
P R O T O K Ó Ł   NR  II/2006

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  5  GRUDNIA  2006  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA  Nr 5/II/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr 176/XXX/2005 Rady Gminy w 
Radłowie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 
2006,

UCHWAŁA  Nr 6/II/2006 w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia 
zwolnień w podatku od nieruchomości,

UCHWAŁA  Nr 7/II/2006 w sprawie określenia stawek i wprowadzenia zwolnień w 
podatku od środków transportowych,

UCHWAŁA  Nr 8/II/2006 w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Gminy do 
dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy,

UCHWAŁA  Nr 9/II/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radłów,

UCHWAŁA  Nr 10/II/2006 w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu 
pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych przez Wójta Gminy Radłów 
w podróżach służbowych,

UCHWAŁA  Nr 11/II/2006 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
do dokonywania czynności polegających na określeniu terminu i miejsca 
wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży 
służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy oraz określenia zwrotu 
kosztów przejazdu radnych w podróży służbowej pojazdem samochodowym 
niebędącym własnością gminy.

UCHWAŁA  Nr 12/II/2006 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Radłów 
z organizacjami pozarządowymi na rok 2007.

1. Informacja o wynikach wyborów Wójta na terenie Gminy Radłów.

2. Rota Ślubowania Wójta.

3. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca realizacji programu 
pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy w 2006 roku.



P R O T O K Ó Ł  NR  II/2006

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE  

Z  DNIA  5  GRUDNIA  2006  ROKU

     Obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Wilhelm Wengel.

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,
- 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 o wynikach wyborów Wójta Gminy.
5. Ślubowanie Wójta Gminy.
6. Interpelacje i wnioski Radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
8. Przyjęcie uchwał w sprawach :
1) zmian w budżecie gminy na rok 2006,
2) określenia wysokości stawek i wprowadzenie zwolnień w podatku od 
nieruchomości,
3) określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od środków 
transportowych,
4) upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności z 
zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Radłów,
5) ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Radłów,
6) określenia wysokości stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów prywatnych 
używanych do celów służbowych przez Wójta Gminy Radłów w podróżach 
służbowych,
7) wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności 
polegających na określeniu terminu i miejsca wykonywania zadania oraz 
miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w stosunku do 
Przewodniczącego Rady Gminy oraz określenia zwrotu kosztów przejazdu Radnych 
w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy,
8) współpracy z organizacjami pozarządowymi.
9. Sprawy bieżące.
10. Dyskusja.



11. Zamknięcie obrad.

Streszczenie obrad :

Ad.1. Otwarcia II Sesji Rady Gminy w Radłowie dokonał Wiceprzewodniczący Rady - 
Wilhelm Wengel.
Powitał przybyłych na obrady Radnych, Sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy.
Na podstawie listy obecności - stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji.
Nie zgłoszono wniosków do zmiany w tym projekcie.
Porządek obrad przyjęto w głosowaniu jawnym - jednogłośnie.

Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Gminy 
oraz na sali - bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad.
Wiceprzewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania.
Propozycja została zaakceptowana.
Protokół z poprzedniej Sesji przyjęto w głosowaniu jawnym - jednogłośnie.

Ad.4. Informację o przebiegu i wynikach wyborów Wójta Gminy na terenie Gminy 
Radłów przedstawiła Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej - Grażyna 
Pilśniak.
Materiał w załączeniu.

Ad.5. Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, że zgodnie z art. 
29"a" ustawy o samorządzie gminnym - objęcie obowiązków przez Wójta następuje z 
chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania.
Zebrani powstali, a Pan Włodzimierz Kierat złożył ślubowanie.
Rota ślubowania - w załączeniu do niniejszego protokołu.

Ad.6. Interpelacje i wnioski zgłosili :

Bronisław Czapliński - w sprawie usług i kosztów funkcjonującej na terenie gminy 
nowej firmy wywożącej śmieci,

Teresa Gielsok - w sprawie zapewnienia rolnikom corocznego wywozu opon oraz w 
sprawie uszkodzeń w drodze w kierunku Wolęcina powstałych w wyniku położenia 
linii światłowodowej zbyt blisko drogi,

Marek Hadam - w sprawie nieaktualnych wiadomości strony internetowej Urzędu 
Gminy w Radłowie oraz możliwości informowania mieszkańców o terminie i 
godzinach inkasa za wodę w terenie,

Wilhelm Wengel - w sprawie złej jakości łączności telekomunikacyjnej i konieczności 
monitowania w tym temacie,

Gajek Józef - w sprawie zapewnienia gruzu na drogę dojazdową do przysiółków 
Goniszów i Folwark,



Arnold Zaremba - w sprawie zapewnienia miejsca wysiadania uczniów w Radłowie (I 
przystanek). Dzieci wysiadają prosto do rowu,

Stefan Rudolf Sołtys Wsi Biskupice - w sprawie stanu drogi do wieży w Biskupicach, 
droga jest gminna, a tędy kursują samochody ciężarowe wywożące buraki z 
gospodarstwa Biskupice oraz w sprawie oświetlenia ulicznego przy posesji Kansik w 
Biskupicach,

Jacek Krzak - w sprawie zapewnienia oświetlenia ulicznego przy posesji Galus w 
Kolonii Biskupskiej oraz przy budynku "B" w Starych Karmonkach.
Zwrócił również uwagę na konieczność wystąpienia do Powiatowego Zarządu Dróg o 
sukcesywną wycinkę dębów przy drodze w kierunku Olesna. Drzewa są stare i 
spruchniałe i zagrażają bezpieczeństwu na drodze.
W związku z wyrażoną zgodą Powiatowego Zarządu Dróg na zarurowanie rowu przy 
posesjach - ul. Oleska w Radłowie - zwrócił się z pytaniem o możliwość położenia 
kostki chodnikowej na tym odcinku.

Ad. 7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielił Wójt Gminy:

- Funkcjonująca do tej pory na terenie Gminy Radłów Firma Eko - Recycling 
przestała istnieć. Na zasadzie porozumienia między firmami jej obowiązki przejęła 
Firma Remondis Opole.
Do tej pory gmina nie wydała pozwolenia na działanie Remondis. Zamiarem Wójta 
jest nie udostępnianie gminnego wysypiska śmieci. Obecnie na terenie wysypiska 
jest bałagan. Planuje się w okresie wiosennym jego uporządkowanie i udostępnienia 
mieszkańcom w uzasadnionych przypadkach.
Od nowego roku będą funkcjonowały dwie firmy Remondis Częstochowa (nadal) i 
Remondis Opole. 
Urząd Gminy planuje wydać wydać pozwolenia na równych warunkach. Remondis 
zapowiada wymianę pojemników. Uzasadnione jest, aby w większych wsiach 
ustawione były podwójne pojemniki na śmieci segregowane.

- Sala gimnastyczna w Sternalicach jest udostępniona zainteresowanym trzy razy w 
tygodniu. Do zapewnienia nadzoru spisana została umowa z nauczycielem szkoły.

- wywóz opon w roku bieżącym nie będzie zrealizowany. Powodem jest likwidacja 
firmy Eko. Planuje się podjęcie rozmów z Firmą Remondis dla zapewnienia takiej 
usługi od roku przyszłego,

- dostęp do internetu na terenie gminy jest ogólnie zły. Łączność telefoniczna nie 
pozwala na poprawę w tym zakresie. Telekomunikacja nie jest zainteresowana 
kompleksową zmianą łączności, ponieważ Radłów jest klientem mało dochodowym. 
W tej sprawie telekomunikacja wystąpiła do Urzędu Gminy z propozycją o 
współfinansowanie inwestycji. Ze strony gminy nie jest to możliwe.
Starania o podwyższenie standardu jakości usług internetowych podejmują firmy 
prywatne.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliła Sekretarz Gminy : do roku ubiegłego obsługę 
strony internetowej gminy prowadziła Firma ARO z Opola. Po jej likwidacji zadania 
przejęła Firma HSI. Dane o gminie są aktualne, jednak zmienił się adres internetowy.



- poza inkasem za wodę i ścieki - Pracownik Urzędu Gminy ma inne zadania 
wynikające z zakresu czynności i nie jest możliwe ogłaszanie o terminie i godzinach 
Jego pracy w terenie. Mieszkańcy mają możliwość uregulowania należności 
bezpośrednio w Urzędzie Gminy,

- inwestycja dotycząca położenia kabla światłowodowego przez wieś Wolęcin 
realizowana była w 2003 roku i obecnie nie jest możliwe zgłaszanie usterek w tym 
temacie,

- droga do przysiółków Goniszów i Folwark jest w stanie fatalnym. W przyszłym 
tygodniu zasypane zostaną dziury. Planuje się w przyszłym roku położenie tam 
asfaltu. Warunkiem jest uzyskanie dofinansowania na ten cel.

- przygotowanie miejsca do wysiadania uczniów w Radłowie zostanie sprawdzone w 
terenie,

- W projekcie budżetu na przyszły rok planowane są remonty dwóch dróg Sternalice i 
Biskupice. Droga gminna jest drogą publiczną i nie ma możliwości zabronić 
korzystania z tej drogi,

Oświetlenie obok posesji Kansik będzie zrealizowane. Temat w pełni uzasadniony.
Pozostałe przypadki nie są możliwe do realizacji. Wszystko zgłaszane jest zbyt 
późno - po zmianie instalacji. Instalacja dodatkowych lamp jest inwestycją 
wymagającą projektu technicznego z dużym nakładem finansowym.

- Nie jest planowana budowa chodnika w Radłowie. 
Sołtys Radłowa - Florian Maciejok dodał, że bardziej uzasadniona byłaby budowa 
chodnika na odcinku skrzyżowanie - cmentarz.

Prowadzący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

Ad.8. Przyjęcie uchwał:

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekty uchwał były tematem 
analizy wspólnego posiedzenia Komisji Rady.

1) Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian w budżecie gminy na rok bieżący.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
przedmiotowej sprawie.
Uchwała Nr 5/II/2006 przyjęta została jednogłośnie.

2) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
Udzieliła wyjaśnień dotyczących stawek w przypadku prowadzenia działalności 
gospodarczej.
Uchwałę Nr 6/II/2006 - przyjęto 12 głosami "za", przy 1 głosie "wstrzymującym się".



3) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.
Udzieliła wyjaśnień na pytania Radnego Sergiusza Cech - czy jest konieczność 
podnoszenia stawek tego podatku.
Radny Cech zaproponował pozostawienie stawek z roku bieżącego uzasadniając 
propozycję taniejącymi usługami.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała Nr 7/II/2006 przyjęta została 7 głosami "za", przy 5 głosach "przeciwnych" i 
1 głosie "wstrzymującym się".

4) Sekretarz Gminy - Grażyna Pilśniak omówiła konieczność upoważnienia 
Przewodniczącej Rady do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec 
Wójta Gminy Radłów.
Uchwałę Nr 8/II/2006 - przyjęto jednogłośnie.

5) Sekretarz Gminy omówiła składniki wynagrodzenia Wójta Gminy obowiązujące do 
końca poprzedniej kadencji Wójta. Poinformowała o konieczności ustalenia 
wynagrodzenia. 
Głos zabrał Wójt Gminy proponując pozostawienie wynagrodzenia w kwocie 
dotychczasowej. Stwierdził, że nie jest to czas na rozpatrywanie tego tematu.

Radna Teresa Gielsok zaproponowała podwyższenia wynagrodzenia Wójta.

Sekretarz Gminy udzieliła wyjaśnień, że Rada może podjąć decyzję w przedmiotowej 
sprawie w każdym czasie.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 
9/II/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy - przedstawiając stawki 
obowiązujące dotychczas.
Uchwała przyjęta została 11 głosami "za" przy 2 głosach "przeciwnych".

6) Sekretarz Gminy przedstawiła projekt Uchwały w sprawie określenia stawki za 1 
kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych przez 
Wójta Gminy Radłów  w podróżach służbowych.

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień dotyczących podróży służbowych i zasad korzystania 
z własnego samochodu.
Uchwałę Nr 10/II/2006 przyjęto jednogłośnie.

7) Skarbnik Gminy przedstawiła i szczegółowo omówiła projekt uchwały w sprawie 
wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności 
polegających na określeniu terminu i miejsca wykonywania zadania oraz 
miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w stosunku do 
Przewodniczącego Rady Gminy oraz określenia zwrotu kosztów przejazdu Radnych 
w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy.
Uchwałę Nr 11/II/2006 - przyjęto jednogłośnie.

8) Skarbnik Gminy - Jolanta Leszcz przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Wyjaśnień do tematu udzielił Wójt Gminy. Z tej uchwały na terenie Gminy Radłów 



korzystają LZS-y i Caritas Gorzów Śląski.
Kolejność realizacji tematu jest następująca: spełnienie wymogów wynikających z 
uchwały, publikacja, konkurs, umowa, realizacja z finansowaniem.
Uchwałę Nr 12/II/2006 - przyjęto jednogłośnie.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 - minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

Ad.9. Podinspektor d/s Ochrony środowiska i poboru należności za wodę i ścieki - 
Jacek Wróbel przedstawił działania Urzędu Gminy podejmowane w związku z 
realizacją programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenie skutków 
suszy w 2006 roku.
Pierwsze podania spłynęły w dniu 18 lipca br.. Urząd wystąpił do Urzędu 
Wojewódzkiego, Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Izby Rolniczej o powołanie 
komisji. Wystąpiono również do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o 
wystawienie informacji o suszy na terenie gminy.
Powołano Zespół Roboczy.
Wszystkie prace ze strony Urzędu zostały zrealizowane zgodnie z przepisami 
prawnymi i w obowiązujących terminach.
Pierwsze wzmianki suszowe ze strony Wojewody wpłynęły do Urzędu w II połowie 
sierpnia.
Protokoły przesłano we wskazanym terminie.
Urząd uzyskał informację, że można odebrać z Urzędu Wojewódzkiego pozytywnie 
zaopiniowanych 129 protokołów.
Materiały zostały przesłane rolnikom.
Następnie uzyskaliśmy od Wojewody informację, że mylnie zaopiniowano w/w 
decyzje.
Temat został wstrzymany.
100 rolnikom przesłane zostały wyjaśnienia.
Informację na temat pomocy rolnikom ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej przedstawił Kierownik GOPS - Zbigniew Nowak.
Informacja pisemna - w załączeniu do niniejszego protokołu.
Podsumowania tematu dokonał Wójt Gminy.
Stwierdził, że wynikiem niedomówień i niejasności na szczeblu centralnym i 
wojewódzkim - szkody ponieśli tutejsi rolnicy.

Ad.11. w sprawach bieżących ustalono :
termin posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy na dzień 20 grudnia br.
termin Sesji Rady Gminy na dzień 27 grudnia br.
Wójt Gminy rozdał Sołtysom ankiety opracowane przez Uniwersytet Opolski.

Ad.11. Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknął obrady II Sesji Rady Gminy w 
Radłowie.
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.30.


