
P R O T O K Ó Ł   NR  XXI/2008

Z  SESJI   RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  23  GRUDNIA  2008  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA Nr 112/XXI/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 113/XXI/2008 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2009,

UCHWAŁA Nr 114/XXI/2008 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 
2009,

UCHWAŁA Nr 115/XXI/2008 w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów na 
rok 2009,

UCHWAŁA Nr 116/XXI/2008 w sprawie: ustalenia na rok 2009 regulaminu 
określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz 
szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w 
Gminie Radłów,

UCHWAŁA Nr 117/XXI/2008 w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości 
Kościeliska”.

1. Uchwała nr 511/2008 z dnia 12 grudnia 2008 roku Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie 
budżetu gminy na 2009 rok.

2. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 
12 grudnia 2008 roku:
- nr 512/2008 nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,
- nr 513/2008 nt. opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu.

3. Protokół z uzgodnień dotyczących projektów: regulaminu wynagradzania 
nauczycieli oraz regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego z dnia 19 grudnia 2008 roku.



P R O T O K Ó Ł  NR  XXI/2008

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  23  GRUDNIA  2008  ROKU

     Obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel.

Radnych obecnych według listy obecności – 12,
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych  -   3.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli :

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,
- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,
- Sołtysi – obecności w załączeniu do protokołu.

Porządek obrad XXI 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 uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2008,
2) uchwalenia budżetu gminy na rok 2009,
3) przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2009,
4) przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli,
5) przyjęcie regulaminu przyznawania dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli.
6. Sprawy bieżące.
7. Dyskusja.
8. Interpelacje i wnioski radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
10. Zamknięcie XXI Sesji.

Streszczenie obrad :

Ad.1. Otwarcia XXI Sesji Rady Gminy w Radłowie dokonał Wiceprzewodniczący 
Rady – Wilhelm Wengel. Powitał przybyłych Radnych, Sołtysów oraz przedstawicieli 
Urzędu Gminy. Na podstawie listy obecności – stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji.
Wniosek o wprowadzenie do pkt.5 – przyjęcie uchwał ppkt. 6 – zatwierdzenie „Planu 
Odnowy Miejscowości Kościeliska” zgłosił Wójt Gminy.
Wniosek przyjęto.
Porządek obrad – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.
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Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Gminy 
oraz na sali – przed rozpoczęciem obrad. Wiceprzewodniczący zaproponował – 
przyjęcie protokołu bez odczytania. Propozycja została zaakceptowania.
Protokół z XX Sesji Rady Gminy przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informacje z działalności w 
okresie międzysesyjnym tj. od dnia 27 listopada 2008 r.:
- sprowadzony został mikrobus do przewozu uczniów niepełnosprawnych, 
współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych,
- złożony został w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie budowy 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wolęcin – Ligota,
- w stanie surowym znajduje się boks garażowy dla potrzeb OSP Ligota,
- Jednostka OSP Radłów została przyjęta do Krajowego Systemu Ratownictwa.

Ad.5. Projekty uchwał – były przedmiotem analizy wspólnego posiedzenia stałych 
Komisji Rady Gminy w dniu 15 grudnia br.

1) Skarbnik Gminy przedstawiła z uzasadnieniem propozycje zmian w budżecie na 
rok bieżący. Nie zgłoszono uwag do tematu. Wiceprzewodniczący Rady odczytał 
projekt uchwały nr 112/XXI/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 2008 rok. Uchwałę przyjęto – jednogłośnie.

2) projekt budżetu na rok 2009 – przesłany do wiadomości Radnym. Był również 
przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia Komisji.
Skarbnik udzieliła wyjaśnień na pytanie dotyczące wydatków na straże pożarne.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień dotyczących planu i możliwości budowy sali 
gimnastycznej przy Gimnazjum, ważności projektu, terminów realizacji inwestycji 
oraz możliwości uzyskania dotacji.

Skarbnik Gminy odczytała Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 grudnia 2008 roku:
- nr 511/2008 nt. opinii o przedłożonym projekcie budżetu gminy na 2009 rok,
- nr 512/2008 nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,
- nr 513/2008 nt. opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu.
Materiały – w załączeniu do niniejszego protokołu.

Przedstawioną przez Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Uchwałę Nr 113/XXI/2008 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 – przyjęto jednogłośnie.

3) Wiceprzewodniczący Rady przedstawił propozycje tematyczne obrad Sesji na rok 
2009 i poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Uchwałę Nr 114/XXI/2008 – przyjęto jednogłośnie.

4 i 5 ) propozycje wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
przedszkolach na terenie Gminy Radłów w zakresie: dodatków funkcyjnych, 
wychowawstwo i opiekuna stażu oraz dodatku mieszkaniowego– były przedmiotem 
analizy wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy.
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Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w wyniku uzgodnień ze Związkiem Nauczycielstwa 
Polskiego  Oddział Radłów – analizowane wcześniej propozycje uległy zmianie.
Wnioskowane przez ZNP stawki – poddane zostały pod głosowanie.
Jednogłośnie przyjęto uchwały:
Nr 115/XXI/2008 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów na rok 2009,
Nr 116/XXI/2008 w sprawie ustalenia na rok 2009 regulaminu określającego 
wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 
przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Radłów.

6) Pełnomocnik Wójta – Aniela Książek przedstawiła projekt Planu Odnowy 
Miejscowości Kościeliska. Radni nie zgłosili zastrzeżeń.
Uchwałę Nr 117/XXI/2008 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości 
Kościeliska” – przyjęto jednogłośnie.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 – minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

Ad.6. W sprawach bieżących głos zabrali:

Teresa Gielsok – w sprawie terminu wywozu oraz płatności za segregację śmieci.
Wójt zaproponował, aby w najbliższym czasie odbyło się posiedzenie Komisji z 
udziałem przedstawicieli Remondis Opole, na którym omówione zostaną wszystkie 
wątpliwości dotyczące wywozu i segregacji śmieci.

Sołtys Wsi Sternalice – Piotr Wieczorek w sprawie nagminnego zatrzymywania osób 
starszych przez patrole policyjne.

Sołtys Wsi Nowe Karmonki – w sprawie konieczności interwencji w związku z 
zajmowanym przez samochód ciężarowy parkingiem przy Przedszkolu w Nowych 
Karmonkach oraz możliwości wprowadzenia oznakowania dojazdu do posesji 
(wzorem wsi Radłów).
Wójt poinformował, że do kierowcy samochodu – wystosowane zostanie stosowne 
pismo.
Oznakowanie i numeracja ulic może być porządkowana sukcesywnie. Proponuje się, 
aby w pierwszej kolejności podjąć działania w Sołectwie Kolonia Biskupska.

Ad.7. Interpelacje i wnioski zgłosił:

- Gajek Józef – w sprawie oświetlenia ulicznego w Przysiółku Ruda.

Ad.8. Wójt Gminy udzielił wyjaśnień – budżet na rok przyszły nie przewiduje 
inwestycji zakresie oświetlenia ulicznego.

Ad.9. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel zamknął obrady XXI 
Sesji Rady Gminy w Radłowie. Sesja trwała od godz. 12.00 do godz. 14.20.
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