
P R O T O K Ó Ł  NR  IV/2011

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  12  STYCZNIA  2011  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA  Nr 23/IV/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 
zadanie inwestycyjne,

UCHWAŁA Nr 24/IV/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na 
zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa budynku gimnazjum w Radłowie”,

UCHWAŁA Nr 25/IV/2011 w sprawie zmiany „Planu Odnowy Miejscowości 
Wichrów”,

UCHWAŁA Nr 26/IV/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,

UCHWAŁA Nr 27/IV/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków 
funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.



P R O T O K Ó Ł   NR  IV/2011

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  12  STYCZNIA  2011  ROKU

    Obradom Przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając.

Radnych obecnych według listy obecności – 15.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli :

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,
- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,
- Radca Prawny UG – Tomasz Głębocki,
- Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Radłowie – Leszek Bartela,
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zbigniew Nowak.

Porządek obrad IV Sesji:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Przyjęcie uchwał w sprawach :

1) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne,
2) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pod nazwą 
„Rozbudowa budynku gimnazjum w Radłowie”,
3) zmiany „Planu Odnowy Miejscowości Wichrów”,.

5. Sprawy bieżące.

6. Dyskusja.

7. Interpelacje i wnioski Radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

9. Zamknięcie obrad.
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Streszczenie obrad

Ad.1. Otwarcia IV Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Irena Czubaj – 
Zając. Powitała przybyłych na obrady Radnych oraz Gości Zaproszonych. 
Na podstawie listy obecności – stwierdziła prawomocność obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad przesłany został Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji. Wniosek o wprowadzenie zmian zgłosił z uzasadnieniem Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zbigniew Nowak. Zmiany dotyczyły 
wprowadzenia do porządku obrad w pkt.4 – przyjęcie uchwał:
- ppkt. 4 –w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- ppkt. 5 – w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu 
interdyscyplinarnego.
Wniosek Kierownika GOPS został przyjęty.
Innych wniosków nie zgłoszono.
Porządek obrad (ze zmianami) przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.3. Protokół z III Sesji Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2010 roku – przyjęto 
w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.4. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne.
Wyjaśnień do tematu udzielili Wójt Gminy Włodzimierz Kierat oraz Skarbnik Gminy – 
Jolanta Leszcz. Planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 
1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę budynku Gimnazjum w Radłowie.

Termin spłaty kredytu ustala się od dnia 31.01.2012 roku do dnia 31 grudnia 2019 
roku. Bank, w którym zaciągnięty zostanie kredyt – wyłoniony zostanie w przetargu.

Nie zgłoszono pytań do tematu.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały.

Uchwałę Nr 23/IV/2011 przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.

2) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pod nazwą 
„Rozbudowa budynku Gimnazjum w Radłowie”.

Wyjaśnień udzielili Wójt i Skarbnik Gminy. Pożyczkę do kwoty 500.00,00 zł planuje 
się zaciągnąć z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu. Środki przeznaczone zostaną na rozbudowę budynku Gimnazjum.
Termin spłaty pożyczki proponuje się na okres od 31.12.2012 do 31.12.2015.
Nie zgłoszono uwag do tematu.
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Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały.

Uchwałę Nr 24/IV/2011 przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.

Głos zabrał Dyrektor Publicznego Gimnazjum dziękując Radzie poprzedniej i obecnej 
kadencji za podejmowane decyzje mające na celu ukończenie budowy sali 
gimnastycznej przy Gimnazjum.

3) Wójt Gminy oraz Lider Odnowy Wsi Wichrów – Bronisław Czapliński przedstawili z 
uzasadnieniem konieczność dokonania zmian w „Planie Odnowy Wsi Wichrów”. 
Materiał ten jest niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Przedstawiony przez Przewodniczącą Rady projekt Uchwały Nr 25/IV/2011 przyjęto 
jednogłośnie.

4 i 5) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zbigniew Nowak 
przedstawił wymagania prawne dotyczące :

- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 
oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.
Ponadto udzielił odpowiedzi na pytania zebranych dotyczące terminu powołania 
zespołu oraz propozycji składu osobowego oraz finansowania działań związanych z 
w/w Programem.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie kolejno uchwały:

- Nr 26/IV/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – przyjęto jednogłośnie,

- Nr 27/IV/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania 
zespołu interdyscyplinarnego – przyjęto jednogłośnie.

Ad.5. Sprawy bieżące:

Wójt Gminy poinformował Radę o dotychczasowych skutkach finansowych 
tegorocznej zimy. Od dnia 29 listopada 2010 do 8 stycznia 2011 wykorzystano na ten 
cel około 40 tys. zł. W tym samym czasie Powiat wydał około 300 tys. zł.

Wójt poinformował zebranych o fakcie odznaczenia Srebrnym Laurem Umiejętności 
przez Opolską Izbę Gospodarczą.

Ad.6. Dyskusja.

Radny Marek Hadam – w nawiązaniu do wydatków na zimowe utrzymanie dróg – 
zgłosił propozycję zakupu sprzętu (ciągnik i pług). Sprzęt byłoby można 
wykorzystywać przez cały rok (odśnieżanie, wywóz szamba, wykaszanie poboczy 
itp.)
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Wójt zaproponował, aby w tym temacie zorganizować robocze spotkanie, na którym 
rozważyć należy wszystkie „za” i „przeciw” dotyczące stworzenia zakładu 
komunalnego. Temat łączy się nie tylko z zakupem sprzętu, ale również stworzeniem 
bazy i etatów. Sprawę rozważyć należy analizując wykorzystanie budynków i placu 
zakupionej masarni. Należy również dokonać analizy wydatków na prace zlecane 
Spółdzielni Kółek Rolniczych.

Wilhelm Wengel – stwierdził, że decyzje w tym temacie podjąć trzeba będzie najdalej 
w 2012 roku, kiedy powstanie sieć kanalizacyjna we wsiach Kościeliska i Ligota.

Ad.7 i 8 – Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi.

Wójt Wyjaśnił Radnej Katarzynie Tracz – nie uzyskano dotąd odpowiedzi na 
stanowisko Rady Gminy w sprawie zamiaru likwidacji placówki pocztowej w 
Radłowie.

Radna Teresa Gielsok – zwróciła się z pytaniem dotyczącym likwidacji dróg polnych 
przez właścicieli pól na przykładzie Psurowa – w kierunku lasu.
Wójt wyjaśnił – kiedyś była to droga wewnętrzna PGR. Punktem wyjścia jest ustawa 
o drogach publicznych. Drogi wewnętrzne – nie są drogami publicznymi, stąd Gmina 
nie ma prawa decydować właścicielowi pól.
Odrębną sprawą jest – ścieżka w kierunku Wolęcina, która jest wydzielona 
geodezyjnie.

Radna Iwona Kościelna zwróciła się z pytaniem o możliwość dalszego 
funkcjonowania punktu rehabilitacyjnego w Sternalicach.
Odpowiedzi udzielił Wójt – tego punktu dostosowanie do obowiązujących wymogów 
kosztowałoby Gminę minimum 200 tys. zł. W obecnej sytuacji finansowej – nie ma 
takiej możliwości. Stan dzisiejszy jest efektem błędnie podjętych decyzji 15 lat temu.
Sprzęt stanowi własność KRUS – będzie sprzedany dla potrzeb ZOZ.

Ad.9. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając zamknęła obrady IV Sesji 
Rady Gminy Radłów.
Sesja trwała od godz. 12.00 do godz. 14.00.
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