P R O T O K Ó Ł NR XXIII/2009
Z SESJI RADY GMINY W RADŁOWIE
Z DNIA 18 MARCA 2009 ROKU

Załączniki do protokołu :
UCHWAŁA Nr 121/XXIII/2009 w sprawie przyjęcia na rok 2009 Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie,
UCHWAŁA Nr 122/XXIII/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 123/XXIII/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 124/XXIII/2009 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego dla Gminy Radłów na lata 2009 – 2013,
UCHWAŁA Nr 125/XXIII/2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także innych składników
wynagradzania,
UCHWAŁA Nr 126/XXIII/2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego
wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Radłów,
UCHWAŁA Nr 127/XXIII/2009 w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds.
Opracowania Projektu Statutu Gminy Radłów,
UCHWAŁA Nr 128/XXIII/2009 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin
Śląska Opolskiego w Opolu,
UCHWAŁA Nr 129/XXIII/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na
własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych,
UCHWAŁA Nr 130/XXIII/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na
własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych,
UCHWAŁA Nr 131/XXIII/2009 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
mienia państwowego przejmowanego na własność Gminy jako mienie komunalne,
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UCHWAŁA Nr 132/XXIII/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Oleskiemu na ułożenie warstwy ściernej z asfaltobetonu o grubości 4 cm wraz z
robotami towarzyszącymi w miejscowości Nowe Karmonki w ciągu drogi powiatowej
nr 1939 O Nowe Karmonki – Bodzanowice.
1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie
za 2008 rok oraz bilans potrzeb na rok 2009.
2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii za 2008 rok.
3. Uchwała Nr 3/5/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w
sprawie zgodności z prawem Uchwały Nr 113/XXI/2008 Rady Gminy w Radłowie z
dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
3. Wystąpienie Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu.
4. Wystąpienie Prezesa Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego.
5. Informacja z przebiegu zebrań wiejskich.
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P R O T O K Ó Ł NR XXIII/2009
Z SESJI RADY GMINY W RADŁOWIE
Z DNIA 18 MARCA 2009 ROKU

Obradom 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 Pilsniak,
Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,
Kierownik GOPS – Zbigniew Nowak,
Pełnomocnik GKRPA – Henryk Karkos.
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. Podsumowanie przebiegu zebrań wiejskich.
6. Przyjęcie informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii za 2008 rok.
8. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii za 2008 rok,
2) zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
3) zmiany uchwały w zakresie uchwalenia budżetu,
4) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego,
5) regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Radłów,
6) ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla
nauczycieli zatrudnionych w Gminie Radłów,
7) powołania Komisji Statutowej,
8) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego,
9) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów
nieruchomości gruntowych,
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10) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów
nieruchomości gruntowych,
11) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia państwowego przejmowanego na
własność Gminy jako mienie komunalne.
9. Sprawy bieżące.
10. Dyskusja.
11. Interpelacje i wnioski Radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Streszczenie obrad :
Ad.1. Otwarcia XXIII Sesji Rady Gminy w Radłowie dokonała Przewodnicząca Rady
– Agnieszka Jarosińska. Powitała przybyłych Radnych oraz pracowników Urzędu
Gminy. 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 o wprowadzenie do pkt. 8 – przyjęcie
uchwał, ppkt. 12 – uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu
Powiatowemu w Oleśnie z przeznaczeniem na remont drogi przez wieś Nowe
Karmonki – temat omawiany był szczegółowo na wspólnym posiedzeniu stałych
Komisji Rady Gminy. Innych wniosków nie zgłoszono. Porządek obrad z
wnioskowaną przez Wójta zmianą przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.
Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Gminy
oraz na sali obrad – przed rozpoczęciem Sesji. Radni zaakceptowali propozycje
Przewodniczącej dotyczącą przyjęcia protokołu bez jego odczytania.
Protokół z poprzedniej Sesji przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.
Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat omówił działania Urzędu w okresie
międzysesyjnym tj. od 28 stycznia br.
Ad.5. Wójt Gminy omówił przebieg corocznych zebrań wiejskich, przedstawił
frekwencję oraz wnioski zgłoszone przez mieszkańców poszczególnych Sołectw.
Materiał opisowy – w załączeniu do niniejszego protokołu.
Ad.6. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zbigniew Nowak
przedstawił informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która
stanowi załącznik do protokołu. Omówił również wydatki Ośrodka. Udzielił wyjaśnień
na pytania zebranych dotyczące:
- osób bezrobotnych,
- szkoleń opiekunek domowych.
Ad.7. Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Henryk
Karkos przedstawił realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
za rok 2008. Omówił wyniki leczenia osób uzależnionych.
Sprawozdanie – w załączeniu.
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Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 – minutową przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.8. Przyjęcie uchwał w sprawach :
1) przyjęcia na rok 2009 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Kierunki działania, formy i rodzaje realizacji oraz koszty przedstawił Pełnomocnik
Henryk Karkos. Radni nie zgłosili propozycji zmian.
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Uchwałę Nr 121/XXIII/2009 – przyjęto jednogłośnie.
2) zmiany Uchwały Nr 113/XXI/2008 Rady Gminy w Radłowie z dnia 23 grudnia 2008
r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz omówiła z uzasadnieniem propozycje zmian
obowiązującego na rok bieżący budżetu gminy. Radni pozytywnie ustosunkowali się
do tych propozycji.
Uchwałę Nr 122/XXIII/2009 – przyjęto jednogłośnie.
3) zmiany uchwały Nr 113/XXI/2008 Rady Gminy w Radłowie z dnia 23 grudnia 2008
roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
Skarbnik wyjaśniła konieczność wprowadzenia rocznych limitów na: zobowiązania z
tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych na sfinansowanie
przejściowego deficytu budżetu, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Uchwałę Nr 123/XXIII/2009 – przyjęto jednogłośnie.
4) Wójt Gminy wyjaśnił powody, dla których konieczne jest wprowadzenie zmian
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy na lata 2009 – 2013. W planie
wprowadzono: rozbudowę boiska sportowego w Ligocie oraz budowę wodociągu do
przysiółka Goniszów.
Uchwałę Nr 124/XXIII/2009 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego dla Gminy Radłów na lata 2009 – 2013 – przyjęto jednogłośnie.
5) i 6) również jednogłośnie przyjęto dwie kolejne uchwały :
Nr 125/XXIII/2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także innych składników
wynagradzania,
Nr 126/XXIII/2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Radłów.
Sekretarz Gminy wyjaśniła konieczność dostosowania uchwał do zmienionych
przepisów prawnych.
Przedstawiła treść protokołu uzgodnień ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.
Protokół – w załączeniu.
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7) zmiana przepisów prawnych wymaga dokonania zmian w Statucie Gminy Radłów.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że dla opracowania projektu tego Statutu – powołać
należy spośród Radnych doraźną komisję.
Do składu tej Komisji – zgłoszono kandydatury Radnych: Agnieszkę Jarosińską,
Bronisława Czaplińskiego, Teresę Gielsok, Wilhelma Wengel, Józefa Gajek i
Hildegardę Stefan.
Ustalono, że z głosem doradczym w posiedzeniach komisji będą brać udział: Radca
Prawny, Sekretarz Gminy oraz Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy.
Uchwałę Nr 127/XXIII/2009 w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Opracowania
Projektu Statutu Gminy Radłów – przyjęto jednogłośnie.
8) Wójt Gminy przedstawił treść uzasadnienia do projektu zmiany Statutu Związku
Gmin Śląska Opolskiego. Uzasadnienie w załączeniu. Szczegółowych wyjaśnień do
tematu udzielił - prowadząc szkolenie Radnych Prezes tego Związku – Czesław
Tomalik.
Uchwałę Nr 128/XXIII/2009 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Śląska
Opolskiego w Opolu – przyjęto jednogłośnie.
9) i 10) Wójt Gminy omówił projekty uchwał w sprawie nieodpłatnego nabycia na
własność gminy nieruchomości gruntowych. Dotyczy to:
- gruntu przy blokach w Sternalicach (powierzchnia 0,4048 ha)
- uporządkowania stanu prawnego drogi w Wolęcinie (powierzchnia 0,065 ha).
Jednogłośnie przyjęto uchwały przedstawione przez Przewodniczącą – kolejno :
Nr 129/XXIII/2009 w sprawie wyrażenia zgodni na nieodpłatne nabycie na własność
Gminy Radłów nieruchomości gruntowych,
Nr 130/XXIII/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własnośc
Gminy Radłów nieruchomości gruntowych.
11) Wójt Gminy poinformował o konieczności powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,
celem przejęcia na własność gminy mienia państwowego – jako mienie komunalne.
Dotyczy to przede wszystkim dróg, rowów i nieużytków.
Uchwałę Nr 131/XXIII/2009 – przyjęto jednogłośnie.
12) Szczegóły projektu uchwały o pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu wyjaśnił
Wójt Gminy na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady. Temat dotyczy dofinansowania
do remontu drogi powiatowej w Nowych Karmonkach. Gmina deklaruje na ten cel
kwotę 8 tys. zł, Powiat 16 tys.. Za tą kwotę ułożona zostanie w bieżącym roku
warstwa ścierna z asfaltobetonu o grubości 4 cm w przysiółku Milęcin.
Uchwałę Nr 132/XXIII/2009 – przyjęto jednogłośnie.
Ad.9. Sprawy bieżące :
Wójt poinformował zebranych, że w bieżącym roku – organizację Gminnych Dożynek
przejmuje Sołectwo Kościeliska. Dożynki odbędą się w dniu 30 sierpnia br.
Ad.10. Dyskusja
Głos zabrała Teresa Gielsok w sprawie konieczności interweniowania do właściciela
gruntu o uprzątnięcie śmieci w Sternalicach (tzw. „Barania Góra”).
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Radny Bronisław Czapliński – zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawie interwencji o rozbiórkę budynku w
Wichrowie.
Ad.11. Interpelacje i wnioski zgłosili :
Arnold Zaremba – w sprawie uporządkowania i pomalowania wiat przystankowych
na terenie gminy,
Józef Gajek – w sprawie budowy dalszej części chodnika w Sternalicach, sposobu
rozliczania dochodów za wywóz ścieków do oczyszczalni w Sternalicach oraz
konieczności czyszczenia rowu i przepustów.
Teresa Dubiel w sprawie: zapewnienia parkingu przy przedszkolu w Nowych
Karmonkach dla samochodów osobowych oraz możliwości udzielenia mieszkańcom
Gminy pomocy finansowej przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.
Ad.12. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych:
- pracownicy gospodarczy Urzędu uporządkują przystanki autobusowe,
- rozliczenie wywozu ścieków oraz możliwości wyegzekwowania od właścicieli
posesji zawarcia umów na kubły będzie przedmiotem obrad najbliższego wspólnego
posiedzenia stałych komisji Rady Gminy z udziałem Dzielnicowego, Kierownika
Referatu P. Górskiego oraz pracownika oczyszczalni ścieków,
- rów w Sternalicach będzie czyszczony, przepusty – raczej nie,
- na parkingu w Nowych Karmonkach zamontowane będą barierki,
- państwo pomaga rolnikom budującym przydomowe oczyszczalnie ścieków zwrot
podatku (do 25% wartości inwestycji).
Ad.13. Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska zamknęła obrady XXIII
Sesji Rady Gminy w Radłowie.
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 14.55.

