad.5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Radłów za rok 2007 przedstawił 
Pełnomocnik Wójta Henryk Karkos. Materiał opisowy – w załączeniu do niniejszego 
protokołu.
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W uzupełnieniu do informacji Pełnomocnik udzielił odpowiedzi na pytania zebranych:
- Komisja pokrywa koszty badania – prowadzone przez lekarzy biegłych, leczenie 
osób uzależnionych pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia,
- pozytywnie należy ocenić zmianę społecznego nastawienia do spożycia alkoholu – 
picie alkoholu staje się wstydliwe,
- wyleczonych z uzależnienie na terenie gminy jest 35 osób.

Podsumowania tematu dokonał Wójt Gminy. Pozytywnie ocenił pracę Komisji 
realizującej Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Narkomanii.

Ad.6. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2007 rok przedstawione było i 
szczegółowo analizowane na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w 
dniu 21 kwietnia br.. Nie zgłoszono uwag do tematu.

Ad.7. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił załączone do protokołu 
sprawozdanie z realizacji uchwał przyjętych przez Radę Gminy w 2007 roku.

Ad.8. Informację o stanie mienia komunalnego przedstawił Wójt Gminy. Materiał – w 
załączeniu do protokołu.

Ad.9. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – Jacek Krzak przedstawił 
treść Uchwały Komisji Rewizyjnej z dnia 8 kwietnia 2008 roku z wnioskiem o 
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu gminy w roku 2007. 
Materiał – w załączeniu do protokołu..

Ad.10. Treści Uchwał Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu przedstawili kolejno:
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz – na temat opinii o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu gminy za 2007 rok (Uchwała Nr 96/2008 z dnia 27 marca 2008 roku)
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jacek Krzak na temat opinii o wniosku 
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2007 rok (Uchwała Nr 173/2008 z dnia 
18 kwietnia 2008 roku).
Opinie – stanowią załączniki do protokołu.

Ad.11. Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska przedstawiła projekt 
uchwały Rady Gminy w sprawie absolutorium.
Uchwała Nr 74/XIV/2008 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radłów 
za 2007 rok – przyjęta została w głosowaniu jawnym w obecności 14 Radnych – 
jednogłośnie.

Ad.12.  Przyjęcie uchwał:

1) Pełnomocnik Wójta Gminy przedstawił główne założenia Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2008. Nie zgłoszono 
uwag do tematu.
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 
Uchwałę Nr 75/XIV/2008 przyjęto jednogłośnie.
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2) Skarbnik gminy przedstawiła propozycje zmian tegorocznego budżetu. Propozycje 
zostały zaakceptowane. Przedstawiony przez Przewodniczącą Rady Gminy projekt 
Uchwały Nr 76/XIV/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 – przyjęto 
jednogłośnie.

3) Wójt Gminy wyjaśnił powody przekształcenie istniejącej Fundacji Górna Prosna w 
Stowarzyszenie.
Uchwałę Nr 77/XIV/2008 – przyjęto jednogłośnie.

4) Wójt poinformował o działaniach podjętych w celu sprzedaży budynku 
mieszkalnego w Radłowie (Dom Nauczyciela) zgodnie z przyjętymi wcześniej 
zamierzeniami w tym zakresie.
Głos zabrał Radny Józef Gajek stwierdzając, że sprzedaż budynków komunalnych 
należy realizować po cenie rynkowej.
Wójt stwierdził, że przy sprzedaży jednego z ostatnich budynków nie należy zmieniać 
zasad przyjętych wcześniej w tym zakresie. Sprzedaży dokonać należy racjonalnie. 
Utrzymanie i remonty budynków powodują duże wydatku budżetowe.
Uchwałę Nr 78/XIV/2008 – przyjęto 11 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących 
się”.

5) Wójt poinformował o zamiarze sprzedaży 57 m2 gruntu położonego w 
Kościeliskach (przy Przedszkolu) Panu Hubertowi Kobiołka na poprawę warunków 
zagospodarowania. Poinformował również, że powierzchnia ta nie jest niezbędna do 
wykorzystania dla potrzeb przedszkola.
Uchwałę Nr 79/XIV/2008 – przyjęto jednogłośnie.

6) Wójt poinformował, że w związku z otrzymanym dofinansowaniem na budowę 
drogi dojazdowej do gruntów w Sternalicach – inwestycję tą należy wprowadzić do 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Radłów. 
Uchwałę Nr 80/XIV/2008 – przyjęto jednogłośnie.

Ad.13.W sprawach bieżących:

- Wójt zaprosił zebranych na Rewię Orkiestr dętych, która odbędzie się w Prusowie 4 
maja br.,
- w dniu 2 maja br. nie będzie czynny Urząd Gminy,
- w dniach od 28 do 30 kwietnia w godzinach od 11.30 do 14.00 w Sali ślubów w 
Radłowie będzie można składach delegowanemu z Urzędu Skarbowego w Oleśnie 
pracownikowi – roczne zeznania podatkowe,
- w dniu30 kwietnia – odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady w 
przedmiocie łączności telekomunikacyjnej i wywozu śmieci.
- ustalono również, że w najbliższy poniedziałek przedstawiciele z każdej wsi (Sołtys 
lub Radny) dokonają przeglądu stanu dróg gminnych dla opracowania 
harmonogramu ich remontu na najbliższy okres
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Ad.14. Interpelacje i wnioski Radnych:

- Wilhelm Wengel – w sprawie uporządkowania powstałego przy wjeździe do 
Sternalic dzikiego wysypiska śmieci,
- Stefan Hildegarda – w sprawie zapewnienia przy cmentarzach dużych kontenerów 
na śmieci,
- Zaremba Arnold – w sprawie zakończenia budowy zatoki autobusowej w Radłowie,,
- Adamek Franciszek – Franciszek sprawie zapewnienia kamienia lub żużlu na drogę 
do posesji Nikiel w Kolonii Biskupskiej,
- Roman Kaleja – w sprawie wymiany szyb na przystanku autobusowym w 
Wichrowie.

Ad.15. Wójt udzielił odpowiedzi na pytania zebranych:
- teren, o którym mowa stanowi własność Gospodarstwa Sternalice,
- umowę na zapewnienie kontenerów przy cmentarzach – powinni zawrzeć 
Proboszczowie lub Rady Parafialne,
- zatoka autobusowa zakończona zostanie w miesiącu maju,
- stan drogi w Kolonii Biskupskiej zostanie sprawdzony.

Ad.16. Przewodnicząca Rady Gminy – zamknęła obrady XIV Sesji Rady Gminy w 
Radłowie.
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 14.45.
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