
P R O T O K Ó Ł   NR  XI/2007

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  28  LISTOPADA  2007  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA Nr 52/XI/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 53/XI/2007 w sprawie: określenia wysokości stawek i wprowadzenia 
zwolnień w podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr 44/XI/2007 w sprawie: określenia wysokości stawek i wprowadzenia 
zwolnień w podatku od środków transportowych,

UCHWAŁA Nr 55/XI/2007 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla 
obliczenia wysokości podatku rolnego na 2008 rok,

UCHWAŁA Nr 56/XI/2007 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Radłów oraz wysokości dopłat,

UCHWAŁA Nr 57/XI/2007 w sprawie: zmiany Uchwały nr 51/IX/2003 Rady Gminy w 
Radłowie z dnia 12 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego dla Gminy Radłów na lata 2003 – 2008.

UCHWAŁA Nr 58/XI/2007 w sprawie: zgłoszenia Sołectwa Wichrów do Programu 
Odnowy Wsi,

UCHWAŁA Nr 59/XI/2007 w sprawie: zgłoszenia Sołectwa Biskupice do Programu 
Odnowy Wsi,

UCHWAŁA Nr 60/XI/2007 w sprawie: zgłoszenia Sołectwa Radłów do Programu 
Odnowy Wsi,

UCHWAŁA Nr 61/XI/2007 w sprawie: ustalenia na 2008 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,

UCHWAŁA Nr 62/XI/2007 w sprawie: ustalenia na rok 2008 regulaminu 
określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz 
szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w 
Gminie Radłów,,



UCHWAŁA Nr 63/XI/2007 w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Radłów 
z organizacjami pozarządowymi na rok 2008,

UCHWAŁA Nr 64/XI/2007 w sprawie: powiadomienia Sekretarza Gminy i Skarbnika 
Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

1. Protokół uzgodnień nauczycielskich regulaminów wynagradzania obowiązujących 
na rok 2008.

2. Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków.

3. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy 
Radłów.

4. Wnioski Wsi: Wichrów, Biskupice i Radłów w sprawie: przystąpienia do Programu 
Odnowy Wsi.

5. Projekt uchwały w sprawie: zmiany nazwy ulicy.
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P R O T O K Ó Ł   NR  XI/2007

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  28  LISTOPADA  2007  ROKU

     
Posiedzeniu 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,
- Sołtysi – lista obecności w załączeniu,
- Gminny Komendant OSP – Stefan Włoka,
- Dyrektor Obszary Rozwoju i Gospodarowania Zasobami TP S.A. – Piotr Kończarek.

Porządek obrad :

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 na temat funkcjonowania łączności telefonicznej na terenie gminy.
6. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.
7. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2007,
2) określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od 
nieruchomości na rok 2008,
3) określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od środków 
transportowych na rok 2008,
4) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków w gminie Radłów oraz wysokości dopłat,
5) zmiany nazwy ulicy,
6) przystąpienia Sołectwa Wichrów do Programu Odnowy Wsi,
7) przystąpienia Sołectwa Biskupice do Programu Odnowy Wsi,
8) regulaminu wynagradzania nauczycieli,
9) regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
8. Sprawy bieżące.
9. Dyskusja.
10. Interpelacje i wnioski Radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
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Streszczenie obrad:

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

Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji. Wójt Gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w 
pkt.7 – przyjęcie uchwał następujących tematów:
- przystąpienie Sołectwa Radłów do Programu Odnowy Wsi,
- nowelizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego,
- Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008,
- powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczeń 
lustracyjnych,
-obniżenia ceny skupu żyta.
Innych wniosków nie zgłoszono.
Po wprowadzeniu wnioskowanych zmian – porządek obrad przyjęto w głosowaniu 
jawnym – jednogłośnie.

Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Gminy 
oraz na Sali obrad bezpośrednio przed rozpoczęciem Sesji.
Przewodnicząca Rady zaproponowała przyjęcie protokołu bez odczytania. 
Propozycja została zaakceptowana. Protokół z poprzedniej Sesji przyjęto w 
głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informację z działalności w 
okresie międzysesyjnym tj. od dnia 25 października br.:
- opracowany został projekt budżetu gminy na rok przyszły,
- po spotkaniu w sprawie projektów unijnych – nie ma dobrych wiadomości dla 
małych gmin,
- odbyło się również spotkanie z Zarządem Związku Gmin Śląska Opolskiego, na 
którym analizowana została działalność Związku,
- w Urzędzie Gminy od połowy listopada prowadzona jest przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową kompleksowa kontrola. Prace trwać mają do 18 stycznia 2008 roku.

Ad.5. Informację na temat funkcjonowania łączności telefonicznej na terenie gminy 
przedstawił Dyrektor Obszaru Rozwoju i Gospodarowania Zasobami TP S.A. – Piotr 
Kończarek.
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Powodem zaproszenia Dyrektora na 
obrady Sesji jest niezadowolenie mieszkańców i uwagi dotyczące zmiany łączności, 
pogorszenia jakości usług, zapoznanie z założeniami na przyszłość m.in. 
możliwością dostępu do Internetu. Wójt zwrócił również uwagę na fakt, że 
zamontowana 29 marca br. szafa rozdzielcza przy Urzędzie gminy – nadal nie 
funkcjonuje.
Dyrektor Kończarek poinformował, że decyzją Urzędu Komunikacji Elektronicznej – 
Telekomunikacja zobowiązana została do uwolnienia sieci radiowych w terminie do 
końca bieżącego roku. Starania o odroczenie terminu nie zostały uwzględnione. 
Telekomunikacja jest spółką prywatną, co uzasadnia w pierwszej kolejności analizę 
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kosztów. Wprowadzona została technologia telefonii komórkowej. Z otrzymywanego 
sprzętu - pojawiały się problemy już na samym produkcie – większość została już 
usunięta.  W przypadku złej słyszalności lub problemów z wybieraniem numeru – 
dokonywana jest weryfikacja terminali z możliwością montażu anten wspierających.
Kolejnym problemem są wybrane firmy – wykonawcy i zatrudnieni przez nie 
podwykonawcy. Telekomunikacja prowadzi weryfikacje skutecznie wykonanych prac.
W gminie Radłów odnotowanych jest 722 klientów, klientów 531 przypadkach 
dokonano zmiany systemu, do wykonania pozostało 35.

W zakresie planów inwestycyjnych: działania kompleksowe podejmowane są w 
przypadku zapewnienia zwrotu inwestycji. Telekomunikacja nie posiada gwarancji 
korzystania z usług, a jako operator dominujący nie może brać potwierdzeń na 
usługę. Pod względem ekonomicznym – inwestycje prowadzone na terenie Gminy 
Radłów – nie zwrócą się. Prowadzone są prace na pozyskanie środków unijnych.

Szafa zainstalowana przy budynku Urzędu Gminy – nie było wcześniej możliwości jej 
instalacji, będzie ona świadczyła usługi szerokopasmowe dla około 50 klientów z 
Radłowa.

Dla usprawnienia funkcjonowania łączności uwzględnione jest wykorzystanie słupów 
energetycznych. Firma jest w stanie przeznaczyć środki 3-4 tys. zł na abonenta  (dla 
zapewnienia pełnego zestawu usług byłaby to kwota około 15 tys. zł). Lokalizacja 
gminy jest trudna do realizacji nowych inwestycji, bez możliwości przewidywania 
zysku. W pobliżu przebiegu światłowodu – projekty mają duże szanse.
Trwają prace analityczne w zakresie możliwości podłączenia do linii światłowodowej 
miejscowości Biskupice i Nowe Karmonki, następnym etapem byłaby wieś 
Kościeliska. Koszt jednego etapu to kwota około 1 mln zł.

W dyskusji do tematu głos zabrali:
- Arnold Zaręba – jakie są możliwości korzystania z Internetu przez abonentów z 
Radłowa – przy wykorzystaniu istniejących łączy. 
- Wilhelm Wengel – od 10 lat  gmina korzysta z sieci telefonicznej, abonenci płacą 
abonament. W tym czasie Telekomunikacja nie zrealizowała na naszym terenie 
żadnej inwestycji, a obecnie oferowane są o wiele gorsze usługi, nie ma zapewnień 
poprawy na następne 10 czy 15 lat,
- Anna Chuć – w miejscowości Kolonia Biskupska – nie funkcjonuje zmieniona 
łączność, mieszkańcy bez przerwy, bezskutecznie zgłaszają awarie łączności.

Odpowiedzi udzielił Dyrektor Piotr Kończarek:

- w ciągu dwóch tygodni do Wójta przekazany zostanie lista numerów telefonów z 
możliwością korzystania z Internetu, docelowo szafa obsłużyć może 500 klientów,
- obowiązkiem operatora jest zapewnienie korzystania z usługi. Awarie należy 
zgłaszać pod numer 9393, co w przypadku awarii zmienia proces rozliczania. 
Operatorzy sprawdzają kolejno: urządzenia, instalację i obsługę ruchu przez stację 
bazową. Wartość abonamentu zapewnia pokrycie kosztów stałych firmy. Inwestycje 
realizowane są w miejscach, gdzie zapewniony jest zwrot kapitału. Telekomunikacja 
jako jedyny operator wykonuje najwięcej inwestycji w terenach, gdzie nie jest to 
opłacalne,
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- w przypadku awarii w Kolonii Biskupskiej – problem występuje najprawdopodobniej 
najprawdopodobniej obrębie stacji bazowej.
Podsumowania dokonał Wójt Gminy:
- podziękował Dyrektorowi za udział w Sesji. Stwierdził, że w przypadku małych gmin 
– ze względu na możliwości finansowe – mają ograniczony dostęp do dóbr 
cywilizacji.

Dyrektor Telekomunikacji zobowiązał się do udzielania okresowych informacji na 
temat zakresu prac realizowanych przez Telekomunikację.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 – minutowa przerwę w obradach.

Po przerwie.

Ad.6. Informację na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawił 
Komendant Gminny OSP – Stefan Włoka. Informacja opisowa – w załączeniu do 
niniejszego protokołu.
Komendant udzielił również odpowiedzi na pytania zebranych w zakresie:
- notowań powiatowych w organizowanych corocznie zawodach,
- sposobu finansowania tzw. „nożyc życia” dla potrzeb OSP Kościeliska.

Ad.7. Przyjęcie uchwał w sprawach :

1) zmian w budżecie gminy na rok 2007. Propozycje zmian ze szczegółowym ich 
uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Gminy. Nie zgłoszono uwag do tematu. Projekt 
Uchwały Nr 52/XI/2007 odczytała Przewodnicząca Rady. Uchwałę przyjęto w 
głosowaniu jawnym – jednogłośnie,

2) określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od 
nieruchomości. Stawki tego podatku były przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia 
Komisji w dniu 21 listopada br. Uchwałę Nr 53/XI/2007 przyjęto jednogłośnie.

3) określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od środków 
transportowych. Również ten temat był przedmiotem analizy na wspólnym 
posiedzeniu komisji. Uchwałę Nr 54/XI/2007 przyjęto jednogłośnie.

4) Rada ustaliła, że w związku ze wzrostem podatku od nieruchomości oraz 
planowaną zmianą stawek cen za wodę i ścieki – obniżyć należy średnią cenę żyta 
będącą podstawą do naliczania podatku rolnego. Skarbnik poinformowała, że 
zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS cena żyta wynosi 58,29 zł za q.
Głos zabrał Wójt Gminy. Uznał, że temat jest trudny, a decyzja będzie miała wpływ 
na stan budżetu tj. wpływy i wskaźnik dotacji. W toku dyskusji ustalono cenę w 
kwocie 50,00 zł za q. Uchwałę Nr 55/XI/2007 – przyjęto jednogłośnie.

5) taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków omawiane były 
na posiedzeniu Komisji Rady. Dodatkowych wyjaśnień do tematu udzielił Kierownik 
Referatu i Piotr Górski. Uchwałę Nr 56/XI/2007 – przyjęto prz 2 głosach 
„przeciwnych” i 1 „wstrzymującym się” głosie,
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6) również jednogłośnie przyjęto Uchwałą Nr 57/XI/2007 zmiany Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego dla Gminy Radłów na lata 2003 – 2008,

7) zmiana nazwy ulicy Świerczewskiego w Radłowie była przedmiotem obrad 
poprzedniej Sesji. Na wspólnym posiedzeniu Komisji zgłoszony został wniosek 
podzielenia tej ulicy na dwie – zgodnie z numeracją dróg i nazwania ulic: Od 
Radłowa do skrzyżowania z drogą do Nowych Karmonek – ulica Długa i od 
skrzyżowania w kierunku Nowych Karmonek – ulica Dąbrówki. Przeprowadzono 
głosowanie, którego wynik był następujący: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 6 głosów, 
„wstrzymujące” – 2 głosy. Uchwała Nie została przyjęta.

8,9 i 10) Przewodnicząca Rad Gminy przedstawiła wnioski Sołectw: Wichrów, 
Biskupice i Radłów o ich zgłoszenie do Programu Odnowy Wsi. Nie zgłoszono uwag 
w tym zakresie. Kolejno – jednogłośnie przyjęto uchwały:
- Nr 58/XI/2007 w sprawie zgłoszenia Sołectwa Wichrów do Programu Odnowy Wsi,
- Nr 59/XI/2007 w sprawie zgłoszenia Sołectwa Biskupice do Programu Odnowy Wsi,
- Nr 60/XI/2007 w sprawie zgłoszenia Sołectwa Radłów do Programu Odnowy Wsi.

11) Sekretarz Gminy omówiła propozycje wysokości dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, godziny i zastępstwa doraźne. 
Uchwała Nr 61/XI/2007 w sprawie: ustalenia na 2008 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 ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw dla 
nauczycieli zatrudnionych w Gminie Radłów przyjęta została 11 głosami „za, przy 1 
głosie „przeciwnym” i 2 „wstrzymujących się”,

12) Sekretarz omówiła również propozycje zasad przyznawania i wypłacania 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Dodała również, że obydwa projekty 
uchwał konsultowane były ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego – sporządzono w 
tym zakresie stosowny protokół uzgodnień. 
Uchwałę Nr 62/XI/2007 w sprawie: ustalenia na rok 2008 regulaminu określającego 
wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 
przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Radłów przyjęto 
11 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”
Dodatkowych wyjaśnień do przyjętych dwóch ostatnich uchwał udzieliła Prezes ZNP, 
Radna – Teresa Gielsok.

13) Projekt Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi na 
rok 2008 omówiła Sekretarz Gminy.
Uchwałę Nr 63/XI/2007 przyjmującą w/w Program – przyjęto jednogłośnie.

14) 13 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się” głosie przyjęto Uchwałe Nr 
64/XI/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy o 
obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Ad.8. Sprawy bieżące:

- Sekretarz Gminy omówiła zasady obiegu oświadczeń lustracyjnych Radnych.
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- Pracownik socjalny – Henryk Karkos zwrócił się do zebranych o pomoc w sprawie 
wskazania osób potrzebujących (samotnych, chorych), celem przeciwdziałania 
skutkom zimy. Stosowne wystąpienia GOSP w przedmiotowej sprawie przesłane 
zostały na adres Sołtysów.

Ad.9. W dyskusji głos zabrali:

- Wójt poinformował o ofercie Firmy EKO – BYT  w zakresie sporządzania wniosków 
unijnych,

- omówiono ostatnie spotkanie Miłośników Historii Lokalnej,

- Wójt przedstawił projekt remontu elewacji budynku Urzędu Gminy planowanego na 
rok 2008. 

Ad.10. Interpelacje i wnioski zgłosili :

- Teresa Gielsok w sprawie ustalenia osób odpowiedzialnych za sprawdzanie 
prawidłowości wykonywania remontów i inwestycji,

- Józef Sosna – w sprawie przystanku autobusowego przy szkole w Kościeliskach,

- Jacek Krzak – w sprawie możliwości reaktywowania kabaretu – tj. możliwości 
zawarcia umowy z instruktorem,

- Marek Hadam w sprawie ustaleń dotyczących odśnieżania dróg oraz konieczności 
sprawdzenia studzienek kanalizacyjnych w Sternalicach.

Ad.11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielił Wójt Gminy:

- za bieżącą kontrolę nad realizacją remontów i inwestycji odpowiedzialny jest 
inspektor nadzoru,

- w uzgodnieniu z Dyrektorem PSP Kościeliska sprawdzona zostanie celowość 
montażu przystanku,

- zatrudnienie instruktora kabaretu jest tematem otwartym,

- plan i kolejność odśnieżania dróg opracowany został wzorem lat ubiegłych,

- część wsi Sternalice podłączona jest do starych odwodnień piwnic.

Ad.12.  Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska zamknęła obrady XI 
Sesji Rady Gminy w Radłowie. Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 15.30.
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