P R O T O K Ó Ł NR III/2006
Z SESJI RADY GMINY W RADŁOWIE
Z DNIA 27 GRUDNIA 2006 ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA Nr 13/III/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 14/III/2006 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2007,
UCHWAŁA Nr 15/III/2006 w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Radłów.

1. Uchwała nr 490/2006 z dnia 4 grudnia 2006 roku Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie
budżetu gminy na rok 2007.
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Obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel.
Radnych obecnych według listy obecności – 13,
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych - 2.
Spoza Rady w Sesji udział wzięli :
Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,
Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,
Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,
Radca Prawny UG – Tomasz Głęboki,
Sołtysi – lista obecności w załączeniu.
Porządek obrad Sesji :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Interpelacje i wnioski Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
Informacja o działalności Izby Rolniczej w Opolu oraz przygotowaniach do
wyborów do tej Izby.
7. Przyjęcie uchwał w sprawach :
1) zmian w budżecie gminy na rok 2006,
2) uchwalenia budżetu gminy na rok 2007,
3) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Radłów.
8. Sprawy bieżące.
9. Dyskusja.
10. Zamknięcie obrad.
Streszczenie obrad :
Ad.1. Otwarcia III Sesji Rady Gminy w Radłowie dokonał Wiceprzewodniczący Rady
– Wilhelm Wengel. Powitał przybyłych na obrady Radnych, Sołtysów oraz
przedstawicieli Urzędu Gminy. Na podstawie listy obecności – stwierdził
prawomocność obrad.
Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami
zawiadomieniami terminie Sesji.
Wniosek porządkowy do projektu zgłosił Wójt Gminy. Dotyczył on udziału w Sesji
Prezesa Izby Rolniczej w Opolu. Wójt zaproponował, aby po przybyciu Prezesa
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dokonać ewentualnej zmiany kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku
obrad.
Wniosek został zaakceptowany.
Porządek obrad III Sesji – przyjęto w obecności 12 Radnych w głosowaniu jawnym
jednogłośnie.
Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Gminy
oraz na Sali – przed rozpoczęciem obrad.
Wiceprzewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania.
Propozycja została zaakceptowana.
Protokół z II Sesji – przyjęto jednogłośnie.
Ad.4. Nie zgłoszono interpelacji i wniosków.
Ad.7.
1) Propozycje zmian bieżącego budżetu ze szczegółowym uzasadnieniem
przedstawiła Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz.
Nie zgłoszono pytań do tematu.
Projekt Uchwały Nr 13/III/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
przedstawił pod głosowanie Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Uchwałę – przyjęto jednogłośnie.
2) Projekt budżetu gminy na rok 2007 był przedmiotem szczegółowej analizy na
wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2006 r.
Skarbnik Gminy – przedstawiła treść Uchwały Nr 490/2006 z dnia 4 grudnia 2006
roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Radłów projekcie budżetu gminy na rok
2007.
Przedstawiony przez Wiceprzewodniczącego Rady Gminy projekt Uchwały Nr
14/III/2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 – przyjęto w
głosowaniu jawnym – jednogłośnie.
3) Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat poinformował Radę, że regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Radłów był przedmiotem obrad ostatniej Sesji
poprzedniej kadencji, jednak w związku z zawartymi w uchwale usterkami natury
formalnej – Wojewoda uchylił w/w uchwałę.
Szczegółowych wyjaśnień do zaistniałej sytuacji udzielił Radca Prawny – Tomasz
Głębocki.
Projekt regulaminu – przedstawił podinspektor UG – Jacek Wróbel.
Podjęcie w/w uchwały będzie podstawą do wydania pozwolenia na wywóz
nieczystości z terenu gminy. W związku ze zmiana firmy wywozowej – proponuje się
zaproszenie do udziału w następnej Sesji przedstawiciela Remondis Opole, dla
omówienia zasad współpracy.
Wójt oraz Podinspektor Wróbel udzielili wyjaśnień na pytania Radnych do projektu
uchwały dotyczące:
- egzekwowania wymogów dotyczących zapewnienia kubła na śmieci w każdym
gospodarstwie domowym,
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- egzekwowania wymogów dotyczących odśnieżania chodnika na wysokości własnej
posesji.
Uchwałę Nr 15/III/2006 przyjęto w obecności 13 Radnych – jednogłośnie.
Ad.6. Na obrady przybył Prezes Izby Rolniczej w Opolu – Herbert Czaja.
Podziękował za zaproszenie, pogratulował wyboru Radnym i Wójtowi, podziękował
za wybór do Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego. Zaoferował
współpracę Sejmiku z Gminą Radłów za pośrednictwem Wójta.
W związku ze zbliżającymi się wyborami do Izb Rolniczych zarządzonymi na dzień 4
lutego 2007 r.
Prezes omówił działania statutowe izb.
W związku z dużymi oczekiwaniami Gminy Radłów jako gminy typowo rolniczej
zaproponował spotkanie w zakresie możliwości i zasad podziału środków unijnych na
lata 2007 – 2013.
Udzielił odpowiedzi na pytania zebranych w zakresie:
- opiniowania projektów ustaw,
- propozycji zmian sposobu ubezpieczenia KRUS,
- podwyżek rent i emerytur rolniczych,
- dopłat do gospodarstw ekologicznych,
- dotacji unijnych unijnych kolejności podań w rozłożeniu na poszczególne lata,
- możliwości szerszego rozpropagowania tematu programów z unijnym
dofinansowaniem.
Problemem, jaki zebrani uznali za główny jest niedoinformowanie rolników. Tematu
nie podejmuje ani Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ani Ośrodek
Doradztwa Rolniczego. Błędne przygotowanie wniosku lub niedopełnienie
formalności skutkuje decyzją odmowną.
Wójt w porozumieniu z Prezesem Izby Rolniczej podjęli decyzje o organizacji
otwartego zebrania rolników z terenu Gminy Radłów dla udzielenia szczegółowych
informacji w zakresie możliwości uzyskania dotacji unijnych unijnych latach 2007 –
2013.
Ad.9. W sprawach bieżących:
- Sekretarz Gminy poinformowała o upływającym terminie złożenia oświadczeń
majątkowych
Ad.10. Wójt Gminy poinformował o kończącej się kadencji Sołtysów i Rad Sołeckich
Zebrania sprawozdawczo – wyborcze przeprowadzone zostaną na przełomie
stycznia i lutego. Szczegółowy harmonogram opracowany zostanie na zwołanej
naradzie Sołtysów.
Ad.11. Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknął obrady II Sesji Rady. Sesja trwała
od godz. 12.00 do godz. 15.00.

