
P R O T O K Ó Ł   NR  XVI/2008

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  30  LIPCA  2008  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA  Nr 86/XVI/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 87/XVI/2008 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 
zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
miejscowości Sternalice”

UCHWAŁA  Nr 88/XVI/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na przeznaczenie do 
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej 
w Radłowie stanowiącej własność gminy,

UCHWAŁA  Nr 89/XVI/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie na czas 
nieokreślony lokalu użytkowego w budynku komunalnym położonym w Kościeliskach 
48A

UCHWAŁA  Nr 90/XVI/2008 w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu pn. „Mimo 
wszystko” w ramach priorytetu VII, działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej 
integracji w poddziałaniu 7.1.1. rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej programu operacyjnego kapitał ludzki, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.

2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury.
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     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 GBP – Marta Korzekwa,
- Dyrektor GOK – Renata Gnot,
- Kierownik GOSP – Zbigniew Nowak.

Porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy:

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 z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka 
Kultury w Radłowie.
6. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2008,
2) zaciągnięcia kredytu na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
Sternalicach,
3) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w 
Radłowie przy ulicy Oleskiej.
7. Sprawy bieżące.
8. Dyskusja.
9. Interpelacje i wnioski Radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Streszczenie obrad :

Ad.1. Otwarcia XVI Sesji Rady Gminy w Radłowie dokonała Przewodnicząca Rady – 
Agnieszka Jarosińska. Powitała przybyłych na Sesję Radnych, Wójta, Sekretarza i 
Skarbnika Gminy oraz osoby zaproszone do referowania poszczególnych punktów 
porządku obrad. Na podstawie listy obecności – stwierdziła prawomocność Sesji.
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Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji. Wójt Gminy – zgłosił wniosek o wprowadzenie do pkt.6 – przyjęcie 
uchwał podpunktów:
4) wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego w budynku komunalnym w 
Kościeliskach,
5) przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Mimo wszystko”
Nie zgłoszono uwag do tematu.
Porządek obrad, po uwzględnieniu wniosku Wójta – przyjęto w głosowaniu jawnym – 
jednogłośnie.

Ad.3. Protokół z XV 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 z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 11 czerwca br. 
przedstawił Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat :
- trwa remont budynku Urzędu Gminy,
- realizowany jest również remont drogi w Sternalicach (wykonawca – Chucz 
Boronów). Ogłoszony przetarg opiewał na kwotę 790 tys. zł, wynik oferty – 609,990 
zł. Dofinansowanie na ten cel wyniesie 350 tys. zł, pozostałe środki – zgodnie z 
wcześniejszymi ustaleniami pochodzić będą z kredytu. Inspektorem nadzoru tego 
remontu jest P. Kulczyki,
- trwa rozbudowa hydroforni w Biskupicach, wartość plac to kwota ponad 100 tys. zł, 
wykonawca Bardorz Kościeliska,
- rozstrzygnięty został przetarg na budowę chodnika w Radłowie. Prace wykonane 
zostaną w miesiącu wrześniu,
- 6 firm zgłosiło się do przetargu na wykonanie dwujęzycznych tablic nazw 
miejscowości. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu prace te wykona Firma Rystal 
Opole. Trwają rozmowy dotyczące terminu i programu uroczystości odsłonięcia tych 
tablic,
- specjalnie powołane przez Wojewodę komisje dokonały szacunku strat 
spowodowanych suszą, Prace komisji utrudniał brak jakichkolwiek wytycznych 
Wojewody co do rodzaju upraw, a także informacji w zakresie pomocy (z wypowiedzi 
telefonicznej wynika, że rolnicy będą mogli się starać o kredyt preferencyjny).
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Opole – 
pozytywnie zaopiniował wniosek Gminy o dofinansowanie zakupu samochodu 
dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
- od poprzedniej Sesji odbyło się wiele festynów i imprez, zawody strażackie, 
rozgrywki sportowe.

Ad.5. Informacje z działalności przedstawiły kolejno:
- Marta Korzekwa – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Renata Gnot – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.
Materiały opisowe – stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Wójt Gminy pozytywnie ocenił pracę tych dwóch jednostek podporządkowanych 
Gminie.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 – minutową przerwę w obradach.
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Po przerwie.

Ad.6. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy. Propozycje tych zmian przedstawiła Skarbnik Gminy.
Nie zgłoszono uwag do tematu. Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady.
Uchwałę Nr 86/XVI/2008 – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą 
„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sternalice”.
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Wyjaśniła, 
że kredyt do kwoty 260.000 zł zaciągnięty zostanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z okresem spłaty od 31 stycznia 2009 roku do 31 
grudnia 2012 roku. Źródłem spłaty kredytu będą dochody budżetu gminy. Ostateczna 
kwota kredytu ustalona zostanie po potwierdzeniu kwoty dofinansowania na w/w cel. 
Zabezpieczeniem spłaty będzie weksel „In blanco”.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt Uchwały Nr 87/XVI/2008.
Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym w obecności 12 Radnych – 
jednogłośnie.

3) Wójt Gminy poinformował o zamiarze sprzedaży w drodze przetargu działki o 
powierzchni 0,0679 ha położonej w Radłowie przy ulicy Oleskiej.
Radni pozytywnie ustosunkowali się do tej propozycji.
Przedstawiony przez Przewodnicząca Rady projekt Uchwały Nr 88/XVI/2008 przyjęto 
w obecności 11 Radnych – jednogłośnie.

4) w związku z zakończeniem wynajmu lokalu użytkowego w Kościeliskach – Wójt 
zaproponował ogłoszenie przetargu.
Propozycja została zaakceptowana.
Uchwałę Nr 89/XVI/2008 przyjęto w obecności 12 Radnych – jednogłośnie.

5) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zbigniew Nowak omówił 
założenia programu, zasady finansowania i zadania projektu pod nazwą „Mimo 
wszystko” w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwałę Nr 90/XVI/2008 – przyjęto jednogłośnie.

Ad.7. Sprawy bieżące :

- Wójt Gminy omówił przebieg zawodów strażackich i rozgrywek piłki nożnej o puchar 
Wójta,
- Radny Czapliński zwrócił uwagę na drobne wzmianki zawarte w Kulisach Powiatu, 
a dotyczące ważnych wydarzeń z życia Gminy Radłów,

Ad.8. Dyskusja:

- Wójt poinformował o wynikach zorganizowanej przez OSP Radłów akcji zbiórki krwi. 
28 osób oddało łącznie 11 litrów krwi,
- Wójt poinformował również o przygotowaniach do odsłonięcia dwujęzycznych tablic 
nazw miejscowości. Uroczystość odbędzie się w I połowie września
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Ad.9. Interpelacje i wnioski Radnych.

- Radny Józef Sosna w sprawach :

- niezadowolenia mieszkańców z powodu usunięcia stojących we wsiach pojemników 
do segregacji śmieci,
- likwidacji Agencji Poczty w związku z zamknięciem sklepu w Kościeliskach,
- zbędnego oświetlenia budynku szkoły,

- Radny Marek Hadam w sprawach :

- zadowolenia z realizacji remontu drogi w Sternalicach,
- uwag zgłaszanych przez przedsiębiorców, przedsiębiorców dotyczących płatności 
podatku, ściągalność należności od osób uchylających się o tego obowiązku jest 
bezskuteczna, a nadrabianie zbiórką krwi, czy działalnością społeczną powoduje 
jeszcze większe niezadowolenie.

Ad.10. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na interpelacje i wnioski :

- nie przewiduje się ponownego ustawiania zbiorników do segregacji odpadów. Do tej 
pory – traktowane były one jak ogólne śmietniki. Śmieci kosztują i drożeją. Problem 
śmieci jest problemem mieszkańców, a nie Gminy,

- o sieci Agencji Pocztowych decyduje Urząd Poczty,

- sprawa oświetlenia szkoły przekazana zostanie Dyrektorowi tej placówki,

- zaległości podatkowe, o których mówił Radny Hadam dotyczą 6 lat. Sprawa 
przekazana została Komornikowi, Gmina ma odpowiedni wpis hipoteczny, co jest 
istotne  w przypadku sprzedaży majątku. Aby omówić skuteczność pracy Komornika 
Skarbowego – proponuje się zaprosić Go do udziału w kolejnej Sesji Rady.

Ad.11. Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XVI Sesji. Sesja trwała od 
godz. 10.00 do godz. 13.30.
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