
P R O T O K Ó Ł   NR  XVIII/2008

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  30  PAŹDZIERNIKA  2008  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA  NR 95/XVIII/2008 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 66/XII/2007 Rady 
Gminy w Radłowie z dnia 28 grudnia 2007 rokuw sprawie uchwalenia budżetu gminy 
na 2008 rok,

UCHWAŁA  NR 96/XVIII/2008 w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego dla Gminy Radłów na lata 2009 – 2013,

UCHWAŁA  NR 97/XVIII/2008 w sprawie: ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla 
członka Ochotniczej Straży Pożarnej,

UCHWAŁA  NR 98/XVIII/2008 w sprawie: wyboru przedstawiciela do Rady 
Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,

UCHWAŁA  NR 99/XVIII/2008 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 222/XXXVI/2006 Rady 
Gminy w Radłowie z dnia 20 września 2006 roku w sprawie procedury uchwalania 
budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budżetu.

1. Informacja na temat realizacji Programu Odnowy Wsi.

2. Informacja na temat pilotażowego programu „Uczeń na wsi”.

3. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych.

4. Analiza oświadczeń majątkowych Kierowników Jednostek Organizacyjnych.

5. Informacja Wojewody Opolskiego w sprawie oświadczeń majątkowych.

6. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie oświadczeń majątkowych.

7. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu z analizy oświadczeń 
majątkowych.

8. Wystąpienie Starosty Oleskiego w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy 
Radłów do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.



P R O T O K Ó Ł   NR  XVIII/2008 

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  30  PAŹDZIERNIKA  2008  ROKU

     Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska.

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,
Sołtysi – lista obecności w załączeniu.

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. Informacja na temat realizacji Programu Odnowy Wsi.
6. Informacja na temat pilotażowego programu „Uczeń na wsi”.
7. Analiza oświadczeń majątkowych.
8. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2008,
2) przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009 – 2013,
3) ustalenia ekwiwalentu za udział w akcjach ratunkowo – pożarniczych,
4) powołania przedstawiciela Gminy Radłów do Rady Społecznej ZOZ.
9. Sprawy bieżące.
10. Dyskusja.
11. Interpelacje i wnioski Radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
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Streszczenie obrad :

Ad.1. Otwarcia XVIII Sesji Rady Gminy w Radłowie dokonała Przewodnicząca Rady 
– Agnieszka Jarosińska. Powitała Radnych i 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 do pkt. 8 – przyjęcie uchwał, ppkt. 5 w sprawie zmiany 
uchwały dotyczącej procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i 
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Innych wniosków nie zgłoszono.
Porządek obrad uwzględniający wniosek Wójta – 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.
Przewodnicząca Rady zaproponowała przyjęcie protokołu bez odczytania. 
Propozycja została zaakceptowana.
Protokół z poprzedniej Sesji przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informacje z działalności 
międzysesyjnej w okresie od 17 września br.:
- zakończono budowę drogi w Sternalicach, trwa kompletowanie dokumentów do 
Urzędu Marszałkowskiego,
- zakończono również rozbudowę hydroforni w Biskupicach, zakupiono agregat 
prądotwórczy, trwa jego uzbrajanie,
- trwa budowa chodnika w kierunku cmentarza w Radłowie. Parking został wykonany, 
obecnie trwają prace przy budowie kanału burzowego,
- w wyniku przetargu z trzech zgłoszonych ofert wyłoniono firmę do rozbudowy szatni 
przy LZS w Ligocie – Józef Marek, Ługi Radły za kwotę 96 tys. zł,
- Powiatowy Zarząd Dróg wykonał asfalt na odcinku 1,5 km,
- trwają prace instalacyjne łącz internetowych. Kolejne spotkanie z Dyrekcja TP S.A. 
odbędzie się w przyszłym tygodniu,
- Wójt brał udział w Kongresie Gmin Wiejskich,
- odbyło się kolejne spotkanie miłośników historii lokalnej z ks. Bernardem Joszko.

Ad.5. Informację na temat działalności 6 istniejących Grup Odnowy Wsi przedstawił 
Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat. Materiał opisowy – w załączeniu do niniejszego 
protokołu.

Ad.6. Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak  przedstawiła działania  realizowane na 
terenie gminy pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych „Uczeń na wsi”. Informacja opisowa – w załączeniu do protokołu.

Ad.7. Analizy oświadczeń majątkowych dokonali kolejno :
- wobec Radnych – Przewodnicząca RG – Agnieszka Jarosińska,
- wobec Kierowników jednostek podporządkowanych – Wójt Gminy – Włodzimierz 
Kierat.
Radni zapoznani zostali z treścią :
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- wystąpienia Wojewody Opolskiego nt. oświadczeń majątkowych Wójta i 
Przewodniczącej Rady,
- wystąpienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie nt. oświadczeń 
majątkowych Radnych.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 – minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

Ad.8. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na rok 2008. Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz 
szczegółowo omówiła poszczególne propozycje zmian. Nie zgłoszono uwag do 
tematu. Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt Uchwały Nr 95/XVIII/2008.
Uchwałę przyjęto w obecności 14 Radnych : 13 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się”.

2) Kierownik Referatu Inwestycji – Piotr Górski oraz Skarbnik Gminy zapoznali 
szczegółowo Radnych z projektem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy na 
lata 2009 – 2013.
Udzielili odpowiedzi na pytania dotyczące:
- możliwości uzyskania dotacji na budowę boisk,
- budowy chodników przy drogach gminnych i powiatowych.
Do projektu planu wprowadzono oświetlenie II części wsi Biskupskie Drogi. Innych 
uwag nie zgłoszono.
Uchwałę Nr 96/XVIII/2008 – przyjęto jednogłośnie.
Wójt Gminy poinformował, że plan inwestycyjny dla gminy jest niezbędny, jednak 
przewiduje się wprowadzanie w nim zmian – zgodnie z możliwościami finansowania 
poszczególnych działań. Łączna wartość zadań uwzględnionych w planie to kwota 
około 40 mln zł. Realizacja planu będzie trudna – duże zadanie może spowodować 
zablokowanie realizacji mniejszych inwestycji, stąd do tematu należy podejść 
spokojnie – wykonując zadania możliwe do spełnienia i wykorzystując wszelkie 
dostępne dotacje.

3) Wójt Gminy wyjaśnił zasady odpłatności za szkolenia oraz akcje ratownicze dla 
członków OSP. Nie zgłoszono uwag do tematu. Uchwałę Nr 97/XVIII/2008 w sprawie 
ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej – przyjęto 
jednogłośnie.

4) Sekretarz Gminy przedstawiła treść wystąpienia Starosty Oleskiego w sprawie 
wytypowania przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Oleśnie. Zapoznała również zebranych z zadaniami Rady Społecznej – 
wynikającymi z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.
Zebrani zaproponowali kandydaturę Radnej Hildegardy Stefan. Kandydatka nie 
wyraziła zgody na pracę w w/w Radzie.
Zgłoszono następną kandydaturę w osobie Radnego Wilhelma Wengel. Kandydat 
wyraził zgodę na pracę w w/w Radzie. Zebrani jednogłośnie opowiedzieli się za ta 
kandydaturą. Uchwałę Nr 98/XVIII/2008 – przyjęto przy 1 wstrzymującym się głosie.
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5) Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w zakresie procedury uchwalania 
budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budżetu. Uchwałę Nr 99/XVIII/2008 – przyjęto 
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 – minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

Ad.9 i 10. Sprawy bieżące.

W nawiązaniu do wcześniej zgłoszonego wniosku o udzielenie informacji przez 
Komornika Wójt wyjaśnił, że podejmowane są działania dotyczące dłużnika podatku. 
Część majątku została prawdopodobnie sprzedana. W związku z dużą ilością 
obciążeń – gmina ma małe szanse na otrzymanie zaległych należności.

Radny Bronisław Czapliński zwrócił uwagę na korzyści wynikające z dofinansowania 
działalności poszczególnych Grup Odnowy Wsi. Zaproponował, aby w przyszłym 
roku zwiększyć kwotę dofinansowania, co w połączeniu z pracą mieszkańców daje 
duże efekty.

Radni Hadam i Gajek w imieniu mieszkańców przysiółka przekazali Radzie i Wójtowi 
podziękowanie za budowę drogi.

Ad.11. Interpelacje i wnioski Radnych:

Wilhelm Wengel – w sprawie skuteczności ściągania zaległych należności za wodę i 
ścieki,

Arnold Zaręba w sprawach:
- obniżenia wysokości żywopłotu przy wyjeździe z ulicy Bocznej na Lipową w 
Radłowie. Obecnie wyjazd jest niewidoczny,
- montażu progu zwalniającego na drodze z Radłowa w kierunku Biskupskich Dróg,

Gajek Józef w sprawach:
- decyzji dotyczącej przeznaczenia do sprzedaży bazy po SKR w Sternalicach,
- wyników sprawy spornej dotyczącej strażnicy OSP w Sternalicach.

Hadam Marek – w sprawie konieczności oznakowania drogi ze Sternalic do 
Kościelisk (znakiem do 2,5 tony), nawigacja kieruje tam duże samochodu ciężarowe 
– jako najkrótszą drogę do Kluczborka.

Sołtysi Wsi Ligota Oleska i Wichrów – w sprawie podjęcia decyzji dotyczących 
mieszkańców, którzy nie posiadają umów na wywóz śmieci,

Stefan Hildegarda – w sprawie zabezpieczenia środków na czyszczenie stawu 
przeciwpożarowego w Biskupicach.
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Ad.12. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na interpelacje i wnioski:
- zaległości za wodę i ścieki w ¾ zostały uregulowane, pozostałe – w najbliższym 
czasie,
- próg zwalniający zostanie zamontowany, 
- nie przewiduje się przeznaczenia do sprzedaży byłej bazy SKR w Sternalicach,
- kolejna rozprawa sądowa w sprawie strażnicy ustalona została na dzień 25 
listopada br.,
- nie będzie oznakowana droga ze Sternalic do Kościelisk,
- należy rozważyć egzekwowanie obowiązku wywozu śmieci, celem uniknięcia 
sytuacji wywozu śmieci do lasu, czy do pojemników przy cmentarzach,
- decyzję o tym, który staw p.poż. będzie czyszczony w roku 2009 podejmą strażacy 
na zebraniu planowanym w miesiącu grudniu,

Ad.13. Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska zamknęła XVIII Sesję 
Rady Gminy w Radłowie. Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.55.
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