
PROTOKÓŁ  NR  IX/2007

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  12  WRZEŚNIA  2007  ROKU

                                                                      Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA  Nr 43/IX/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 44/IX/2007 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu za 
rok 2006,

UCHWAŁA  Nr 45/IX/2007 w sprawie: zawarcia porozumienia w celu opracowania 
dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej,

UCHWAŁA  Nr 46/IX/2007 w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie 
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,

UCHWAŁA  Nr 47/IX/2007 w sprawie: zmiany uchwały Nr 231/XXXVII/2006 Rady 
Gminy w Radłowie z dnia 24 października 2006 roku w sprawie ustalenia na 2007 
rok Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 
godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Radłów.

STANOWISKO  RADY  GMINY w sprawie: negatywnej oceny przedsięwzięcia 
inwestycyjnego realizowanego przez Telekomunikację Polską S.A. polegającego na 
wymianie na nowe istniejących urządzeń radiowych służących komunikowaniu się 
mieszkańców i użytkowników telefonii z terenu Gminy Radłów.

1. Informacja nt. współpracy Gminy Radłów z Powiatową Komendą Policji w Oleśnie.

2. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2007 roku

3. Uchwała Nr 289/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 roku Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu 
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku.



P R O T O K Ó Ł   NR  IX/2007

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z   DNIA  12  WRZEŚNIA  2007  ROKU

     Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska

Radnych obecnych według listy obecności – 14,
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych -    1.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli:
Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,
Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,
Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,
Radca Prawny UG – Tomasz Głęboki,
Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji – Janusz Kochman,
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 o współpracy z Powiatową Komendą Policji w Oleśnie.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2007 roku.
7. Przyjęcie uchwał w sprawach :
1) zmian w budżecie gminy na 2007 rok,
2) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu za rok 2006,
3) zawarcia porozumienia w celu opracowania dokumentacji projektowej na budowe 
kanalizacji sanitarnej,
4) przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich 
Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Sprawy bieżące.
9. Dyskusja.
10. Interpelacje i wnioski Radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Streszczenie obrad:

Ad.1. Otwarcia IX Sesji Rady Gminy w Radłowie dokonała Przewodnicząca Rady – 
Agnieszka Jarosińska. Powitała przybyłych na obrady Radnych, Sołtysów oraz osoby 
referujące poszczególne punkty porządku obrad.
Na podstawie listy obecności radnych – stwierdziła prawomocność obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji. Wniosek o wprowadzenie do pkt.7 – przyjęcie uchwał ppkt.5 – pakt 
sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zgłosiła z uzasadnieniem 



Sekretarz Gminy. Innych wniosków nie zgłoszono. Porządek obrad ze zmianą 
zgłoszoną wcześniej przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady oraz na 
Sali bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad. Przewodnicząca Rady zgłosiła 
wniosek o przyjęcie protokołu bez odczytania. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
Protokół z VIII Sesji Rady Gminy z dnia 25 lipca 2007 przyjęto w głosowaniu jawnym 
– przy 1 wstrzymującym się głosie.

Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informację z działalności w 
okresie międzysesyjnym:
- zakończona została budowa drogi we wsi Biskupice,
- zakończona została również termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Sternalicach. Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego Radni sprawdzili w czasie wspólnego wyjazdowego 
posiedzenia komisji,
- w PSP Kościeliska postawiony został płot, pomalowano kilka sal lekcyjnych i 
korytarze,
- wykonano niezbędne, drobne remonty budynków i dróg gminnych,
- analiza wydatków na inwestycje zrealizowane w ostatnim czasie jest następująca: 
droga Biskupice – ok.530 tys. zł, droga Sternalice – ok. 336 tys. zł, 
termomodernizacja szkoły w Sternalicach – ok. 550 tys. zł.
- wspólnie z mieszkańcami  ulicy Świerczewskiego w Radłowie omówiono zasadność 
zmiany nazwy tej ulicy. Wójt uzyskał wstępną aprobatę do działań zmierzających do 
dokonania tej zmiany,
- delegacja Gminy Radłów odwiedziła partnerską Gminę Konigshain.

Ad.5. Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie omówił współpracę Gminy 
Radłów z Komendą w zakresie:
- stanu zagrożenia przestępczością,
- interwencji
- nadzoru w zakresie „Niebieskiej karty”
- nadzoru nad nieletnimi
Materiał opisowy – w załączeniu do protokołu.
Dzielnicowy zwrócił uwagę na bardzo dobrą współpracę z Wójtem i jego jednostkami 
polegającą przede wszystkim na bieżącej wymianie informacji.
Ponadto referujący udzielił odpowiedzi na pytania i uwagi Radnych:
- jazda rowerzystów jest możliwa wyłącznie w kolumnie,
- jazda na rolkach jest możliwa w miejscach przeznaczonych dla pieszych,
- policjant dokonujący patrolu jest zobowiązany egzekwować wykroczenia wobec 
prawa,
- w bezpośrednim pościgu za sprawcą policjant ma prawo wejść do domu,
- wnioski o leczenie osób nadużywających alkohol nie są wysyłane bezpodstawnie.
Dzielnicowy zobowiązał się do monitowania w Powiatowym Zarządzie Dróg o 
ustawienie znaku „Stop” na rozwidleniu dróg w Wichrowie.

Ad.6. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy – przesłane zostało do wiadomości 
Radnych. Nie zgłoszono uwag do w/w materiału.



Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz przedstawiła treść Uchwały Nr 289/2007 z dnia 29 
sierpnia 2007 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – 
materiał – w załączeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 15 – minutową przerwę w obradach.

Po przerwie

Ad.7. Przyjęcie uchwał w sprawach :

1) dokonania zmian w budżecie gminy. Propozycje zmian ze szczegółowym 
uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Gminy. Radni nie zgłosili uwag.
Przedstawiony przez Przewodniczącą Rady Gminy projekt Uchwały Nr 43/IX/2007 w 
sprawie zmiany Uchwały Nr 14/III/2006 Rady Gminy w Radłowie a dnia 27 grudnia 
2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 – przyjęto jednogłośnie,

2) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu za rok 2006. Skarbnik przedstawiła 
wymogi prawne w przedmiotowej sprawie oraz omówiła projekt uchwały.
Uchwałę Nr 44/IX/2007 – przyjęto jednogłośnie.

3) zawarcia porozumienia w celu opracowania dokumentacji projektowej na budowę 
kanalizacji sanitarnej. Temat omówił Wójt Gminy. Sprawa dotyczy projektu 
skanalizowania wsi Kościeliska we wspólnej budowie sieci przez Gminy: Radłów, 
Gorzów Śląski i Praszka. Uchwałę Nr 45/IX/2007 – przyjęto jednogłośnie.

4) przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich 
Rzeczypospolitej Polskiej. Propozycje w tym zakresie przedstawił Wójt Gminy na 
poprzedniej Sesji.
Radni jednogłośnie przyjęli Uchwałę Nr 46/IX/2007,

5) zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli. Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w 
związku z reorganizacją sieci przedszkoli – regulamin określający wysokość stawek 
oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli 
zatrudnionych w Gminie Radłów – dostosować należy do przedszkola liczącego 3 
oddziały i czynnego powyżej 5 godzin dziennie.
Uchwałę Nr 47/IX/2007 – przyjęto jednogłośnie.

Ad.8. Sprawy bieżące:

- Wójt Gminy poinformował zebranych, że od 01 stycznia przyszłego roku 
spodziewać się należy znacznego wzrostu opłat za składowanie odpadów. Opłaty za 
składowanie na wysypiskach śmieci ustalone zostały na 75 zł za tonę przy obecnej 
cenie 15 zł za tonę. Problem stanowi również konieczność zamknięcia wysypiska 
śmieci. Dla realizacji wszystkich wymagań w tym zakresie – przeznaczyć należy w 
roku przyszłym z budżetu gminy kilkadziesiąt tysięcy złotych.

- Skarbnik Gminy – poinformowała zebranych, że wnioski do przyszłorocznego 
budżetu gminy przyjmowane będą do 15 października br..



Ad.9 i 10. Dyskusja i interpelacje i wnioski Radnych:

Teresa Gielsok – zgłosiła konieczność naprawy zniszczonego mostka przy SKR w 
Ligocie,

Sosna Józef – zgłosił uwagi do ścinki poboczy realizowanej w Kościeliskach. 
Poinformował również o konieczności ustawienia wiaty przystankowej przy szkolnej 
zatoce autobusowej w Kościeliskach

Sosna Józef oraz Sołtys wsi Kolonia Biskupska poinformowali o złym funkcjonowaniu 
wymienianej sieci łączności telefonicznej.

Teresa Dubiel – zwróciła się z pytaniem dotyczącym przeznaczenia położonego kilka 
lat temu światłowodu,

Józef Gajek – w sprawie konieczności położenia krawężników przy drodze w 
Sternalicach od szkoły wgłąb wsi.

Sołtys Wsi Radłów – Brygida Maciejok – zaprosiła wszystkich uczestników Sesji na 
Gminne Dożynki.

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

- do odbioru prac przy ścince poboczy zaproszony zostanie Radny Sosna,
- wniosek w sprawie krawężników zgłosić należy do przyszłorocznego budżetu.

W związku z licznymi uwagami mieszkańców na temat funkcjonowania – łączności 
telefonicznej – ustalono opracować Stanowisko Rady Gminy i przekazać je 
wszystkim instytucjom decyzyjnym i nadzorczym w tym zakresie.

W tym celu Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę w obradach do czasu 
opracowania projektu w/w stanowiska.

Po przerwie.

Wójt Gminy odczytał projekt Stanowiska Rady Gminy w sprawie negatywnej oceny 
przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego przez Telekomunikację Polską S.A., 
polegającego na wymianie na nowe istniejących urządzeń radiowych służących 
komunikowaniu się mieszkańców i użytkowników telefonii z terenu Gminy Radłów.
Rada Gminy przyjęła jednogłośnie załączone do niniejszego protokołu stanowisko.

Ad.12. Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska zamknęła obrady IX 
Sesji Rady Gminy w Radłowie. Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 14.15.


