
P R O T O K Ó Ł   NR  VII/2007

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  14  CZERWCA  2007  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA Nr 29/VII/2007 w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Radłowie,

UCHWAŁA  Nr 30/VII/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/III/2006 Rady Gminy w 
Radłowie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 
2007,

UCHWAŁA  NR 31/VII/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr 26/VI/2007 Rady Gminy w 
Radłowie z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia trybu postępowania o 
udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych 
podmiotom niezaliczanym do sektora finanansów publicznych i niedziałających w 
celu osiągnięcia zysku,

UCHWAŁA  NR 32/VII/2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 
zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we 
wsi Biskupice”,

UCHWAŁA  NR 33/VII/2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 
zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
Sternalicach”,

UCHWAŁA  NR 34/VII/2007 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Radłów do 
zaciągnięcia zobowiązania wekslowego,

UCHWAŁA  NR 35/VII/2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
na własność Gminy Radłów,

UCHWAŁA  NR 36/VII/2007 w sprawie zgłoszenia Sołectwa Ligota Oleska do 
Programu Odnowa Wsi,

UCHWAŁA  Nr 37/VII/2007 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i 
poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku 2007,

UCHWAŁA  NR 38/VII/2007 w sprawie raportu z Gminnego Planu Gospodarki 
Odpadami dla Gminy Radłów.

1. Projekt Uchwały w sprawie udziału w projekcie budowy szerokopasmowego 
dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy.

2. Wystąpienie Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu.
3. Wystąpienie Rady Gminy Otmuchów.



P R O T O K Ó Ł  NR  VII/2007

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE  

Z  DNIA  14  CZERWCA  2007  ROKU

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska.

Radnych obecnych według listy obecności   –  13,
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych   -     1,
Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych –  1.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli :

Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,
Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,
Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,
Kierownik GBP – Marta Korzekwa.
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. Przyjęcie informacji z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie.
6. Analiza propozycji Telekomunikacji Polskiej dotycząca zakresu usług 
telekomunikacyjnych na terenie Gminy Radłów.
7. Przyjecie uchwał w sprawach :
1) zmian w budżecie gminy na rok 2007,
2) zmiany uchwały nr 26/VI/2007 Rady Gminy w Radłowie z dnia 27 kwietnia 2007 
roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, 
sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,
3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą 
„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Biskupice”,
4) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą 
„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sternalicach”
5) upoważnienia Wójta Gminy Radłów do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego,
6) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kościeliskach na 
własność Gminy od Pana Rolanda Chwałek,
7) zgłoszenia Sołectwa Ligota Oleska do Programu Odnowa Wsi,
8) udziału w projekcie budowy szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 
mieszkańców gminy,
8. Sprawy bieżące:
- wystąpienie Rady Gminy Otmuchów,
- wybory ławników do Sądu Rejonowego Rejonowego Oleśnie.
9. Dyskusja.



10. Interpelacje i wnioski Radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Streszczenie obrad :

Ad.1. Otwarcia VII Sesji Rady Gminy w Radłowie dokonała Przewodnicząca tej Rady 
– Agnieszka Jarosińska. Powitała Radnych, osoby zaproszone do udziału w Sesji 
oraz referujące poszczególne punkty porządku obrad. Na podstawie listy obecności – 
stwierdziła prawomocność obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji. Wnioski o dokonanie zmian tego projektu wraz z uzasadnieniem 
zgłosili :
Wójt Gminy :
- wprowadzenie do pkt. 7 przyjęcie uchwał, ppkt. 9 – przyjęcie raportu z gminnego 
programu gospodarki odpadami oraz ppkt.10 – nadania statutu Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Radłowie,
Skarbnik Gminy:
- wprowadzenie do pkt. 7 przyjęcie uchwał, ppkt.11 – ustalenia maksymalnej 
wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w 2007 roku.
Porządek obrad uzupełniony przyjętymi wnioskami – przyjęto w głosowaniu jawnym 
– jednogłośnie.

Ad.3. Protokół z VI Sesji Rady Gminy wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Gminy 
oraz na sali obrad – przed rozpoczęciem Sesji. Przewodnicząca Rady 
zaproponowała przyjęcie protokołu bez odczytania. Propozycja została przyjęta. 
Protokół z VI Sesji – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.4. Informację z działalności w okresie od 27 kwietnia przedstawił Wójt Gminy:
- podpisana została umowa z Firmą Bardorz na termomodernizację budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach. Prace rozpoczną się w przyszłym 
tygodniu.
- Firma Larix z Lublińca jest wykonawcą budowy dróg w Sternalicach i Biskupicach z 
dofinansowaniem Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w 
Opolu.
- Starostwo Powiatowe oraz Wójtowie i Burmistrzowie Miast i Gmin powiatu podjęli 
wspólną decyzję o wprowadzeniu szczepień dzieci i młodzieży przeciwko SEPSIE. 
- w Prusowie po raz kolejny odbyły się: przegląd orkiestr dętych oraz festiwal 
piosenki religijnej. Imprezy były udane.
- wspólnie z gminą Rudniki zorganizowany został również rajd rowerowy.
- konkurs na dyrektora szkoły w Sternalicach nie przyniósł spodziewanego efektu, 
konieczne jest rozpisanie kolejnego konkursu w tym temacie.
- gościliśmy delegację partnerskiej Gminy Konigshain.

Ad.5. Informację z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie 
przedstawiła Kierownik GBP – Marta Korzekwa. Opisowa informacja – stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.
Ponadto Kierownik udzieliła odpowiedzi na pytania zebranych :



- w sprawie możliwości zagospodarowania książek niemieckojęzycznych z Koła DFK 
w Kościeliskach,
- w sprawie znikomych ilości pozycji wypożyczanych przez młodzież  szkolną z Filii 
Bibliotecznej w Biskupicach.
Podsumowania tematu dokonał Wójt Gminy, stwierdzając, że współpraca z 
Kierownikiem GBP i za Jego pośrednictwem z Filiami bibliotecznymi układa się 
bardzo dobrze.

Ad.6. Na obrady przybył Koordynator ds. Programu BEE Telekomunikacji Polskiej – 
Artur Gregorek. Omówił funkcjonowanie radioliniowej łączności telefonicznej, 
poinformował również, że dla Telekomunikacji teren Gminy Radłów w zakresie 
inwestycji nie jest atrakcyjny.
Zaproponował udział gminy w Regionalnym Programie Operacyjnym, polegający na 
współfinansowaniu inwestycji.
Z propozycji tej wynika, że TPSA finansuje projekt oraz urządzenia i koszty 
niekwalifikowane. Gmina współfinansowałaby koszty światłowodu.
Całość inwestycji oscyluje w kwocie około 15 mln zł, z czego TPSA jest w stanie 
wygospodarować około 2,5 mln zł, Gmina powinna pokryć około 15% wartości 
inwestycji. Na pozostałe środki opracowany zostanie wniosek o dotacje unijną. 
Inwestycja zapewnia Internet i telefonizację. Nie ma to związku z wymianą urządzeń 
– planowaną w najbliższym czasie, nie przewiduje się również udziału abonentów w 
realizacji inwestycji.
Gmina nie ponosi odpowiedzialności finansowej do momentu podpisania wniosków.
Telekomunikacja przygotowuje projekt wdrożenia pilotażu radiowej sieci internetowej. 
Decyzja Rady Gminy w przedmiotowej sprawie powinna zostać podjęta na przełomie 
sierpnia i września.

Ad.7. Przyjęcie uchwał w sprawach :

1) Kierownik GBP oraz Sekretarz Gminy omówiły szczegółowo projekt Statutu 
Gminnej Biblioteki Publicznej. Nie zgłoszono uwag do tematu. Przewodnicząca Rady 
Gminy poddała pod głosowanie w/w projekt. Uchwałę Nr 29/VII/2007 w sprawie 
nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Radłowie przyjęto w głosowaniu 
jawnym – jednogłośnie.

2) Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz przedstawiła ze szczegółowym uzasadnieniem 
propozycje zmian tegorocznego budżetu.
Uchwałę Nr 30/VII/2007 – przyjęto jednogłośnie.

3) Skarbnik Gminy udzieliła wyjaśnień w sprawie konieczności dokonania zmian w 
przyjętej na poprzedniej Sesji Uchwale Nr 26/VI/2007 w sprawie określenia trybu 
postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu rozliczania i kontroli 
zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i 
niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Uchwałę Nr 31/VII/2007 – przyjęto 
jednogłośnie,

4) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych we wsi Biskupice”, Wyjaśniła, że kredyt do kwoty 250.000 zł 
zaciągnięty zostanie w Banku Ochrony Środowiska O/Opole z okresem spłaty od 31 



stycznia 2008 roku do 30 września 2011 roku. Źródłem spłaty kredytu będą dochody 
budżetu gminy. Ostateczna kwota kredytu ustalona zostanie po potwierdzeniu kwoty 
dofinansowania na w/w cel z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu 
Marszałkowskiego w Opolu.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt Uchwały Nr 32/VII/2007. 
Uchwała – przyjęta została w głosowaniu jawnym w obecności 13 Radnych – 
jednogłośnie.

5) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w Sternalicach”. Wyjaśniła, że kredyt do kwoty 150.000 zł 
zaciągnięty zostanie w Banku Ochrony Środowiska O/Opole z okresem spłaty od 31 
stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2011 roku. Źródłem spłaty będą dochody budżetu 
gminy. Ostateczna kwota kredytu ustalona zostanie po uzyskaniu potwierdzenia 
kwoty dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego 
Marszałkowskiego Opolu.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt Uchwały Nr 33/VII/2007. 
Uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym, w obecności 13 Radnych: 12 
głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

6) Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dla uzyskania pożyczki z wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu do wysokości 231.400 zł z 
przeznaczeniem na termomodernizacje budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Sternalicach – zgodnie z podjętymi w tym zakresie wcześniejszymi decyzjami Rady – 
niezbędne jest upoważnienie Wójta do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.  
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej 
sprawie. Uchwała Nr 34/VII/2007 – przyjęta została jednogłośnie.

7) Wójt poinformował, że dla uporządkowania prawnego własności gruntów gminy i 
Pana Rolanda Chwałek w Kościeliskach – niezbędna jest zgoda Rady na zakup 5 m 
kw. nieruchomości od Pana Chwałek.
Uchwałę Nr 35/VII/2007 – przyjęto jednogłośnie.

8) Wójt Gminy poinformował o decyzjach podjętych na zebraniu mieszkańców wsi 
Ligota Oleska dotyczących przystąpienia do Programu Odnowa Wsi. O szczegółach 
Rada zapoznana została na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji. Warunkiem 
udziału w Programie jest podjęcie przez Radę Gminy Uchwały zgłaszającej Sołectwo 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt stosownej uchwały. Uchwałę 
Nr 36/VII/2007 – przyjęto jednogłośnie.

9) w nawiązaniu do wystąpienia przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej – 
Przewodnicząca przedstawiła projekt Uchwały Nr 37/VII/2007 w sprawie udziału w 
projekcie budowy szerokopasmowego dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy 
Radłów. Zadania do realizacji przez Urząd Gminy to :
- zlecenie opracowania koncepcji technicznej,
- zlecenie opracowania studium wykonalności,
- przygotowanie i złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o pozyskanie 
środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego,



- współpraca z innymi gminami w ramach stowarzyszenia, związku lub porozumienia 
gmin przy przygotowaniu inwestycji o większym obszarze oddziaływania.
Wynik głosowania nad projektem uchwały był następujący : 9 głosów „przeciw”, 4 
głosy „wstrzymujące się”.

10) Skarbnik Gminy poinformowała o ustaleniach przyjętych na wspólnym 
posiedzeniu komisji dotyczących udzielenia pożyczki Fundacji Górna Prosna i w 
nawiązaniu do tego tematu przedstawiła projekt uchwały nr 37/VII/2007 w sprawie 
ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta 
Gminy w 2007 roku. Uchwałę – przyjęto jednogłośnie.

11) raport z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Radłów był 
przedmiotem analizy wspólnego posiedzenia Komisji Rady. Przedstawiona uchwała 
w sprawie przyjęcia raportu (Uchwała Nr 38/VII/2007) przyjęta została jednogłośnie.

Ad.8. Sprawy bieżące :

Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała zebranych z treścią wystąpienia Rady 
Gminy Otmuchów w sprawie pomocy poszkodowanym klęską nawałnicy deszczu i 
gradu.
W toku dyskusji ustalono, że Wójt dokona rozeznania, jakie decyzje podjęły gminy 
sąsiednie, a temat sfinalizowany zostanie na następnej Sesji.

Inspektor ds. Obsługi Rady zapoznała zebranych z treścią wystąpienia Prezesa 
Sądu Okręgowego w Opolu w sprawie wyboru pięciu ławników do Sądu Rejonowego 
w Oleśnie, w tym dwóch do Sądu Pracy.
W związku z terminem zgłoszeń upływającym w dniu 30 czerwca – opracowano 
stosowne kurendy i informacje do mieszkańców oraz organizacji informujące o trybie 
zgłaszania kandydatów i wymaganych dokumentach.

Wójt Gminy poinformował o decyzjach podjętych na szczeblu powiatu w zakresie 
szczepień przeciwko meningokokom. Dla Gminy Radłów zamówionych zostało 840 
szczepionek z 12.100 sztuk zamówionych dla powiatu. Podział kosztów jednej 
szczepionki to: 16,20 zł – Gmina, 9 zł (strzykawka i igła) – Starostwo, 20 zł – osoba 
zainteresowana. Szczepienia obejmują dzieci i młodzież od 7 do 19 roku życia. Do 
chwili obecnej zaszczepiono 337 osób. Planuje się szczepienie roczników 
młodszych.

Wójt poinformował o szczegółach planowanej zbiórki opon i opakowań po nawozach 
i kiszonkach.

Ad. 9. Dyskusja.

Wójt udzielił wyjaśnień na pytania dotyczące dużej różnicy w kosztach budowy  dróg 
dojazdowych w Sternalicach i Biskupicach, mimo niewielkiej różnicy długości tych 
odcinków. Przygotowanie terenu w Biskupicach wymaga wiele więcej pracy i 
nakładów.



Ad.10. Interpelacje i wnioski zgłosili :

Teresa Dubiel – w sprawach: zapewnienia wiaty przystankowej w przysiółku 
Dąbrówki, wymiany drzwi wejściowych do przedszkola w Nowych Karmonkach, 
terminu ścinki poboczy w Nowych Karmonkach oraz zwiększenia przepustowości 
mostka obok posesji Czołkos.

Teresa Gielsok w sprawie możliwości wydawania delegacji na przejazd własnym 
samochodem dla nauczycieli na spotkania metodyczne i wyjazdy z uczniami (np. 
konkursy czy olimpiady),

Józef Sosna – w sprawie zapewnienia wiaty przystankowej przy szkole w 
Kościeliskach,

Hildegarda Stefan – w sprawie planu zagospodarowania pomieszczeń po 
przedszkolu w Biskupicach,

Józef Gajek – w sprawie wyceny działki dla B. Kalinach oraz proponowanej zmiany 
nazwy ulicy w Radłowie,

Marek Hadam – w sprawach: konieczności poprawy przepustu w kierunku Starego 
Folwarku, w imieniu mieszkańców przysiółka Ruda – podziękował za wykonanie 
drogi dojazdowej,

Bronisław Czapliński w sprawie monitu do Powiatowego Zarządu Dróg o wykaszanie 
poboczy,

Franciszek Adamek – w sprawie zakupu koszul dla Gminnej Orkiestry Dętej.

Ad.11. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski :

- w Nowych Karmonkach wymienione zostały okna, Dyrektor Przedszkola nie 
zgłaszała potrzeby wymiany drzwi wejściowych – i wymiana ta nie jest przewidziana, 
ponadto przeznaczyć trzeba na ten cel środki finansowe,

- ścinka poboczy wykonywana będzie w Milęcinie i Kościeliskach – termin realizacji 
do 30 września,

- delegacje dla nauczycieli mogą wydawać Dyrektorzy szkół po podpisaniu 
jednorazowej umowy z nauczycielem – właścicielem, bądź współwłaścicielem 
samochodu,

- nie zapadła decyzja dotycząca wiaty w Kościeliskach – rozważana jest celowość jej 
ustawienia, wiata w Dąbrówkach zostanie ustawiona w najbliższym czasie,

- lokal po przedszkolu w Biskupicach – jego zagospodarowanie jest tematem 
otwartym, planuje się zorganizowanie spotkania w tym zakresie,



- Nowe Karmonki – prace przy ciekach wodnych wykonywała Spółka Wodna, przy 
współfinansowaniu Urzędu Gminy, kwota około 4,5 tys. zł. Nie ma możliwości 
prowadzenia dalszych prac w tym zakresie.

- wycena działki dla P. Kalinach przeprowadzona została przez biegłego 
rzeczoznawcę Ryszarda Wiecha – cena jest nieco droższa niż poprzednia tj. 2.100 zł 
+ koszty 360 zł,

- ul. Świerczewskiego – temat w trakcie konsultacji z mieszkańcami

- Stary Folwark – dokonano poprawek przy przepuście – temat został zamknięty,

- przysiółek Ruda będzie następną drogą do realizacji.

- trwają prace przy wykaszaniu poboczy przy powiatowych drogach głównych,

- zakup koszul dla orkiestry zrealizowany zostanie z terminie późniejszym,

- trwają prace projektowe w zakresie budowy chodnika w Radłowie.

Ad.12. Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady VII Sesji Rady Gminy w 
Radłowie. Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 14.05.

 

     


