
P R O T O K Ó Ł   NR  VI/2007

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  27  KWIETNIA  2007  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA  Nr 24/VI/2007 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Radłów za 2006 rok,

UCHWAŁA  Nr 25/VI/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 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,

UCHWAŁA  Nr 27/VI/2007 w sprawie: likwidacji Oddziału Zamiejscowego w 
Biskupicach stanowiącego integralną część Publicznego Przedszkola w 
Kościeliskach,

UCHWAŁA  Nr 28/VI/2007 w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i ich 
oddziałów zamiejscowych prowadzonych przez Gminę Radłów.

1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2006 rok, 

2. Sprawozdanie z realizacji uchwał przyjętych przez Radę Gminy w 2006 roku,

3. Informacja o stanie mienia komunalnego,

4. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy,

5. Uchwała Nr 65/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 roku Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o sprawozdaniu z 
wykonania budżetu gminy za 2006 rok,

6. Uchwała Nr 205/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 roku Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2006 rok,



7. Postanowienie Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12.03.2007 r. w sprawie opinii 
projektu likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Biskupicach Publicznego Przedszkola 
w Kościeliskach przez Gminę Radłów,

8. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia 
międzygminnego.
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P R O T O K Ó Ł   Nr VI/2007

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  27  KWIETNIA  2007  ROKU

     Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska.

Radnych obecnych według listy obecności    – 14,
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 z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5. Informacja w sprawie zapewnienia gminie składowania odpadów komunalnych.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2006 rok.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał przyjętych przez Radę Gminy w 2006 
roku.
8. Przyjęcie informacji o stanie mienia komunalnego.
9. Zapoznanie z treścią wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
10. Zapoznanie z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu:
- do sprawozdania z realizacji budżetu,
- do wniosku Komisji Rewizyjnej.
11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium – przyjęcie uchwały.
12. Przyjęcie uchwał w sprawach :
1) zmian w budżecie gminy na rok 2007,
2) likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Biskupicach stanowiącego integralna część 
Publicznego Przedszkola w Kościeliskach,
3) ustalenia sieci publicznych przedszkoli w Gminie Radłów,
4) wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego.
13. Wydanie opinii dotyczącej wniosku o zmianę nazwy ulicy Świerczewskiego w 
Radłowie.
14. Sprawy bieżące.
15. Dyskusja.
16. Interpelacje i wnioski Radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
18. Zamknięcie obrad.
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Streszczenie obrad:

Ad.1. Otwarcia Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka 
Jarosińska. Powitała przybyłych na Sesję Radnych, Wójta, Sekretarza i Skarbnika 
Gminy oraz Sołtysów. Na podstawie listy obecności – stwierdziła prawomocność 
obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad przesłany został radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji.
Skarbnik Gminy zgłosiła z uzasadnieniem wniosek o wprowadzenie do pkt.12 – 
przyjęcie uchwał ppkt. 5 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.
Wniosek o wprowadzenie tematu został przyjęty.
Porządek obrad 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 zaproponowała przyjęcie 
protokołu bez odczytania. Propozycja została zaakceptowana. Protokół z poprzedniej 
Sesji przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informacje z działalności w 
okresie międzysesyjnym tj. od dnia 22 marca br.:

- rozpisane zostały trzy przetargi : 
1) termomodernizacja PSP Sternalice – wpłynęło 5 ofert. Zadanie realizowane będzie 
przez Firmę Bardorz,
2) drogi w Sternalicach i Biskupicach – przetarg odbędzie się w dniu 10 maja br.
- wykonano remonty dróg gminnych – Wichrów i Sternalice, w najbliższym czasie 
prace wykonane zostaną w Kościeliskach,

- Wójt uczestniczył w spotkaniach w zakresie pozyskania środków unijnych. Nabór 
wniosków na remonty dróg gminnych realizowany będzie najwcześniej na przełomie 
września i października 2009 roku,

- problem stanowić będzie również uzyskanie dofinansowania do sali gimnastycznej i 
kanalizacji. Z uzyskanych w tym zakresie informacji wynika, że ze złożonych na ten 
cel wniosków tylko 20 – 30% będzie dofinansowanych,

- zakupione zostały mundury koszarowe dla OSP (jednostki Wolęcin i Ligota 
zaplanowano na rok przyszły)

- w dniu 6 maja w Prusowie odbędzie się doroczna Rewia Orkiestr Dętych,
- na dzień 13 maja zaplanowano rajd rowerowy gmin Radłów i Rudniki, Festym 
integracyjny tych gmin odbędzie się 27 maja w Rudnikach.
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Ad.5. W nawiązaniu do ustaleń poprzedniej Sesji w zakresie składowania odpadów 
komunalnych – Wójt Gminy odczytał treść wystąpienia adresowanego do Burmistrza 
Miasta i Gminy Olesno – wystąpienie w załączeniu.
Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że Gmina Olesno jest zainteresowana udziałem 
Gminy Radłów wspólnym rozwiązaniem tematu.

Ad.6. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2006 rok przedstawione było i 
szczegółowo analizowane na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w 
dniu 26 kwietnia br.. Nie zgłoszono uwag do tematu.

Ad.7. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił załączone do protokołu 
sprawozdanie z realizacji uchwał przyjętych przez Radę Gminy w 2006 roku.

Ad.8. Informację o stanie mienia komunalnego przedstawił Wójt Gminy – materiał w 
załączeniu do protokołu.

Ad.9. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – Jacek Krzak – przedstawił 
treść Uchwały Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2007 roku z wnioskiem o 
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu gminy w roku 2006.
Materiał – w załączeniu do protokołu.

Ad.10. Treść Uchwał Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu przedstawili kolejno :

- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz – na temat opinii o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu gminy za 2006 roku (Uchwała Nr 65/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 roku),

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jacek Krzak – na temat opinii o wniosku 
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2006 rok (Uchwała Nr 205/2007 z dnia 
16 kwietnia 2007 roku)

Opinie – stanowią załączniki do protokołu.

Ad.11. Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska przedstawiła projekt 
uchwały Rady Gminy w sprawie absolutorium.
Uchwała Nr 24/VI/2007 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radłów za 
2006 rok – przyjęta została w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych – 
jednogłośnie.
Wójt Gminy podziękował za wynik głosowania uznając tym akceptację działań 
prowadzonych przez Urząd Gminy.

Ad.12. Przyjęcie uchwał:

1) Skarbnik Gminy Jolanta Leszcz przedstawiła z uzasadnieniem propozycje 
zmian w budżecie gminy na rok bieżący. Nie zgłoszono uwag do w/w 
propozycji. Odczytany przez Przewodniczącą Rady Gminy projekt Uchwały Nr 
25/VI/2007 przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie,

2) Skarbnik Gminy omówiła również projekt określenia trybu postępowania o 
udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu rozliczania i kontroli zadań 
zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i 
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niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Uchwałę Nr 26/VI/2007 – przyjęto 
jednogłośnie.

3) Sekretarz Gminy przypomniała o decyzjach podjętych na jednej z poprzednich 
Sesji w zakresie zamiaru likwidacji oddziału zamiejscowego zamiejscowego 
Biskupicach – Publicznego Przedszkola w Kościeliskach. Przedstawiła treść 
pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty w przedmiotowej sprawie. 
Uchwałę Nr 27/VI/2007 przyjęto 12 głosami „za” przy 2 głosach 
„wstrzymujących się”,

4) W związku z przyjętą uchwałą o likwidacji oddziału przedszkolnego w 
Biskupicach – Sekretarz przedstawiła i szczegółowo omówiła projekt sieci 
publicznych przedszkoli i ich oddziałów zamiejscowych prowadzonych przez 
Gminę Radłów. Uchwałę Nr 28/VI/2007 przyjęto jednogłośnie. Przyjęta 
uchwała obowiązywała będzie od 01 września 2007.

5) Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia 
międzygminnego w zakresie budowy międzygminnego zakładu 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Gortatowie.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w 
przedmiotowej sprawie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się przeciw 
przystąpieniu do w/w porozumienia.

Ad.13. Wójt Gminy poinformował, że Radłów jako jedyna lub jedna z nielicznych 
miejscowości posiada ulicę im. Świerczewskiego. Z wnioskiem o zmianę nazwy ulicy 
zgłaszali się jej mieszkańcy. W tym temacie ukazał się również artykuł prasowy.
Zamierzeniem Wójta jest uzyskanie opinii Rady w przedmiotowej sprawie.
W toku dyskusji do tematu – Wójt uzyskał aprobatę ze strony Rady do wystąpienia z 
propozycją zmiany nazwy ulicy do mieszkańców ją zamieszkujących.

Ad.14. Sprawy bieżące:

Wójt poinformował o organizowanym wspólnie z Gminą Rudniki festynie 
integracyjnym w dniach 26 i 27 maja w Rudnikach.
Gminne dożynki odbędą się w dniu 16 września w Radłowie.

Ad.15. Nie zabrano głosu w pkt. dyskusja. 

Ad.16. Interpelacje i wnioski zgłosili :

- Bronisław Czapliński – w związku z częstymi włamaniami – rozważyć należy 
całonocne włączenie oświetlenia ulicznego oraz w sprawie podjęcia działań 
zmierzających do rozbiórki budynku po P. Baran w Wichrowie,

- Wilhelm Wengel w sprawie wprowadzenia nauki języka niemieckiego w 
przedszkolach,

- Józef Sosna w sprawach : konieczności usunięcia zniszczonych słupów 
telefonicznych, zapewnienia tłucznia na drogę od Leśniczówki w Kościeliskach w 
kierunku Ligoty oraz naprawy spękanego asfaltu na drodze przez wieś Kościeliska,

- Arnold Zaremba – w sprawie budowy zatoki autobusowej w Radłowie oraz 
rozważenia możliwości położenia progów zwalniających przez Biskupskie Drogi,
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- Józef Gajek w sprawie budowy dalszej części chodnika w Sternalicach,

- Jacek Krzak w sprawie budowy chodnika w Radłowie oraz wyoranych kamieni z 
pobocza drogi w kierunku wysypiska śmieci w Radłowie,

- Sołtys Wsi Wichrów – Roman Kaleja – w sprawie interwencji dotyczących odpadów 
wywiezionych na drogę w Wichrowie,

- Marek Hadam w sprawie terminu ustawienia tablic dwujęzycznych.

Ad.17. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na interpelacje i wnioski :

- decyzja w sprawie włączania oświetlenia na całą noc podjęta zostanie, jeżeli 
włamania nadal będą występować,

- wydanie nakazu rozbiórki budynku w Wichrowie jest skomplikowane, ponieważ jest 
to prywatna własność kilkunastu właścicieli,

- są środki na nauczanie języka niemieckiego w przedszkolach, nie ma 
zainteresowanych tematem nauczycieli,

- opracowany zostanie pisemny wniosek do Telekomunikacji o usunięcie lub naprawę 
uszkodzonych słupów telefonicznych,

- nie przewiduje się w najbliższym czasie remontu drogi Kościeliska – Ligota ze 
względu na brak środków finansowych na ten cel,

- za remont nawierzchni drogi przez Kościeliska odpowiedzialny jest Powiatowy 
Zarząd Dróg,

- w sprawie budowy zatoki autobusowej w Radłowie trwają uzgodnienia z 
Powiatowym Zarządem Dróg,

- w związku z planowanymi na ten rok dwiema dużymi inwestycjami w Sternalicach – 
budowa chodnika nie będzie realizowana,

- podjęta zostanie inicjatywa projektowania chodnika od skrzyżowania do cmentarza 
w Radłowie,

- odpady na drodze w Wichrowie – do czasu imiennego wskazania osoby, która tego 
dokonała – Urząd nie będzie podejmował żadnych działań,

- tablice dwujęzyczne – temat w trakcie realizacji,

- Wójt wystąpi do Pana Krawczyk z pisemnym wnioskiem o natychmiastowe 
usunięcie wyoranych kamieni,
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- ułożenie progów zwalniających przez Biskupskie Drogi jest mało zasadne.

Ad.18. Przewodnicząca Rady – Agnieszka Jarosińska – zamknęła obrady VI Sesji 
Rady Gminy w Radłowie. Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.25.
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