P R O T O K Ó Ł NR XV/2008
Z SESJI RADY GMINY W RADŁOWIE
Z DNIA 11 CZERWCA 2008 ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA Nr 81/XV/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 82/XV/XV/2008 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu
za rok 2007,
UCHWAŁA Nr 83/XV/2008 w sprawie: ustalenia zasad przysługiwania diet oraz
zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Gminy Radłów,
UCHWAŁA Nr 84/XV/2008 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
Radłów,
UCHWAŁA Nr 85/XV/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów
podróży przysługujących Sołtysom sołectw utworzonych na terenie Gminy Radłów.

P R O T O K Ó Ł NR XV/2008
Z SESJI RADY GMINY W RADŁOWIE
Z DNIA 11 CZERWCA 2008 ROKU
Obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel.
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,
- Starosta Oleski – Jan Kus.

Porządek obrad XV 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 na temat współpracy ze Starostwem Powiatowym w Oleśnie.
6. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2008,
2) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu za rok 2007,
3) ustalenia wysokości diet Radnym,
4) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy,
5) zmiany uchwały w sprawie diet Sołtysów.
7. Sprawy bieżące.
8. Dyskusja.
9. Interpelacje i wnioski Radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
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Streszczenie obrad:
Ad.1. Otwarcia XV Sesji Rady Gminy w Radłowie dokonał Wiceprzewodniczący
Rady – Wilhelm Wengel. Powitał wszystkich przybyłych na Sesję. Na podstawie listy
obecności Radnych stwierdził prawomocność obrad Sesji.
Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami o
terminie Sesji. Nie zgłoszono wniosków o zmianę tego projektu. 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. Radni mieli możliwość zapoznania się z jego
treścią. Wiceprzewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu bez
odczytania. Propozycja została zaakceptowana. Protokół z poprzedniej Sesji przyjęto
w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.
Ad.4. Wójt poinformował o działaniach podejmowanych od ostatniej Sesji tj. od dnia
24 kwietnia br.
- rozstrzygnięto przetarg na remont budynku Urzędu Gminy – wykonawca Firma
Bolek, remont ruszy lada dzień, obejmuje – remont kapitalny klatki schodowej,
wymiana drzwi, elewacja zewnętrzna i trwać będzie około półtorej miesiąca. Może to
zakłócić pracę Urzędu,
- wyłoniony został wykonawca budowy chodnika w kierunku cmentarza w Radłowie –
Firma Mrozek. Prace będą realizowane w dwóch terminach. W tym roku – za kwotę
około 100 tys. zł i zakończone na bezpiecznym etapie. Drugi termin – w roku
przyszłym z terminem zakończenia do 30 maja 2009.
- prace remontowe dwóch sal lekcyjnych w starej części budynku PSP w
Sternalicach – przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty,
- trwają przygotowania do ogłoszenia kolejnych przetargów tj.:
- remont i dobudowa hydroforni w Biskupicach (na początku lipca),
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sternalicach (w przyszłym
tygodniu), notujemy duże zainteresowanie firm,
- Trwają uzgodnienia dotyczące ustawienia dwujęzycznych znaków nazw
miejscowości> termin odsłonięcia tablic planowany jest na drugą połowę września.
- w dniu 4 maja odbył się kolejny doroczny przegląd orkiestr dętych w Prusowie.
Uczestniczyło 6 orkiestr.
- 25 maja odbył się rajd rowerowy mieszkańców gminy Rudniki i Radłów (około 45
km), uczestniczyło ponad 60 osób,
- ze względu na warunki pogodowe przełożono termin przeglądu piosenki religijnej,
- odbyły się ćwiczenia jednostek OSP organizowane przez Komendanta Gminnego,
Ad.5. Starosta Oleski – Jan Kus podziękował za zaproszenie do udziału w Sesji.
Stwierdził, że współpraca z Gminą Radłów układa się pomyślnie. Najważniejszym
zadaniem dla Powiatu jest poprawa nawierzchni dróg – jest ich około 360 km. Na rok
2008 i 2009 spisywane są z gminami porozumienia na ścinkę poboczy i budowę
chodników w proporcji 50 na 50% wydatków. W roku bieżącym najwięcej środków na
drogi otrzymają gminy : Dobrodzień i Radłów. Do realizacji przewidziany jest odcinek
drogi w Ligocie Oleskiej 1.300 mb i około 250 mb od Surowa w stronę Sternalic.
Kosztorys to kwota około 300 tys. zł. Z Nowych Karmonek – wykonana zostanie
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ścinka poboczy – remont nawierzchni planowany jest tam na lata następne. Potrzeby
każdej z gmin w zakresie drogownictwa są bardzo duże.
W zakresie ochrony zdrowia – sytuacja nie jest zła. Szpital powiatowy został
wyprowadzony z zadłużenia – kwota blisko 12 mln zł. Pozostało do spłaty około 2
mln kredytu na roczny budżet około 40 mln zł. Remontowane są sukcesywnie
pomieszczenia szpitala (w najbliższym czasie – Oddział Ortopedii), kupiono sprzęt:
USG, mammograf, tomograf komputerowy za 1,7 mln zł, Kontrakt roczny szpitala to
kwota 23 mln zł, przy szpitalu w Kluczborku o kontrakcie 7 mln zł. Oddział
Ratownictwa Medycznego w Oleśnie obsługuje oba te powiaty. Wypłacono zaległości
wobec personelu. Analizuje się możliwość przejęcia szpitala przez samorząd.
Stary szpital w Oleśnie został sprzedany w roku ubiegłym przedsiębiorcom z Katowic
z zastrzeżeniem, aby w czasie remontu pozostała bryła zewnętrzna budynku. Kaplica
została wydzielona i przekazana do Probostwa.
Szpital w Dobrodzieniu został zamknięty z 2001 roku, wyremontowany i dostosowany
do 42 osób do leczenia poszpitalnego (na pół roku – z możliwością przedłużenia).
Odpłatność pacjenta wynosi 70% emerytury lub renty, pozostałą kwotę pokrywa
Narodowy Fundusz Zdrowia.
W Borkach Wielkich i Radawiu znajdują się Domy Pomocy Społecznej – z pełną
odpłatnością (1.450 zł i 2.000 zł).
19 czerwca – otwarty zostanie nowy obiekt – Komenda Powiatowa Policji,
jednym z najlepiej wyposażonych w województwie jest Powiatowa Komenda Straży
Pożarnych,
W odpowiedzi na pytania zebranych Starosta wyjaśnił:
- odpłatność za parking przy szpitalu ustalona została przez osobę, która wygrała
przetarg na utrzymanie zieleni i parkingu. Nieruchomości ZOZ i szkół przekazane
zostały notarialnie dyrektorom jednostek. Przetarg ogłosił Dyrektor ZOZ. W nowym
przetargu bezwzględnie należy zapewnić dostęp do parkingu osobom
niepełnosprawnym.
- Tiry podróżujące po drogach powiatowych niszczą nawierzchnie tych dróg. Gdzie
tylko będzie to możliwe – ustawione zostaną znaki ograniczające ciężar pojazdu,
Wójt Gminy podziękował w imieniu Rady i własnym za udział Starosty w Sesji Rady
Gminy.
Na obrady Sesji dotarła Anna Gerlic zwróciła się z prośbą o wypełnienie ankiet
dotyczących programu Lider Plus.
Od września będzie realizowany czwarty etap programu. Do tej pory Fundacja
opracowywała strategie.
Ad.6. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany w budżecie gminy omówiła z uzasadnieniem Skarbnik Gminy – Jolanta
Leszcz. Nie zgłoszono uwag do tematu. Przedstawiony przez
Wiceprzewodniczącego Rady projekt Uchwały Nr 81/XV/2008 przyjęto w
głosowaniu jawnym – jednogłośnie,
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2) również jednogłośnie przyjęto – omówioną przez Skarbnika Gminy Uchwałę Nr
82/XV/2008 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu za rok 2007,
Propozycje zmian diet Radnych, Sołtysów i wynagrodzenia Wójta Gminy były
przedmiotem szczegółowej analizy na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady
Gminy w dniu27 maja br. W nawiązaniu do ustaleń posiedzenia jednogłośnie przyjęto
Uchwały w kolejności następującej:
3) Nr 83/XV/2008 w sprawie: ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu
kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Radłów,
4) Nr 85/XV/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Radłów,
5) Nr 85/XV/2008 zmieniającą Uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży
przysługujących Sołtysom sołectw utworzonych na terenie Gminy Radłów.
Ad.7. W sprawach bieżących:
- Wójt poinformował, że mimo ustaleń z Firmą Remondis Opole dotyczących zasad i
terminu odbioru opon i opakowań po środkach czystości – występuje ogromne
zamieszanie przy realizacji zadania. Rolnicy czekają po kilka godzin. Jest to
niepoważne ze strony Remondis, aby nie reagować na monity od wczoraj wczoraj
zapełnieniu pojemników na dostarczane opony.
Ad.8. Nie zgłoszono interpelacji i wniosków.
Ad.11. Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Radłowie zamknął obrady XV Sesji.
Sesja trwała od godz. 10 do godz. 13.30.
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