
P R O T O K Ó Ł   NR  V/2007

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  22  MARCA  2007  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA  Nr 19/V/2007 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 14/III/2006 Rady Gminy w 
Radłowie z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 
2007,

UCHWAŁA  Nr 20/V/2007 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
na 2007 rok,

UCHWAŁA  Nr 21/V/2007 w sprawie: diet oraz zwrotu kosztów podróży 
przysługujących sołtysom sołectw utworzonych na terenie Gminy Radłów,

UCHWAŁA  Nr 22/V/2007 w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy.

UCHWAŁA  Nr 23/V/2007 w sprawie: powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy o 
obowiązku przedłożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach 
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do 
dnia 31 lipca 1990 r.

1. Diagnoza problemów  alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie w 
Gminie Radłów. Realizacja Gminnych Programów Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałaniu 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Radłów za 2006 rok.

2. Wystąpienie Anny Marii Zygmunt – Pełnomocnika Brygidy Kalinach w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż działki.

3. Wystąpienie Brygidy Kalinach w sprawie umożliwienia zakupu działki.
4. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie o oświadczeniach 

majątkowych Radnych.
5. Projekt Uchwały Nr 24/V/2007 w sprawie wyrażenia woli zawarcia 

porozumienia międzygminnego.



P R O T O K Ó Ł  NR  V/2007

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  22  MARCA  2007  ROKU

     Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska.

Radnych obecnych według listy obecności – 15.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli :

Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,
Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,
Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,
Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Henryk 
Karkos,
Dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Opolu – Janusz Nowacji.

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. Omówienie rozwiązań organizacyjnych dotyczących spożycia mleka przez dzieci i 
młodzież szkolną na terenie gminy.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii 
za 2006 rok.
8. Przyjęcie uchwał w sprawach :
1) zmian w budżecie gminy na rok 2007,
2) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2007 rok,
4) ustalenia wysokości diet Sołtysom,
4) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Sternalicach.
9. Sprawy bieżące.
10. Dyskusja.
11. Interpelacje i wnioski Radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
13. Zamknięcie obrad.



Streszczenie obrad :

Ad.1. Otwarcia V Sesji Rady Gminy w Radłowie dokonała Przewodnicząca Rady – 
Agnieszka Jarosińska.
Powitała wszystkich przybyłych na Sesję.
Na podstawie listy obecności – stwierdziła prawomocność obrad.

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 w 
pkt. 8 – przyjęcie uchwał - następujących tematów:
- powiadomienia sekretarza i Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia 
oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub 
współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 roku,
- przyjęcia porozumienia międzygminnego.
Porządek obrad uzupełniony wnioskiem 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. Informację na temat działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 07 lutego br. 
przedstawił Wójt Gminy:
- uporządkowane zostało wysypisko śmieci w Radłowie,
- podjęte zostały działania dla zapewnienia bezpiecznego miejsca wsiadania i 
wysiadania z autobusów dzieciom i młodzieży szkolnej w Nowych Karmonkach, 
Biskupicach i Radłowie,
- ogłoszony został przetarg na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Sternalicach. Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia br.,
- decyzją Urzędu Marszałkowskiego – pozytywnie zaopiniowano wnioski o 
dofinansowanie remontu dróg w Biskupicach (ok. 1.800 mb) i Sternalicach – Nowy 
Folwark (ok.1.150 mb). Dofinansowanie wyniesie około 70% wartości remontu 
(netto). Przetarg odbędzie się na początku maja br. Niebezpieczeństwo w zakresie 
kosztów remontu tkwi w nieaktualnych kosztorysach inwestorskich.
Inwestorskich.
Z podanych wyżej informacji wynika, że dla Rady i Wójta Gminy zapowiada się 
finansowo trudny rok.
- 17 marca odbył się powiatowy turniej Radnych – w podsumowaniu ogólnym Gmina 
Radłów zajęła IV miejsce.

Ad.5. Na obrady przybyli przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego.
Prezes – Pan Janusz Nowacki poinformował zebranych o zadaniach Agencji w 
zakresie: interwencji na rynku rolnym, kwotowania produkcji mleka, dopłat do 
materiały siewnego, dopłat z tytułu suszy, wykorzystania płodów rolnych na produkty 
energetyczne.



Zadaniem Agencji jest również promowanie spożycia mleka przez dzieci i młodzież 
szkolną. Na terenie Opolszczyzny tylko w 27% placówki oświatowe zapewniają 
spożycie mleka.
Opracowano w tym zakresie szczegółowy program. Agencja realizuje dopłaty do 
mleka w kwocie 1,50 zł oraz produktów mlecznych w kwocie 1,40 zł. Hamulcem są 
dla placówek kwestie organizacyjne. 
Agencja apeluje wprowadzenie w Gminie Radłów programu „Szklanka mleka”.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień, że placówki oświatowe nie posiadają stołówek, a stan 
wiedzy o programie jest niewielki.
Prezes Agencji wyjaśnił, że stołówki nie są niezbędne do wprowadzenia programu, 
istnieje możliwość zapewnienia przetworów mlecznych w opakowaniach 
jednostkowych do bezpośredniego spożycia.
Ustalono, że szczegóły tematu omówione zostaną na spotkaniu z Dyrektorami szkół i 
przedszkoli. Z ramienia Urzędu temat pilotować będzie Sekretarz Gminy – Grażyna 
Pilśniak.

Ad.6 i 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawił Pełnomocnik 
Wójta – Henryk Karkos. Materiał – w załączeniu do protokołu.
Ponadto Henryk Karkos omówił przebieg współpracy z Częstochowskim Bankiem 
Żywności. W ciągu trzech lat sprowadzono do Gminy 97 ton żywności o wartości 
około 350 tys. złotych.
Dużym zainteresowaniem rodzin ubogich cieszy się również używana odzież 
rozprowadzana za pośrednictwem GOPS. W ciągu 3 lat rozdano około 8 ton odzieży.

Ad.8. Przyjęcie uchwał w sprawach :

1) zmiany w budżecie gmina na rok bieżący. Szczegółowych wyjaśnień do tematu 
udzieliła Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz. Zebrani nie zgłosili zastrzeżeń. 
Przedstawiony przez Przewodniczącą Rady projekt Uchwały Nr 19/V/2007 przyjęto w 
głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

2) Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy na rok 2007 przedstawił 
Pełnomocnik – Henryk Karkos. Nie zgłoszono uwag do Programu. Uchwałę Nr 
20/V/2007 – przyjęto jednogłośnie.

3) Sekretarz Gminy poinformowała, że wycofany został projekt ustawy o dietach dla 
Sołtysów, Sołtysów związku z tym proponuje się ustalenie diet  za udział w Sesji RG– 
zgodnie z propozycjami omawianymi na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w 
miesiącu lutym. Ponadto sołtysom zwracane będą koszty podróży.
Uchwałę Nr 21/V/2007 przyjęto jednogłośnie.

4) sprawy związane z przebiegiem sprzedaży działki położonej w Sternalicach 
omówione zostały szczegółowo na wspólnym posiedzeniu komisji Rady w dniu 19 
marca br.
Wójt przedstawił zebranym treść wniosków jakie w tym tamecie przesłały:
- Anna Maria Zygmunt – Pełnomocnik Brygidy Kalinach,
- Brygida Kalinach



Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej 
sprawie.
Uchwałę Nr 22/V/2007 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
przyjęto w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”,

5) Sekretarz Gminy przedstawiła obowiązku Rady wynikające z ustawy z dnia 18 
października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
Uchwałę Nr 23/V/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy o 
obowiązku przedłożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach 
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do 
dnia 31 lipca 1990 r.- przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

6) Wójt Gminy poinformował o wcześniejszych spotkaniach w sprawie stworzenia 
wspólnego  systemu gospodarki odpadami komunalnymi poprzez zawarcie 
porozumienia międzygminnego na budowę Międzygminnego Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów w Gortatowie”.
Wójt udzielił wyjaśnień na pytania zebranych:
- zakład ma powstać na bazie istniejącego tam wysypiska śmieci,
- środki na budowę planuje się pozyskać z dotacji Unijnych,
- obecnie wywóz poza teren zapewniają Firmy Remondis Opole i Częstochowa.
- udział finansowy gminy liczony będzie od ilości mieszkańców.
- za budową w Gortatowie opowiedziała się m.in. Gmina Rudniki,
- nie jest wiadomo jakie decyzje podejmie Rada w Oleśnie.
W toku dyskusji do tematu – ustalono – odstąpienie od podejmowania uchwały w 
sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego i zobowiązano 
Wójta do przeprowadzenia rozmowy z Burmistrzem Olesna w sprawie możliwości 
wspólnych działań w zakresie gospodarki odpadami. Temat rozstrzygnięty zostanie 
na następnej Sesji.

Ad.9. Sprawy bieżące.

Radni zapoznani zostali z treścią załączonego do protokołu wystąpienia Naczelnika 
Urzędu Skarbowego w Oleśnie w sprawie oświadczeń majątkowych Radnych, 
ponadto Sekretarz poinformowała o konieczności złożenia kolejnych oświadczeń do 
końca kwietnia br..

Sekretarz Gminy poinformowała również, że postanowieniem Opolskiego Kuratora 
Oświaty – wydana została pozytywna opinia do projektu likwidacji Oddziału 
Zamiejscowego w Biskupicach publicznego Przedszkola w Kościeliskach. Stosowna 
uchwała przygotowana zostanie na następną Sesję RG.

Ad.10 i 11.  Dyskusja, interpelacje i wnioski Radnych.

Sosna Józef – stwierdził, że w miejscowości Kościeliska konieczna jest ścinka 
poboczy,
Teresa Dubiel – mieszkańcy wsi Nowe Karmonki wystąpili do Starosty z wnioskiem o 
ścinkę poboczy – uzyskano pozytywną odpowiedź.
Hildegarda Stefan – podziękowała za zapewnienie oświetlenia ulicznego przy posesji 
Kansik w Biskupicach,



Bronisław Czapliński – w sprawie niebezpieczeństwa, jakie stwarzają aluminiowe 
druty sieci energetycznej przy posesji baran w Wichrowie,
Marek Hadam – w sprawie konieczności załatania dziur w asfalcie – droga w 
Sternalicach oraz pilnego remontu drogi w kierunku przysiółka Ruda.

Ad.12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielił Wójt Gminy:
- ze wstępnych ustaleń ustaleń Powiatowym Zarządem Dróg wynika, że ścinka 
poboczy wykonana będzie na odcinkach dróg: Biskupskie Drogi – Biskupice, 
Kościeliska i Nowe Karmonki – przysiółek Milęcin
Asfalt łatany będzie emulsją na gorąco,

Ad.13. Przewodnicząca Rady zamknęła V Sesję Rady Gminy w Radłowie. Sesja 
trwała od godz. 10.00 do godz. 13.45.


