P R O T O K Ó Ł NR XXX/2009
Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 29 GRUDNIA 2009 ROKU
Załączniki do protokołu :
UCHWAŁA Nr 164/XXX/2009 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 113/XXI/2008 Rady
Gminy w Radłowie z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na rok 2009,
UCHWAŁA Nr 165/XXX/2009 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2010,
UCHWAŁA Nr 166/XXX/2009 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2010
rok,
UCHWAŁA Nr 167/XXX/2009 w sprawie: nadania nazw ulic drogom w Kolonii
Biskupskiej,
UCHWAŁA Nr 168/XXX/2009 w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Radłów na lata 2010 – 2014,
UCHWAŁA Nr 169/XXX/2009 w sprawie: zawarcia porozumienia w celu realizacji
inwestycji „Budowa drogi Jastrzygowice – Prosna – Kościeliska”,
UCHWAŁA Nr 170/XXX/2009 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 148/XXVII/2009 Rady
Gminy Radłów z dnia 16 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na realizację inwestycji.
1. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7
grudnia 2009 roku:
- nr 642/2009 nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Radłów
na 2010 rok,
- nr 643/2009 nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,
- nr 644/2009 nt. opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu.
2. Wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
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P R O T O K Ó Ł NR XXX/2009
Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 29 GRUDNIA 2009 ROKU

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska.
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,
- Kierownik Referatu – Piotr Górski,
- Sołtysi – lista obecności w załączeniu.
Porządek obrad XXX Sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcia 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 2009,
2) uchwalenia budżetu gminy na rok 2010,
3) przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2010,
4) nadania nazw ulic w miejscowości Kolonia Biskupska,
5) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radłów
na lata 2010 – 2014,
6) zawarcia porozumienia w celu realizacji inwestycji „Budowa drogi Jastrzygowice –
Prosna – Kościeliska”.
6. Sprawy bieżące.
7. Dyskusja.
8. Interpelacje i wnioski Radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
10. Zamkniecie obrad.
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Streszczenie obrad:
Ad.1. Otwarcia XXX Sesji Rady Gminy Radłów dokonała Przewodnicząca Rady –
Agnieszka Jarosińska. Powitała przybyłych na obrady Radnych, Sołtysów i
pracowników Urzędu Gminy – referujących poszczególne punkty porządku obrad. Na
podstawie listy obecności – stwierdziła prawomocność Sesji.
Ad.2. Projekt porządku obrad – przesłany został Radnym wraz z zawiadomieniami o
terminie Sesji.
Wójt Gminy zgłosił z uzasadnieniem wniosek o wprowadzenie do porządku obrad –
zmiany Uchwały Nr 148/XXVII/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 16 września 2009
roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.
Wniosek przyjęto bez pytań.
Porządek obrad – ze zmiana – 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 XXIX Sesji Rady Gminy Radłów z dnia 26 listopada 2009 roku – przyjęto
w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.
Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informacje z działalności w
okresie międzysesyjnym:
- w dniu 15 grudnia br. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych rozpatrzył protest
Firmy Omikron. Protest został oddalono – podtrzymano argumenty, które wykluczyły
z przetargu w/w firmę. Decyzja w tej sprawie zapadła trzy miesiące od terminu
przetargu, co opóźniło działania związane z realizacja inwestycji.
Decyzja ta pozwala na podpisanie umowy z Firmą POLBAU Opole.
- zakończono remont strażnicy OSP Radłów,
- wysypisko śmieci w Radłowie mimo nie przyjmowania śmieci – w sensie prawnym
jest czynne. Prowadzone z ramienia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
kontrole – ujawniają brak wymaganych wymogów dotyczących funkcjonowania
wysypiska, co w konsekwencji prowadzi do kary mandatu wobec Wójta. Dla
uniknięcia rozprawy sądowej w tym zakresie – należy w roku przyszłym dokonać
zamknięcia wysypiska. Do końca lutego 2010 maja zostać opracowane 3 koncepcje
jego rekultywacji.
- Firma Remondis dokonuje podwyżki opłat za usługi wywozu śmieci, co
spowodowane zostało podwyżką stawek za składowanie śmieci. Ponadto Remondis
proponuje zaprosić Radnych do swojej siedziby, celem przedstawienia zamierzeń w
zakresie recyklingu. W związku z tym proponuje się, aby w miesiącu marcu
zaplanować wspólne wyjazdowe posiedzenie stałych Komisji Rady..
Ad.5. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Propozycje zmian w obowiązującym budżecie były przedmiotem analizy na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 22 grudnia br.. Skarbnik przedstawiła
kolejno propozycje zmian dla umożliwienia zamknięcia budżetu tak po stronie
dochodów jak i wydatków na dzień 31 grudnia 2009.
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Przewodnicząca Rady – przedstawiła projekt Uchwały Nr 164/XXX/2009. Uchwałę w
obecności 12 Radnych – przyjęto jednogłośnie.
2) uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
Projekt budżetu gminy został przesłany do wiadomości Radnym. Był również
przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy, które odbyłosie w
dniu 22 grudnia br..
Skarbnik Gminy przedstawiła kolejno wynikające z projektu:
- dochody budżetu,
- wydatki,
- deficyt budżetu,
- plan przychodów i rozchodów,
- rezerwę ogólną i celową,
- dochody i wydatki zadań zleconych,
- dochody z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na zadania Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu
Przeciwdziałania Narkomanii,
- przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej,
- plan dotacji,
- zadania inwestycyjne,
- roczne limity: zobowiązań, sfinansowania deficytu, spłaty kredytów kredytów
pożyczek,
- upoważnień Wójta.
Nie zgłoszono uwag do przedstawionych propozycji.
Skarbnik zapoznała zebranych z treścią Uchwał Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu w kolejności następującej:
- nr 642/2009 nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Radłów
na 2010 rok,
- nr 643/2009 nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,
- nr 644/2009 nt. opinii o prognozie kwoty długu Gminy Radłów.
Uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska przedstawiła projekt uchwały
Nr 165/XXX/2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 wraz z
załącznikami i przedstawiony materiał poddała pod głosowanie.
Uchwałę Nr 165/XXX/2009 – przyjęto obecności 12 Radnych – jednogłośnie.
3) przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2010
Przewodnicząca Rady przedstawiła propozycje tematyczne obrad sesji planowanych
na rok 2010 oraz przybliżone terminy obrad. Nie zgłoszono uwag do w/w propozycji.
Uchwałę Nr 166/XXX/2009 – przyjęto jednogłośnie.
4) nadanie nazw ulic w miejscowości Kolonia Biskupska
Wójt wyjaśnił, że powodem, dla którego w pierwszej kolejności wprowadza się
zmiany we wsi Kolonia Biskupska – jest uporządkowanie stanu ulic i odłączenie od
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podporządkowania miejscowości Biskupice. Odrębne sołectwo ma od lat numerację
budynków w kolejności, która rozpoczynając się w Biskupicach, poprzez Biskupskie
Drogi – kończy się na Kolonii. Powoduje to problemy ze zlokalizowaniem adresy
przede wszystkim dla osób z zewnątrz.
Temat zapoczątkowany został na ubiegłorocznym Zebraniu Mieszkańców Sołectwa.
Mieszkańcy są świadomi tej zmiany i pozytywnie ją oceniają.
Na kolejnym zebraniu mieszkańców w dniu 17 grudnia br. dokonano kolejnych
konsultacji. Przyjęto również propozycje nazw ulic. Opracowany w tym zakresie
projekt uchwały uwzględnia wnioski mieszkańców.
Przedstawiony przez Przewodniczącą projekt Uchwały Nr 167/XXX/2009 – przyjęto
jednogłośnie.
Wójt Gminy dodał, że po wejściu w życie postanowień Uchwały – ustawione zostaną
w terenie tablice z nazwami ulic – na wzór wsi Radłów, w Radłowie natomiast
dokonana zostanie zmiana (dotyczy nie istniejącej już ulicy Świerczewskiego).
5) Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Radłów na lata 2010 - 2014
Kierownik Referatu – Piotr Górski omówił zawarte w projekcie Uchwały:
- prognozę wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego,
- analizę potrzeb oraz plan remontów,
- zasady polityki czynszowej,
- sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami,
- źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej,
- wysokość wydatków na eksploatację, remonty i modernizację.
Wyjaśnień do tematu udzielił Wójt Gminy uzasadniając wzrost czynszu oraz
zamierzenia utrzymania obecnej ilości lokali i budynków.
Zwrócił się również do Rady o podjęcie decyzji w sprawie wniosku Anny Antoniak – o
zakup działki wraz z usytuowanym tam budynkiem komunalnym.
W toku dyskusji – Rada podjęła decyzję: budynek nie będzie przeznaczony do
sprzedaży.
Uchwałę Nr 168/XXX/2009 – przyjęto jednogłośnie.
6) zawarcia porozumienia w celu realizacji inwestycji
Wyjaśnień do tematu udzielił Wójt Gminy. Fatalne warunki dojazdu do posesji
położonych w przysiółku Wytoka Sołectwo Kościeliska oraz do miejscowości
Jastrzygowice i Prosna – brak drogi dojazdowej i wnioski zgłaszane przez osoby tam
mieszkające skłoniły Burmistrza Miasta i Gminy Gorzów Śląski do podjęcia działań
celu zawarcia porozumienia.
Wójt zapoznał Radnych z treścią tego porozumienia i poinformował, że warunkiem
realizacji tej uchwały będzie podjęcie jej przez trzy sąsiadujące gminy oraz Radę
Powiatu w terminie do 31 grudnia 2010 roku.
Uchwałę Nr 169/XXX/2009 – przyjęto jednogłośnie.
7) zmiany Uchwały Nr 148/XXVII/2009 z dnia 16 września 2009 roku
Skarbnik Gminy udzieliła wyjaśnień – Uchwała Nr 148/XXVII/2009 przewidywała
zaciągnięcie kredytu na budowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w
Radłowie w dwóch transzach (2009 i 2010 rok). W związku z trwającą procedurą
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odwoławczą po przetargu – ostateczna decyzja dotycząca wyłonienia wykonawcy
zapadła w dniu 15 grudnia br.. Prace i wydatki związane z tą inwestycja realizowane
więc będą w 2010 roku, toteż dokonano zmian w zapisie uchwały § 1 ust.2 – kredyt,
o którym mowa w ust.1 zostanie zaciągnięty w roku 2010.
Nie zgłoszono uwag do tematu.
Uchwałę Nr 170/XXX/2009 – przyjęto w obecności 12 Radnych – jednogłośnie.
Ad.6. Sprawy bieżące:
Wójt Gminy przedstawił treść wystąpienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w sprawie negatywnych skutków zimy. Zdarzenia oraz sytuacje rodzące
niepokój należy zgłaszać:
- do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tel. 0-34 35 99 031,
- Komendy Powiatowej Policji – 997
- Ośrodka Interwencji Kryzysowej – tel. 0-501 581 147.
Wystąpienie – w załączeniu do niniejszego protokołu.
Ad.7. Dyskusja:
Kierownik Referatu i Piotr Górski udzielił wyjaśnień na pytanie Radnego Józefa
Gajek dotyczące efektów ofert wywozu śmieci w stosunku do mieszkańców, którzy
nie posiadają omów na odbiór odpadów – na 100 gospodarstw – podpisano około 60
umów.
Ad.8. Po wyczerpaniu porządku obrad – Przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka
Jarosińska zamknęła obrady XXX Sesji Rady Gminy Radłów – składając zebranym
życzenia noworoczne.
Sesja trwała od godz. 14.00 do godz. 16.20.

