P R O T O K Ó Ł NR XXVI/2009
Z SESJI RADY GMINY W RADŁOWIE
Z DNIA 05 SIERPNIA 2009 ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA Nr 142/XXVI/2009 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 113/XXI/2008 Rady
Gminy w Radłowie z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na rok 2009,
UCHWAŁA Nr 143/XXVI/2009 w sprawie: zmiany „Planu Odnowy Miejscowości
Ligota Oleska”

UCHWAŁA Nr 144/XXVI/2009 w sprawie: zmiany Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego dla Gminy Radłów na lata 2009 – 2013,

UCHWAŁA Nr 145/XXVI/2009 w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu administracji
rządowej,

UCHWAŁA Nr 146/XXVI/2009 w sprawie: zmiany nazwy ulicy.
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P R O T O K Ó Ł NR XXVI/2009
Z SESJI RADY GMINY W RADŁOWIE
Z DNIA 05 SIERPNIA 2009 ROKU
Obradom XXVI Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka
Jarosińska.
Radnych obecnych według listy obecności – 12,
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych - 3.
Spoza Rady w Sesji udział wzięli :
Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,
Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,
Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,
Radca Prawny – Tomasz Głębocki,
Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji – Marcin Mika,
Porządek obrad Sesji :
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o współpracy z Powiatową Komendą Policji w Oleśnie.
6. Informacja na temat realizacji budżetu gminy w I półroczu 2009 roku.
7. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2009,
2) zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Radłów na lata 2009 –
2013,
3) wyrażenia zgody na przejęcie od Wojewody Opolskiego wykonywania zadania w
zakresie administracji rządowej, polegającego na wydawaniu w imieniu Wojewody
blankietów upoważnień do zakupu paliw,
4) zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w Radłowie,
8. Sprawy bieżące.
9. Dyskusja.
10. Interpelacje i wnioski Radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Streszczenie obrad:
Ad.1. Otwarcia XXVI Sesji Rady Gminy w Radłowie dokonała Przewodnicząca Rady
Gminy – Agnieszka Jarosińska. Powitała przybyłych na obrady Radnych, oraz osoby
spoza Rady uczestniczące w Sesji. Na podstawie listy obecności – stwierdziła
prawomocność obrad.

3

Ad.2. Projekt porządku obrad przesłany został Radnym wraz z zawiadomieniami o
terminie Sesji. Wniosek o wprowadzenie do pkt. 7 – tj. przyjęcia uchwał ppkt.1a w
sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Ligota Oleska” zgłosił z uzasadnieniem
Wójt Gminy. Wniosek został przyjęty, innych nie zgłoszono.
Porządek obrad – ze zmianą 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 Rady poddała pod
głosowanie jego treść. Protokół z XXV Sesji Rady Gminy w Radłowie z dnia 17
czerwca 2009 roku – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.
Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informację z działalności w
okresie międzysesyjnym tj. od 17 czerwca br.:
- prowadzone są remonty w szkołach: Kościeliska – schody z podjazdem, Sternalice
– ogrodzenie,
- w przedszkolu w Nowych Karmonkach wymieniana jest podłoga,
- malowanie wykonuje się w Przedszkolach: Kościeliska i Sternalice,
- rozpoczęto budowę drogi dojazdowej do gruntów gruntów w Wolecinie. Inwestycje
wykonuje Firma Mega Bruk,
- w budynku Urzędu trwają prace remontowe 3 biur (parter),
- trwa również przebudowa remizy OSP Radłów – prace wykonuje Firma Bardorz,
w Hydroforni w Biskupicach naprawiono szkody, jakie wystąpiły po wyładowaniach
atmosferycznych, niepokojące jest obniżenie poziomu wód. Obniżono pompy o 12
metrów, po analizie tematu – rozważyć będzie trzeba możliwość awaryjnego
zabezpieczenia wody.
- odbyły się gminne zawody strażackie (12.07), zawody LZS (5.07), festyn
integracyjny gmin Radłów i Rudniki (1.08),
- w dniu 11 sierpnia odbędzie się spotkanie dotyczące przetargu na budowę sali
gimnastycznej przy Gimnazjum w Radłowie.
Ad.5. Informację na temat działań prewencyjnych i współpracy Powiatowej Komendy
Policji z Gminą Radłów przestawił Dzielnicowy Marcin Mika. Poinformował, że w
gminie występuje najmniejszy w powiecie współczynnik przestępczości. Policja
prowadzi obecnie akcje „Bezpieczne wakacje”. Najwięcej interwencji policji
odnotowanych jest w związku z nieporozumieniami międzysąsiedzkimi. Dobrze
ocenić należy współpracę mieszkańców z Policją w przypadku pojawienia się na
terenie gminy obcych osób handlujących m.in. narodowości romskiej.
Dzielnicowy udzielił odpowiedzi i wyjaśnień na pytania Radnych dotyczące:
- niemożności egzekwowania od kierowców samochodów ciężarowych wymogu
ładowności samochodu – Policja nie posiada sprzętu do mierzenia ciężaru
samochodu, na odcinku, na którym ustawiono znak (nacisk na oś 8 ton) nie ma
utwardzonego placu, na którym badania takie wykonać może Kontrola Transportu
Drogowego,
- po zatrzymaniu nietrzeźwego rowerzysty – policjant ma obowiązek przeprowadzić
drugie badanie stacjonarnym alkomatem w Komendzie Policji (zawartość alkoholu do
0,5 promila – stan po użyciu alkoholu, powyżej 0,5 promila – stan nietrzeźwości –
przestępstwo),
- sprawa nadmiernej prędkości na odcinku Bodzanowice – Wichrów przekazana
zostanie do sprawdzenia,
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- najbardziej niebezpieczne odcinki drogi to obecnie: Nowe Karmonki i Biskupskie
Drogi,
Głos zabrał Wójt Gminy informując, że nowo wyremontowane drogi w Nowych
Karmonkach i Biskupskich Drogach zostaną szczegółowo oznakowane. Pozytywnie
ocenił współpracę z Komendą Powiatową Policji w Oleśnie.
Ad.6. Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz omówiła stan dochodów i wydatków budżetu
gminy zrealizowany w I półroczu bieżącego roku. Sprawozdanie opisowe otrzymają
Radni do 30 sierpnia br..
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 15 – minutową przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.7. Przyjęcie uchwał w sprawach :
1) zmian w budżecie gminy na rok bieżący – Skarbnik Gminy omówiła z
uzasadnieniem propozycje zmian po stronie dochodów i wydatków budżetu
Głos zabrał Radny Bronisław Czapliński w sprawie wyjaśnienia :
- czy strażnica OSP Radłów jest budowana, czy rozbudowywana,
- dlaczego zatrudnieni są podwykonawcy przy OSP Ligota.
Wójt udzielił wyjaśnień na w/w pytania:
- przednia ściana strażnicy została rozebrana w związku ze zbyt słabymi starymi
fundamentami,
- OSP Ligota otrzymała dofinansowania: ze Stowarzyszenia 5 tys. zł, oraz Zarządu
Wojewódzkiego OSP 5 tys. zł.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt Uchwały Nr
142/XXVI/2009 w sprawie zmian w tegorocznym budżecie. Uchwałę przyjęto
jednogłośnie.
1a) Wójt Gminy wyjaśnił konieczność dokonania zmian w planie Odnowy Wsi Ligota
Oleska. Uchwałę Nr 143/XXVI/2009 – przyjęto jednogłośnie.
2) Propozycje zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Radłów na lata
2009 – 2013 przedstawił Wójt Gminy. Zmiany dotyczą kosztów: drogi dojazdowej do
gruntów Ligota – Wolęcin, rozbudowy boiska w Ligocie oraz budowy sali
gimnastycznej w Radłowie.
Uchwała Nr 144/XXVI/2009 – przyjęta została jednogłośnie.
3) Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak omówiła warunki i zasady wykonywania
zadania publicznego polegającego na wydawaniu odbiorcom upoważnień do zakupu
paliw. Uchwałę Nr 145/XXVI/2009 – przyjęto jednogłośnie,
4) w nawiązaniu do ustaleń z poprzedniej Sesji Wójt Gminy przedstawił propozycje
zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w Radłowie. Propozycja polega na dokonaniu
podziału tej ulicy na dwie: od skrzyżowania w Radłowie do skrzyżowania z drogą do
miejscowości Nowe Karmonki oraz od miejscowości Nowe Karmonki do krzyżowania
z drogą w kierunku Wichrowa.
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Radni zaproponowali nazwę ulicy od skrzyżowania w Radłowie do skrzyżowania w
kierunku Nowych Karmonek :
Bankowa, Długa, Słoneczna, Częstochowska.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w nazwy według kolejności
zgłoszeń.
Wyniki głosowania były następujące:
ul. Bankowa – 1 głos,
ul. Długa
- 6 głosów,
ul. Słoneczna – 4 głosy,
ul. Częstochowska – 1 głos.
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za tym aby nazwa ulicy od Nowych Karmonek
do skrzyżowania z drogą do Wichrowa brzmiała : Dąbrówki.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr 146/XXVI/2009 w
sprawie: zmiany nazwy ulicy. Uchwałę przyjęto 10 głosami „za”, przy 2 głosach
„wstrzymujących się”.
Wójt Gminy wyjaśnił, że na koszt gminy zmienione zostaną mieszkańcom tych ulic
dowody osobiste oraz tablice informacyjne.
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 – minutową przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.8. W sprawach bieżących głos zabrali :
Wilhelm Wengel – Członek Rady Społecznej ZOZ przedstawił przebieg ostatniego
posiedzenia Rady, udzielając odpowiedzi na uwagi Radnych zgłoszone na
poprzedniej Sesji. Poinformował o :
- zmniejszeniu liczby łóżek na oddziale wewnętrznym w związku z koniecznością
dostosowania oddziału do standardów unijnych,
- kłopotach związanych z dostępem do lekarzy specjalistów,
- trudnościach z przyjęciami na oddziały,
- rejestracji pacjentów do specjalistów,
- funkcjonowaniu parkingu przyszpitalnego i miejscach parkingowych dla
niepełnosprawnych,
- przewidziany jest remont kapitalny oddziału zabiegowego – kosztorys opiewa na
kwotę 18 mln zł.
- kłopoty z wykwalifikowana kadrą występują na oddziale wewnętrznym szpitala.
Bronisław Czapliński – przedstawił zebranym treść artykułu zawartego w Opolskich
Wiadomościach Regionalnych dotyczącego konkursu Piękna Wieś Opolska.
Agnieszka Jarosińska – zwróciła się z pytaniami:
- czy jest zatrudniony w Urzędzie Gminy pracownik odpowiedzialny za BHP i jakie są
jego obowiązki,
- jakie są prawa i obowiązki kierowników referatów wobec pracowników i czy
kierownicy otrzymują dodatek do wynagrodzenia.
Wyjaśnień udzieliła Sekretarz Gminy:
- do końca czerwca zatrudniony był w Urzędzie specjalista ds. BHP odpowiedzialny
za: szkolenia, przeglądy szkół i przedszkoli, ustalenia norm odzieży ochronnej, spraw
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z zakresu Państwowej Inspekcji Pracy, przeglądu gaśnic, instalacji elektrycznej i
odgromowej,
- kierownicy referatów odpowiadają za sprawną pracę poszczególnych referatów,
otrzymują dodatki funkcyjne.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jacek Krzak poinformował o możliwości
zgłaszania przez Radnych tematów pod obrady Komisji.
Stefan Hildegarda zaproponowała, aby Komisja Rewizyjna dokonała analizy sprawy
spornej dotyczącej Państwa Pawelec w Biskupicach.
Sekretarz Gminy poinformowała o organizowanej przez Urząd Gminy w dniach 4 – 6
września br. wycieczce: Kotlina Kłodzka – Praga. Radni zainteresowani wyjazdem
proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu. Przewidywany koszt około 500 zł od osoby.
Ad.9. Interpelacje i wnioski zgłosili :
Bronisław Czapliński – w nawiązaniu do treści artykułu „Kulis Powiatu” zwrócił uwagę
na wystawienie drugiej drużyny żeńskie z Radłowa w zawodach gminnych OSP,
- zwrócił uwagę na brak zainteresowania ze strony nauczycieli dodatkowymi
zajęciami sportowymi,
Gajek Józef – w sprawie konieczności remontu przepustu na drodze w kierunku
przysiółka Ruda obok posesji Świtała,
Pakuła Lidia w sprawie pochylonych słupów telekomunikacyjnych przy drodze w
kierunku Starych Karmonek,
Stefan Hildegarda
- w sprawie monitu do Powiatowego Zarządu Dróg o udzielenie odpowiedzi na
wniosek Rady Sołeckiej Wsi Biskupice z dnia 20 lutego br. w sprawie udrożnienia
rowu, remontu przepustu oraz nawierzchni drogi w Biskupicach,
- w sprawie konieczności remontu drogi koło cmentarza w Biskupicach,
Wilhelm Wengel – w sprawie wyjaśnienia, czy wykonano planowane remonty w
budynkach komunalnych,
Marek Hadam – w sprawach:
- przeanalizowania możliwości dowozu Gimbusem dzieci do końca wsi Sternalice,
- rozważenia możliwości zakupu wykaszarki do wykaszania rowów przy drogach
gminnych,
- remontu dwóch przepustów oraz wyszlamowania stawu p.poż. w Sternalicach –
obecny stan powoduje podtopienia sąsiadujących ze strażnicą gospodarstw,
Arnold Zaręba – w sprawie uzupełnienia zarwanego asfaltu przy ulicy Leśnej w
Radłowie.
Ad.10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielił Wójt Gminy :
- Urząd nie ma wpływu na treść artykułu, nie było też zgody na wystawianie
dodatkowych drużyn pożarniczych,
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- nie ma bazy na dodatkowe zajęcia sportowe,
- przepust w kierunku przysiółka Ruda – zostanie sprawdzony,
- sprawa słupów w kierunku Starych Karmonek zostanie zgłoszono Telekomunikacji,
- Powiatowy Zarząd Dróg nie reaguje na monity dotyczące wniosków,
- w budynku komunalnym w Biskupicach zamontowano przydomową oczyszczalnię
ścieków, obecnie zakupiono farby – malowanie ma zostać wykonane przez lokatorów
we własnym zakresie,
- na posiedzeniu komisji omówione zostaną możliwości wprowadzenia dodatkowych
kursów autobusów szkolnych,
- nieuregulowana sprawa w Sądzie nie pozwala na prowadzenie remontów przy OSP
Sternalice, ponadto udrożnienie przepustów i wyczyszczenie stawu nie zmieni
sytuacji – brak odpływu wody,
- wykaszanie rowów przy drogach gminnych wykonane zostało przez SKR
dwukrotnie, zakup sprzętu jest możliwy po dokonaniu rozbudowy struktury
komunalnej (woda, kanalizacja, drogi),
Ad.11. Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska zamknęła obrady XXVI
Sesji Rady Gminy w Radłowie. Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.20.

