
P R O T O K Ó Ł  NR  XXVIII/2009

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  28  PAŹDZIERNIKA  2009  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA Nr 152/XXVIII/2009 w sprawie: przystąpienia Gminy Radłów do projektu : 
„Równamy szanse już od przedszkola” POKL.09.01.01-16-016/09,

UCHWAŁA Nr 153/XXVIII/2009 w sprawie: przystąpienia Gminy Radłów do projektu:
„Mamy coś do udowodnienia” POKL.09.01.02-16-051/09.

UCHWAŁA Nr 154/XXVIII/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 155/XXVIII/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości niezabudowanej położonej w Wolęcinie na własność Gminy Radłów,

UCHWAŁA Nr 156/XXVIII/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
na własność Gminy nieruchomości gruntowych.

1. Informacja na temat realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2008/2009.

2. Informacje na temat oświadczeń majątkowych:

- Wojewody Opolskiego,
- Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie,
- Wójta Gminy Radłów



P R O T O K Ó Ł  NR XXVIII/2009

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  28  PAŹDZIERNIKA  2009 ROKU

Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy Radłów – 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 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad XXVIII Sesji :

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2008/2009.
6. Informacja na temat oświadczeń majątkowych – wystąpienia: Wojewody 
Opolskiego, Naczelnika Urzędu Skarbowego, Wójta Gminy.
7. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) przystąpienia Gminy Radłów do projektu: „Równamy szanse już od przedszkola”,
2) przystąpienia Gminy Radłów do projektu: „Mamy coś do udowodnienia”,
3) zmian w budżecie gminy na rok 2009,
4) wykupu nieruchomości rolnej położonej w Wolęcinie,
5) nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w 
Wolęcinie.
8. Informacja dotycząca rozlokowania elektrowni wiatrowych na terenie Gminy 
Radłów.
9. Sprawy bieżące.
10. Dyskusja.
11. Interpelacje i wnioski Radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
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Streszczenie obrad :

Ad.1. Otwarcia XXVIII Sesji Rady Gminy Radłów dokonała Przewodnicząca Rady – 
Agnieszka Jarosińska. Powitała przybyłych Radnych, Sołtysów, Wójta i pracowników 
Urzędu referujących poszczególne punkty porządku obrad.
Na podstawie listy obecności – stwierdziła prawomocność obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad przesłany został Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji. 
Wójt Gminy zgłosił wniosek, aby pkt.8 projektu porządku tj. wysłuchanie informacji na 
temat rozlokowania elektrowni wiatrowych na terenie gminy zrealizować tuż po 
przybyciu na Sesję referenta tego tematu. Propozycja została zaakceptowana. 
Innych wniosków nie zgłoszono.
Porządek obrad XXVIII Sesji przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.3. Również jednogłośnie – bez odczytania przyjęto protokół z poprzedniej Sesji 
Rady Gminy z dnia 16 września 2009 roku.

Ad.4. Wójt Gminy Włodzimierz Kierat przedstawił informację z działalności w okresie 
międzysesyjnym :
- zakończono prace przy budowie drogi dojazdowej do gruntów Wolęcin – Ligota, 
trwają rozliczenia z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych. Inwestycję 
realizowała Firma Mega – Bruk Kłobuck,
- trwają prace przy modernizacji strażnicy OSP w Radłowie. Zakończenie prac – 
grudzień br.,
- w dniu 15 września odbył się przetarg na budowę sali gimnastycznej przy 
Gimnazjum w Radłowie. Sprawa zablokowana została poprzez protest złożony do 
Prezesa Zamówień Publicznych przez firmę wykluczoną z przetargu,
- prowadzone są działania, celem przekonania mieszkańców nie zdeklarowanych o 
konieczności podpisania umów z firmą Remondis na odbiór odpadów stałych. Do tej 
pory na około 100 gospodarstw domowych podpisano 44 umowy. Proponuje się, aby 
na jedną z najbliższych Sesji zaprosić przedstawiciela Remondis.
- Wójt uczestniczył w Kongresie Gmin Wiejskich. Udział w tych spotkaniach daje 
wiele informacji na temat problemów dotyczących gminy (szkoły, PROW, drogi),
- złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wniosek Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ligoty Oleskiej na dofinansowanie „Rozbudowy i modernizacji centrum 
rekreacyjno – turystyczno – sportowego w Ligocie Oleskiej” został rozpatrzony 
pozytywnie. Podpisano w tym zakresie stosowne umowy.
- Gmina Radłów była współorganizatorem Powiatowych Zawodów Sportowo – 
Pożarniczych, które gościnnie odbyły się w Gorzowie Śląskim,
- Wieś Wichrów otrzymała nagrodę w konkursie Piękna Wieś Opolska – w kategorii – 
najlepszy start.

Ad.8. Na obrady przybył Pan Lechosław Wróbel – Dyrektor Regionalny Firmy 
WINDPROJEKT sp. z o.o. z Inowrocławia. Przedstawił zamierzenia dotyczące 
budowy na terenie Gminy Radłów (dotyczy pól w obrębie Kościelisk i Ligoty) 20 
elektrowni wiatrowych.
Przedstawił informacje dotyczącą:
- kosztów budowy – około 3 mln EURO / 1 elektrownia,
- podatku od budowli – min 100 tys. zł / 1 elektrownia,
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Do tej pory firma podpisała 20 umów z właścicielami gruntów, Budowla wymaga: 
fundamentu 17 x 17 i 2,5 m głębokości, wieża ma przekrój 5-6 m, 1 śmigło długości 
56 m. Teren pod budowle razem z droga dojazdową zajmuje 15 do 20 arów.
Budowla musi być usytuowana odległości co najmniej 0,5 km od najbliższej 
zabudowy. Energia musi być wpięta do sieci – firma zawiera umowy z zakładem 
energetycznym. Kable zakopywane są 1,2 m w ziemi.  Wymogiem unijnym jest 
zapewnienie do roku 2020 co najmniej 20% energii ze źródeł odnawialnych. 
Sprawdzanie usytuowania elektrowni prowadzi się przez 13 miesięcy z masztu tzw. 
Certyfikowany pomiar wiatru. Elektrownie pracują do 40% swoich możliwości. 
Firma wystąpi z wnioskami o wydanie zezwoleń budowlanych po zrealizowaniu 
wszystkich wymaganych prawem procedur. Okres dzierżawy opiewa na 25 lat z 
możliwością zakupu gruntów. Firma zrealizowana już około 60 projektów. 
Podsumowania do wystąpienia dokonał Wójt Gminy – pozytywnie ustosunkowując 
się do zamierzeń WINDPROJEKTU.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 – minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

Ad.5. Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak przedstawiła wynikającą z obowiązku 
ustawowego informację na temat realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 
2008/2009. Opisowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału.

Ad.6. Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła zebranym treść:
- wystąpienia Wojewody Opolskiego z dnia 8 października 2009 r. w sprawie analizy 
oświadczeń majątkowych za rok 2008 Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady,
- wystąpienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie z dnia 20 września 2009 r. 
w sprawie analizy oświadczeń majątkowych Radnych,
- wystąpienia Wójta Gminy z dnia 27 października 2009 r. w sprawie oświadczeń 
majątkowych oświadczeń majątkowych kadry kierowniczej Urzędu Gminy.
Nie zgłoszono uwag do tematu.
Informacje – w załączeniu do niniejszego protokołu.

Ad.7. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) przystąpienia Gminy Radłów do projektu „Równamy szanse już od przedszkola” 
oraz
2) przystąpienia Gminy Radłów do projektu „Mamy coś do udowodnienia”.

Tematy omówione zostały szczegółowo na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji 
Rady Gminy. Nie zgłoszono uwag.

Przewodnicząca Rady przedstawiła kolejno projekty uchwał:
Nr 152/XXVIII/2009 w sprawie: przystąpienia Gminy Radłów do projektu „Równamy 
szanse już od przedszkola” POKL 09.01.01-16-051/09,
Nr 153/XXVIII/2009 w sprawie: przystąpienia Gminy Radłów do projektu „Mamy coś 
do udowodnienia” POKL.09.01.02-16-051/09
Obie Uchwały przyjęto w obecności 13 Radnych w głosowaniu jawnym – 
jednogłośnie.
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3) zmian w budżecie gminy na rok 2009. Jolanta Leszcz – Skarbnik Gminy omówiła 
szczegółowo wraz z uzasadnieniem propozycje zmian w planie dochodów, 
wydatków, przeniesień między działami i rozdziałami obowiązującego budżetu gminy.
W obecności 12 Radnych – za przyjęciem proponowanych zmian opowiedziało się 
10 Radnych, wstrzymało się od głosu 2 Radnych.

4) propozycję odpłatnego nabycie na rzecz gminy gruntów położonych w Wolęcinie, 
na których znajdują się źródła Rzeki Prosny - Wójt przedstawił na wspólnym 
posiedzeniu Komisji. Rada w obecności 13 Radnych – jednogłośnie przyjęła Uchwałę 
Nr 155/XXVIII/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 
niezabudowanej położonej w Wolęcinie na własność Gminy Radłów,

5) Wójt Gminy poinformował zebranych, że projekt Uchwały Nr 156/XXVIII/2009 w 
sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowych 
dotyczy uporządkowania stanu prawnego drogi w Wolęcinie. Uchwałę przyjęto 
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

Ad.9. Sprawy bieżące: 

Wójt Gminy poinformował o zgłaszanej już wcześniej propozycji Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Radłowie  nieodpłatnej zamiany lokali (dot. piętra budynku 
GS przy ul. Oleskiej 3 i parteru budynku stanowiącego własność Gminy przy ul. 
Lipowej 4). W toku dyskusji do tematu – Rada zobowiązała Wójta do prowadzenia 
dalszych rozmów dotyczących notarialnej zamiany.

Wójt poinformował również o przeprowadzonej rozmowie z właścicielami obiektu po 
byłej Masarni w Radłowie, są Oni zainteresowani sprzedażą tego obiektu. Za Ich 
zgodą dokonano wyceny omawianej nieruchomości. Wartość opiewa na kwotę 100 
tys. zł. Rada uznała, że kwota wyceny może być podstawą do rozmów Wójta w 
sprawie ewentualnego nabycia nieruchomości.

Wójt poinformował, że wpłynął wniosek rodziców dzieci szkolnych Wsi Sternalice o 
przedłużenie kursu autobusu szkolnego do końca wsi. Decyzja w tej sprawie podjęta 
zostanie po przeanalizowaniu tematu – w przyszłym tygodniu.

Wójt poinformował, że w przyszłym roku obchody wojewódzkie Święta Policji odbędą 
się w Oleśnie. Decyzją Starostwa oraz Wójtów i Burmistrzów Powiatu Oleskiego – 
zostanie ufundowany sztandar dla Komendy Powiatowej. Obecnie tworzy się Komitet 
Organizacyjny obchodów tego święta.
Rada zaproponowała kandydatury mieszkańców Gminy do składu tego Komitetu.

W roku przyszłym Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach obchodzić będzie 
50 rocznicę istnienia. Trwają przygotowania do organizacji tego Święta.

Ad.10. Nie zgłoszono głosów w dyskusji.
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Ad.11. Interpelacje i wnioski zgłosili :

Teresa Gielsok – w sprawie rozważenia możliwości rozpropagowania wśród 
mieszkańców informacji o naborze wniosków przez Stowarzyszenie „Górna Prosna”,

Arnold Zaremba – w sprawach: zatrudnienia fachowca do opracowywania wniosków 
na pozyskanie środków unijnych oraz montażu progu zwalniającego na drodze 
Radłów – Biskupskie Drogi,

Hildegarda Stefan – w sprawach: decyzji Urzędu dotyczącej remontu budynku po 
szkole w Biskupicach oraz zapewnienia w przyszłorocznym budżecie środków na 20 
– lecie istnienia Mniejszości Niemieckiej,

Józef Gajek – w sprawie remontu przepustu Sternalice – Ruda,

Teresa Dubiel – w sprawie remontu drogi Stare Karmonki – Nowe Karmonki,

Marek Hadam – zwrócił uwagę na zamontowaną w Wichrowie wiatę przystanku 
autobusowego tuż przy przystanku murowanym.

Sołtys Wsi Radłów – Brygida Maciejok – w sprawie: konieczności uporządkowania 
chodnika przy stawie w Radłowie.

Ad.12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielił Wójt Gminy:

- informacje o naborze wniosków przez Stowarzyszenie „Górna Prosna” są 
ogłoszone w Internecie i lokalnych gazetach,

- przy opracowywaniu każdego z wniosków – Gmina zobowiązana jest zapewnić 
środki w 50%, co ograniczy możliwość ich wykorzystania,

- pełne oznakowanie drogi przez Biskupskie Drogi łącznie z progiem zwalniającym 
zamontowane zostanie w najbliższym czasie. W przyszłym tygodniu dokonana 
zostanie wycena zlecenia,

- przepust w przysiółku Ruda naprawiony zostanie w ciągu dwóch tygodni.

Ad.13. Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska zamknęła obrady 
XXVIII Sesji Rady Gminy w Radłowie.
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.25.
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