
P R O T O K Ó Ł  NR  XXXIV/2010

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  7  LIPCA  2010  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA Nr 188/XXXIV/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 189/XXXIV/2010 w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budżetu za I półrocze,

UCHWAŁA Nr 190/XXXIV/2010 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Oleskiemu,

UCHWAŁA Nr 191/XXXIV/2010 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Oleskiemu,

UCHWAŁA Nr 192/XXXIV/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Wójta Gminy Radłów umowy o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej wraz z 
zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Radłowie,

UCHWAŁA Nr 193/XXXIV/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Radłowie,

UCHWAŁA Nr 194/XXXIV/2010 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy w 
Radłowie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Radłów.

1. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Radłowie.

2. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie.

3. Informacja Dzielnicowego Powiatowej Komendy Policji w Oleśnie na temat stanu 
bezpieczeństwa na terenie Gminy.

4. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa pożarowego.

5. Informacja o wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie 
Radłów.

6. Odpowiedź Wojewody Opolskiego na skargę Joachima Ligendza – do 
wiadomości.
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Z  SESJI  RADY  GMINY  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  07  LIPCA  2010  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,
- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Renata Gnot,
- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Alicja Korzekwa,
- Komendant Gminny OSP – Stefan Włoka,
- Dzielnicowy Powiatowej Komendy Policji – Marcin Mika.

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 z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki 
Publicznej.
6. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy:
- działalność Dzielnicowego Powiatowej Komendy Policji,
- przygotowanie jednostek OSP do sezonuletniego.
7. Przyjęcie uchwał w sprawach :
1) zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
2) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,
3) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na budowę drogi za odcinku 
Psurów – Żytniów,
4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na budowę drogi na odcinku 
Bodzanowice – Wichrów – Starokrzepice,
5) zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na budowę sali 
gimnastycznej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Radłowie,
6) zakupu od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” udziału 6116/10000 w 
działce nr 728/205 o pow. 0,0081 położonej w Radłowie.
8. Sprawy bieżące.
9. Dyskusja.
10. Interpelacje i wnioski Radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Streszczenie obrad :
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Ad.1. Otwarcia XXXIV Sesji Rady Gminy Radłów dokonała Przewodnicząca Rady – 
Agnieszka Jarosińska. Powitała wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności 
– stwierdziła prawomocność Sesji.

Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji. Wójt Gminy zgłosił z uzasadnieniem  wniosek o wprowadzenie do pkt. 
7 – przyjęcie uchwał ppkt. 7 – uchylenia Uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej 
Rady Gminy Radłów. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Również jednogłośnie przyjęto porządek obrad XXXIV Sesji.

Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Sekretariacie Urzędu 
oraz na sali przed rozpoczęciem obrad, co umożliwiało zainteresowanym zapoznanie 
z jego treścią. 
Przewodnicząca Rady zaproponowała przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji bez 
odczytania. Propozycję zaakceptowano. Protokół z poprzedniej Sesji przyjęto w 
głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informację z działalności w 
okresie od 28 kwietnia br.:
- trwa budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Radłowie. Na dzień 
30 czerwca br. wykonano prace za kwotę 728 tys. zł brutto. Wniosek o dotację 
złożono do Ministerstwa Sportu (200 tys. na rok bieżący, 900 tys. na rok przyszły).
- na ukończeniu jest obecnie budowa boisk sportowych w Ligocie Oleskiej z 
dofinansowaniem PROW. W przyszłym tygodniu zakończone zostaną prace, 
zrealizowana płatność i wystosowany wniosek o refundację środków.
- w wyniku intensywnych, majowych opadów wystąpiły podtopienia i szkody w 
uprawach rolnych,
- w Psurowie odbył się doroczny przegląd orkiestr dętych,
- rajd rowerowy, tym razem prowadził przez Gminę Rudniki, następny planowany na 
na wrzesień odbędzie się w Gminie Radłów,
- poświęcono sztandar OSP Biskupice,
- w związku z silnymi opadami deszczu koncert piosenki religijnej z udziałem Chóru z 
Holandii odbył się w Radłowie,
- w Kościeliskach odbył się jubileusz 50-lecia szkoły,
- festyn integracyjny Gmin Radłów i Rudniki połączony z „Pętlą Rudnicką” odbył się w 
Rudnikach,
- tradycyjnie już obchodzono uroczyście noc świętojańską w Sternalicach,
- gościliśmy delegację partnerskiej Gminy Konigshain,
- w dwóch turach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – gmina Radłów 
miała jedną z najniższych frekwencji w kraju. Wyniki wyborów w gminie – w 
załączeniu.

Ad.5. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Renata Gnot – przedstawiła załączoną 
do protokołu informację z działalności Ośrodka.
Załączoną do protokołu informację z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej – 
przedstawiła Dyrektor Gminnej Biblioteki – Alicja Korzekwa.
Radni pozytywnie ocenili działalność działalność/działalność jednostek 
organizacyjnych.
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Ad.6. Dzielnicowy Powiatowej Komendy Policji w Oleśnie – Marcin Mika zapoznał 
Radę z przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy. Informacja 
– stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W uzupełnieniu do informacji Dzielnicowy udzielił odpowiedzi na pytania Radnych 
dotyczące wezwań i reakcji policji do przykładowo podanych kilku zdarzeń.

Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych – Stefan włoka przedstawił 
załączoną do protokołu informację na temat stanu ochrony przeciwpożarowej na 
terenie Gminy Radłów.
Podsumowania dokonał Wójt Gminy stwierdzając, Ze w strażach w ostatnim czasie 
wydarzyło się wiele dobrego.
Radny Marek Hadam – zgłosił wniosek o zakup płaszczy przeciwdeszczowych dla 
potrzeb OSP.

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 – minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

Ad.7. Przyjęcie uchwał w sprawach :

1) zmian w budżecie gminy na rok 2010. Skarbnik Gminy przedstawiła z 
uzasadnieniem propozycje zmian.
Radni zgłosili zastrzeżenia do projektu dofinansowania Starostwa Powiatowego z 
przeznaczeniem na budowę dwóch dróg powiatowych (Gmina Rudniki do 
dofinansowuje budowy drogi, Powiat zbyt dożo wymaga, Gmina nie ma wpływu na 
wykonawstwo, remont drogi w Kozłowicach jest przykładem nierozsądnego 
wydawania środków na remonty – miejscowość ościenna, asfalt, chodniki po obu 
stronach drogi)
Uchwałę Nr 188/XXXIV/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 przyjęto w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymującym się”,

2) Skarbnik Gminy przedstawiła propozycję zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budżetu za I półrocze. Uchwałę Nr 189/XXXIV/2010 przyjęto 
jednogłośnie.

3) Uchwałę Nr 190/XXXIV/2010 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Oleskiemu – przyjęto 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”,

4) Uchwałę Nr 191/XXXIV/2010 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Oleskiemu – przyjęto 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”,

5) Kierownik Referatu – Piotr Górski wyjaśnił zasady zawarcia umowy o 
dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. budowa sali gimnastycznej przy Publicznym 
Gimnazjum w Radłowie do kwoty 1.100.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej. Uchwałę Nr 192/XXXIV/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na 
zawarcie przez Wójta Gminy Radłów w/w umowy – przyjęto w głosowaniu jawnym – 
jednogłośnie.
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6) Wójt Gminy przedstawił propozycję dalszego etapu porządkowania zakupu 
nieruchomości położonych w sąsiedztwie budynku Urzędu (udział we współwłasności 
nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,0081 ha). Uchwałę Nr 193/XXXIV/2010 
– przyjęto jednogłośnie.

7) Sekretarz Gminy poinformowała o przyjętej w 2005 roku uchwale w sprawie 
powołania Młodzieżowej Rady Gminy – w ramach programu „Szkoła Marzeń”. Rada 
funkcjonowała przez rok, obecnie temat nie jest kontynuowany. Uchwałę Nr 
194/XXIV/2010 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy w Radłowie w sprawie 
powołania Młodzieżowej Rady Gminy Radłów – przyjęto jednogłośnie. Uchwała 
opublikowana zostanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Ad.8 i 9. Sprawy bieżące, dyskusja

Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska odczytała treść otrzymanej do 
wiadomości odpowiedzi na skargę Joachima Ligendza adresowaną do Wojewody 
Opolskiego. 

Ad.10. Interpelacje i wnioski zgłosili:
- Bronisław Czapliński w sprawie sieci światłowodowej,
- Franciszek Adamek – w sprawie oznakowania ulic w Kolonii Biskupskiej.

Ad.11. Wójt Gminy udzielił wyjaśnień na zgłoszone interpelacje i wnioski.

Ad.12. Przewodnicząca Rady – Agnieszka Jarosińska – zamknęła XXXIV Sesję 
Rady Gminy Radłów. Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.40.
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