
P R O T O K Ó Ł   NR  XVII/2008

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  17  WRZEŚNIA  2008  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA  Nr 91/XVII/2008 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Ujazd 
za realizację zadania w zakresie odbudowy infrastruktury komunalnej i gospodarczej,

UCHWAŁA  Nr 92/XVII/2008 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Strzelce Opolskie na realizację zadania w zakresie odbudowy infrastruktury 
komunalnej i gospodarczej,

UCHWAŁA  Nr 93/XVII/2008 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 66/XII/2007 Rady 
Gminy w Radłowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy na rok 2008,

UCHWAŁA  Nr 94/XVII/2008 w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości 
Wichrów”.

1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.

3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do sprawozdania z realizacji 
budżetu za I półrocze 2008.



P R O T O K Ó Ł   NR  XVII/2008

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  17  WRZEŚNIA  2008  ROKU

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy w Radłowie – Agnieszka 
Jarosińska.

Radnych obecnych według listy obecności – 15.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli:

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,
- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,
- Kierownik GOSP – Zbigniew Nowak.

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 budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.
6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do w/w sprawozdania.
7. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) udzielenia pomocy finansowej gminom na realizację zadań w zakresie odbudowy 
infrastruktury komunalnej i gospodarczej,
2) zmian w budżecie gminy na rok 2008.
8. Sprawy bieżące.
9. Dyskusja.
10. Interpelacje i wnioski Radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
12. Zmiany kadrowe na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Radłowie.
13. Zamknięcie obrad.

Streszczenie obrad:

Ad.1. Otwarcia XVII Sesji Rady Gminy w Radłowie dokonała Przewodnicząca Rady 
– Agnieszka Jarosińska. Powitała Radnych i osoby spoza Rady uczestniczące w 
obradach. Na podstawie listy obecności – stwierdziła prawomocność obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym w zawiadomieniach o 
terminie Sesji. Wójt Gminy – zgłosił wniosek o dokonanie zmian w proponowanym 
porządku obrad :
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- wprowadzenie pkt 4a – sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej,
- w punkcie 7 przyjęcie uchwał – ppkt.3 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy 
Miejscowości Wichrów”.
Wniosek Wójta – został przyjęty.
Innych wniosków nie zgłoszono.
Porządek obrad XVII Sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.3. Również jednogłośnie przyjęto bez odczytania protokół w XVI Sesji Rady 
Gminy w Radłowie z dnia 30 lipca 2008 roku.

Ad.4. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym:
- zakończony został remont budynku Urzędu,
-trwa remont drogi w Sternalicach,
- do końca października trwać będzie dobudowa hydroforni w Biskupicach,
- trwają przygotowania do zakupu agregatu prądotwórczego dla potrzeb hydroforni,
- 27 sierpnia br. odbył się przegląd placówek oświatowych, Radni mieli możliwość 
obejrzenia stanu technicznego szkół i przedszkoli,
- 12 września odbyła się konferencja naukowa i odsłonięcie tablic dwujęzycznych – 
temat zbyt medialny, trudny, różnie rozumiany.
- Wójt podziękował organizatorom tegorocznych Dożynek Gminnych za ich dobre 
przygotowanie.

Ad.4a. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zbigniew Nowak 
przedstawił sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz bilans potrzeb na rok przyszły. 
Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ponadto Kierownik 
poinformował zebranych Ponadto konieczności uzupełnienia kadrowego w GOPS 
poprzez zatrudnienie za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy stażysty lub 
bezrobotnego na stanowisko pracownika socjalnego.
Kierownik GOPS udzielił również wyjaśnień na pytania zebranych dotyczące:
- dożywiania uczniów,
- warunków zapewnienia miejsca w Domu Pomocy Społecznej,
- szkoleń refundowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 – minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

Ad.5. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze bieżącego roku – 
przesłane zostało do wiadomości Radnych. Stanowiło ono również przedmiot obrad 
wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy w dniu 15 września br..
Skarbnik Gminy wyjaśniła sprawy związane z:
- dobudową szatni przy LZS Ligota,
- działaniami z Urzędu wobec dłużników podatku.

Ad.6. Skarbnik Gminy przedstawiła treść Uchwały Nr 283/2008 z dnia 1 września 
2008 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat 
opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku. 
Uchwała niniejsza stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.7. Przyjęcie uchwał w sprawach:

- udzielenia pomocy finansowej gminom na realizację zadań w zakresie odbudowy 
infrastruktury komunalnej i gospodarczej.

Zgodnie z ustaleniami wspólnego posiedzenia Komisji Rady pomocy gminom: 
Strzelce Opolskie i Ujazd na odbudowę infrastruktury komunalnej i gospodarczej po 
zniszczeniach przez trąbę powietrzną w kwocie po 5 tys. zł dla każdej z gmin – 
Przewodnicząca Rady przedstawiła kolejno projekty uchwał:
Nr 91/XVII/2008 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Ujazd na 
realizację zadania w zakresie odbudowy infrastruktury komunalnej i gospodarczej – 
przyjęto jednogłośnie,
Nr 92/XVII/2008 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzelce Opolskie 
na realizacje zadania w zakresie odbudowy infrastruktury komunalnej i gospodarczej 
– przyjęto jednogłośnie.

- zmian w budżecie gminy na rok bieżący:

Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz przedstawiła propozycje zmian tegorocznego 
budżetu – udzielając szczegółowych wyjaśnień do przedstawionych propozycji.
Nie zgłoszono uwag do tematu.
Uchwałę Nr 93/XVII/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr 66/XII/2007 Rady Gminy w 
Radłowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 
2008 – przyjęto jednogłośnie.

- Lider Grupy Odnowy Wsi Wichrów – Bronisław Czapliński przedstawił projekt 
„Planu Odnowy Miejscowości Wichrów”. Uchwałę Nr 94/XVII/2008 zatwierdzającą 
w/w plan przyjęto również jednogłośnie.

Ad.8 i 9. Sprawy bieżące, dyskusja.

Wójt Gminy omówił plany ścieżek rowerowych opracowanych przez Fundację Górna 
Prosna. Realizacja tematu przewidziana jest za 2 lub 3 lata.
W związku z szeregiem pytań dotyczących działalności tej Fundacji oraz 
przekształcenia w Stowarzyszenia ustalono, aby na najbliższe posiedzenie stałych 
Komisji Rady Gminy – zaprosić przedstawiciela Stowarzyszenia Górna Prosna – 
Panią Jolantę Wartak, celem szczegółowego zapoznania się z działalnością 
Statutową tej organizacji.
Termin posiedzenia Komisji ustalono na dzień 02 października br. – godz. 16.00.

Ad.10 i 11.  Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski :

- Radni nie mają możliwości szczegółowego zapoznania się z działaniem Komornika 
dotyczącym egzekucji należności od dłużników,

- realizowany jest obecnie opracowany  przez Telekomunikację projekt techniczny 
sieci internetowej w Radłowie,

- istnieje prawna możliwość sprawdzenia wywozu śmieci przez poszczególnych 
mieszkańców. 
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Ad.12. Radni zapoznali się ze zmianami na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Radłowie.
Z dniem 31 sierpnia br. odeszła na emeryturę Pani Marta Korzekwa. W wyniku 
konkursu w/w stanowisko przejęła Pani Alicja Korzekwa.
Rada złożyła podziękowanie Pani Marcie Korzekwa, która w tej bibliotece 
zatrudniona była od dnia 01 sierpnia 1971 roku.

Ad.13. Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska zamknęła obrady XVII 
Sesji Rady Gminy w Radłowie. Sesja trwała od godz. 11.00 do godz. 14.25. 

5


