
P R O T O K Ó Ł   NR  XII/2007

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  28  GRUDNIA  2007  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA  Nr 65/XII/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 66/XII/2007 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2008,

UCHWAŁA  Nr 67/XII/2007 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy za rok 
2008,

UCHWAŁA  Nr 68/XII/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Radłowie,

UCHWAŁA  Nr 69/XII/2007 w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości 
Ligota Oleska”,

UCHWAŁA  Nr 70/XII/2007 w sprawie: zgłoszenia Sołectwa Kościeliska do 
Programu Odnowy Wsi.

1. Uchwała Nr 630/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie 
budżetu gminy na rok 2008,

2. Uchwała Nr 631/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości prognozy kwoty 
długu.

3. Wniosek Sołectwa Kościeliska o przystąpienie do Programu Odnowy Wsi.

4. Wystąpienie mieszkańców miejscowości Stare Karmonki.



P R O T O K Ó Ł  NR  XII/2007

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  28  GRUDNIA  2007  ROKU

     Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska.

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,
- Sołtysi – lista obecności w załączeniu,
- Przedstawiciele Firmy Remondis Opole: 

Porządek obrad XII 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. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2007,
2) uchwalenia budżetu gminy na rok 2008,
3) przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2008,
4) wyrażenia zgody na zbycie z drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 
położonej w Radłowie,
5) przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Ligota Oleska.
6. Sprawy bieżące.
7. Dyskusja.
8. Interpelacje i wnioski Radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Streszczenie obrad :

Ad.1. Otwarcia XII Sesji Rady Gminy w Radłowie dokonała Przewodnicząca Rady – 
Agnieszka Jarosińska. Powitała przybyłych Radnych, Sołtysów oraz osoby 
zaproszone do referowania poszczególnych punktów porządku obrad. Na podstawie 
listy obecności – stwierdziła prawomocność obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji. Wniosek o zmianę w/w projektu zgłosił Wójt Gminy. W związku z 
planowana zmianą w zasadach odbioru nieczystości stałych – w obradach weźmie 
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udział Prezes Firmy Remondis Opole. Ponadto Sołectwo Kościeliska wystąpiło z 
wnioskiem o zgłoszenie sołectwa do Programu Odnowy Wsi.
Porządek obrad ze zmianami zgłoszonymi przez Wójta 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. Przewodnicząca Rady 
zaproponowała – przyjęcie protokołu bez odczytania. Propozycja została 
zaakceptowana. Protokół z XI Sesji Rady Gminy w Radłowie – przyjęto w głosowaniu 
jawnym – jednogłośnie.

Ad.4. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym:
- nadal trwa w Urzędzie kompleksowa kontrola prowadzona przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Opolu,
- odbyło się spotkanie Powiatowego Zarządu OSP,
- w dniu 12 grudnia ks. Bernard Joszko obronił pracę doktorska,
- odbyły się również corocznie organizowane świąteczne spotkania z Seniorami,
- po raz kolejny wystosowane zostało wystąpienie do Telekomunikacji Polskiej – 
kolejne bez odpowiedzi.

Ad.5. Na obrady przybyli przedstawiciele Firmy Remondis Opole. Prezes Firmy 
poinformował o wprowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów oraz zmianie cen za 
odbiór odpadów. Kwota ta wzrosła w związku ze wzrostem opłat za składowisko z 15 
na 75 zł za 1 tonę składowanych odpadów.
Obecnie w skali państwa odzyskiwanych jest około 5 % odpadów.
Dla zmniejszenia wydatków proponuje się workową segregację śmieci tj.: szkło białe, 
szkło kolorowe, plastik, makulatura – płatne 3 zł za 1 kpl.
Będzie również istniała możliwość zamiany na mniejsze pojemników (najmniejszy – 
60 litrów).
Planuje się również dwukrotnie w ciągu roku wywóz śmieci wielkogabarytowych.
Firma rezygnuje z zestawów do segregacji ustawionych w każdej wsi. 
Raz w roku zbierane będą odpady niebezpieczne.

Przedstawiciele Firmy udzielili odpowiedzi na pytania zebranych :

W związku z wprowadzonymi zmianami – pracownik Remondis będzie dyżurował w 
Urzędzie Gminy – przyjmując wnioski o zmianę pojemnika. Wnioski takie można 
również przesłać faxem,  pocztą,  emilem lub zgłosić za pośrednictwem kierowcy.

Po wprowadzeniu rozporządzenia w sprawie stawek opłat za składowiska – związki 
gmin oprotestowały termin wejścia w życie tych przepisów. Protest jednak okazał się 
nieskuteczny.

Szło, czy plastik segregowane w workach – jest nadal odpadem, a nie materiałem 
wtórnym.

Firma nie zmusi mieszkańca do podpisania umowy na odbiór odpadów. Takie 
kompetencje leżą w gestii Wójta, który decyzją administracyjną zobowiąże 
mieszkańca do spisania stosownej umowy. W tym przypadku pobiera się o 60% 
wyższe opłaty.
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Podsumowania tematu dokonał Wójt Gminy:
- sprawy związane z wywozem śmieci będą również przedmiotem obrad zebrań 
wiejskich organizowanych na przełomie stycznia i lutego 2008,
- dotychczasowy system sprzedawania worków na odpady nie sprawdził się, należy 
więc wypracować inne zasady np. dopisywanie kosztów do rozliczeń na koniec roku.

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 – minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

Ad.6. Przyjęcie uchwał w sprawach :

1) zmian w budżecie gminy na rok 2007. Propozycje z uzasadnieniem przedstawiła 
Skarbnik Gminy. Nie zgłoszono uwag do tematu. Odczytany przez Przewodnicząca 
Rady projekt Uchwały Nr 65/XII/2007 – przyjęto w głosowaniu jawnym – 
jednogłośnie.

2) uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.
Projekt budżetu gminy został przesłany do wiadomości Radnym. Był również 
przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy, które odbyło się w 
dniu 19 grudnia br..
Skarbnik Gminy przedstawiła skutki obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do 
naliczania podatku rolnego. Przedstawiła również propozycję zmiany planu dotacji 
dla LZS-ów z 38 do 40 tys. zł na wniosek zgłoszony na posiedzeniu Komisji.

Nie zgłoszono uwag do przedstawionych propozycji.

Skarbnik zapoznała zebranych z treścią Uchwał Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu w kolejności następującej:
- w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Radłów projekcie budżetu na 
2008 rok,
- w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy 
Radłów na 2008 rok prognozy kwoty długu.
Uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska przedstawiła projekt uchwały 
Nr 66/XII/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 wraz z 
załącznikami i przedstawiony materiał poddała pod głosowanie.

Uchwałę Nr 66/XII/2007 – przyjęto w obecności 13 Radnych – jednogłośnie.

3) Przewodnicząca Rady przedstawiła propozycje tematyczne obrad Sesji na rok 
2008 i poddała pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Uchwałę Nr 67/XII/2007 – przyjęto jednogłośnie.

4) Wójt Gminy przedstawił wniosek w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w 
Radłowie – była baza SKR, obecnie CPN – użytkowanie wieczyste. 
Uchwałę Nr 68/XII/2007 – przyjęto jednogłośnie.
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5) również jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr 69/XII/2007 w sprawie planu odnowy 
miejscowości Ligota Oleska,

6) na wniosek Rady Sołeckiej Wsi Kościeliska – uchwałą Nr 70/XII/2007 przyjęto 
przystąpienie Sołectwa Kościeliska do Programu Odnowy Wsi.

Ad.7 i 8. Sprawy bieżące, dyskusja.

- Przewodnicząca Rady odczytała treść załączonego do protokołu wystąpienia 
mieszkańców miejscowości Stare Karmonki w sprawie remontu drogi lokalnej do 
posesji.
Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy – w wyniku wcześniejszych rozmów ustalana jest 
sprawa własności drogi. Decyzja w sprawie remontu podjęta zostanie wiosną.

Ustalono termin narady Sołtysów – na dzień 3 stycznia tj. czwartek – godz. 9.00 , 
sala narad Urzędu Gminy w Radłowie.

Ad.9. Interpelacje i wnioski zgłosili :

Hadam Marek – w związku z dużą ilością imprez plenerowych należy rozważyć 
zakup nowej podłogi,

Bronisław Czapliński – poinformował o wybitych szybach wiaty przystankowej w 
Wichrowie,

Józef Sosna – w sprawie konieczności spotkania projektantów opracowujących 
dokumentację na kanalizację wsi Kościeliska z mieszkańcami oraz uwzględniania na 
rok 2008 remontu drogi w kierunku Skrońska,

Teresa Gielsok – w sprawie posypywanie drogi na odcinku Ligota – Sternalice przed 
kursem szkolnego gimbusa,

Arnold Zaremba – w sprawie zakończenia budowy zatoki autobusowej w Radłowie,

Hildegarda Stefan – w sprawie konieczności budowy szamba przy budynku 
komunalnym w Biskupicach,

Marek Hadam – zwrócił się z pytaniem czy przy budowie przydomowej oczyszczalni 
ścieków lub instalacji eko-pieców centralnego ogrzewania przysługuje inwestorowi 
zwolnienie z podatku

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

- wniosek o zakup podłogi jest zasadny,
- po wykonaniu niezbędnych prac – zostanie zorganizowane spotkanie mieszkańców 
Kościelisk z projektantem,
- w najbliższym czasie powołać należy komisję, która wiosną ustali harmonogram 
remontu dróg gminnych na najbliższe lata,
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- Wójt zwróci się do Powiatowego Zarządu Dróg, aby przy posypywaniu drogi w 
kierunku Rudnik – wykonali w ramach usługi odcinek Ligota – do drogi w kierunku 
Sternalic. Za bezpieczeństwo – ponosi odpowiedzialność kierowca autobusu.
- zatoka autobusowa w Radłowie ukończona zostanie w najbliższym czasie,

- na następnej Sesji wyjaśnione zostaną możliwości zwolnienia z podatku przy 
budowie ekologicznych oczyszczalni, bądź instalacji pieców c.o.

Ad.11. Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XII Sesji.
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.25.
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