
P R O T O K Ó Ł  NR  X/2007

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  25  PAŹDZIERNIKA  2007  ROKU

Załączniki do protokołu:

UCHWAŁA  Nr 48/X/2007 w sprawie: powołania Zespołu do przedstawienia Radzie 
Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych,

UCHWAŁA  Nr 49/X/2007 w sprawie: wyboru ławników,

UCHWAŁA Nr 50/X/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 51/X/2007 w sprawie zgłoszenia Sołectwa Nowe Karmonki do 
Programu Odnowy Wsi.

1. Zgłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Oleśnie – kandydatów na ławników

2. Protokół z posiedzenia Zespołu ds. przedstawienia Radzie Gminy opinii o 
zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych.

3. Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na X Sesji Rady Gminy w Radłowie w 
dniu 25 października 2007 roku dla wyboru ławników.

4. Wniosek Rady Sołeckiej Wsi Nowe Karmonki.

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.

6. Wystąpienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie w sprawie oświadczeń 
majątkowych Radnych.

7. Informacja Wojewody Opolskiego o oświadczeniach majątkowych Wójta Gminy i 
Przewodniczącej Rady Gminy.

8. Informacja Wójta Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych kadry kierowniczej 
Urzędu Gminy.
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     Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska.

Radnych obecnych według listy obecności   – 12,
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych   -    2,
Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych – 1.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli:

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,
- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,
- Sołtysi – lista obecności w załączeniu,
- Przewodniczący Komisji Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu – Jan Kowalski.

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 z działalności Izby Rolniczej.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Gminy 
opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych.
7. Zapoznanie z protokołem Zespołu powołanego wyżej o zgłoszonych kandydatach 
na ławników do sądów powszechnych.
8. Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru ławników.
9. Głosowanie tajne dla wyboru ławników do Sądy Rejonowego w Oleśnie.
10. Zapoznanie z treścią protokołu Komisji Skrutacyjnej.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.
12. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2007,
2) zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego.
13. Sprawy bieżące.
14. Dyskusja.
15. Interpelacje i wnioski Radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
17. Zamknięcie obrad.



Streszczenie obrad:

Ad.1. Otwarcia X Sesji Rady Gminy w Radłowie dokonała Przewodnicząca Rady – 
Agnieszka Jarosińska. Powitała przybyłych na obrady Radnych, Sołtysów, Gości 
Zaproszonych oraz pracowników Urzędu Gminy – referujących 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. Przewodnicząca przedstawiła treść wniosku Rady Sołeckiej Wsi Nowe 
Karmonki o wyrażenie zgody na przystąpienie wsi do Programu Odnowy Wsi. Temat 
wprowadzono do pkt.12, ppkt.3.
Innych wniosków nie zgłoszono. Porządek obrad Sesji przyjęto w głosowaniu jawnym 
– jednogłośnie.

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

Ad.4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Wójt Gminy – 
Włodzimierz Kierat
- dokonano rozliczenia wydatków związanych z termomodernizacją Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Sternalicach
- trwają prace nad wprowadzeniem taryf wody i ścieków,
- w powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych jednostki z Gminy Radłów w 
różnych kategoriach zdobyły 3 na 4 pierwsze miejsca,
- dokonano przeglądu jednostek OSP – podsumowanie tematu przedstawione 
zostanie na następnej Sesji,
- nadal podejmowane są działania dla ustalenia osób i omówienia uzgodnień z 
Telekomunikacją w związku z prowadzoną wymianą instalacji telefonicznej,
- w miesiącu listopadzie przeprowadzone zostanie bezpłatne szkolenie komputerowe 
dla rolników.

Ad.5. Informację na temat działalności Izb Rolniczych przedstawił Przewodniczący 
Komisji Powiatowej – Jan Kowalski. 
Omówił statutową działalność Izb, bieżące prace nad projektem obywatelskim 
ustawy o szkodach łowieckich, protesty w zakresie niskich cen żywca.
Udzielił odpowiedzi na pytania zebranych.

Ad.6. W związku z koniecznością zaopiniowania kandydatur na ławników 
Przewodnicząca Rady poinformowała o konieczności powołania Zespołu 
opiniującego kandydatów. Do składu Zespołu zgłoszono następujących Radnych:
- Jacka Krzak, Teresę Gielsok i Marka Hadam. Innych kandydatów nie zgłoszono. Na 
przewodniczącego Zespołu zaproponowano – Jacka Krzak.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt Uchwały w przedmiotowej 
sprawie. Uchwałę Nr 48/X/2007 – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.



W związku z koniecznością dokonania niezbędnych prac przez Zespół powołany 
wcześniej – przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach do czasu zakończenia 
prac Zespołu.

Po przerwie.

Ad.7. Przewodniczący Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów 
powszechnych – Jacek Krzak – zapoznał zebranych z treścią protokołu Komisji. 
Materiał – w załączeniu do niniejszego protokołu

Ad.8. Dla przeprowadzenia tajnego głosowania dla wyboru ławników powołano 
Komisję Skrutacyjną w składzie: Hildegarda Stefan, Lidia Pakuła, Marek Hadam. 

Ad.9. i 10. Komisja Skrutacyjna przystąpiła do prac związanych z wyborem 
ławników. Rozdano karty do głosowania, omówiono sposób oddania głosu. 
Przeprowadzono głosowanie. Komisja opracowała protokół, Przewodnicząca Komisji 
– Hildegarda Stefan – odczytała jego treść.

Ad.11. Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt Uchwały Nr 49/X/2007 w sprawie 
wyboru ławników. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Zostanie ona przekazana 
Prezesowi Sądu Rejonowego w Oleśnie.

Ad.12. Przyjęcie uchwał w sprawach :

1) zmian w budżecie gminy na rok bieżący. Propozycje ze szczegółowym ich 
uzasadnieniem omówiła Skarbnik Gminy. Nie zgłoszono uwag do tematu. 
Uchwałę Nr 50/X/2007 – przyjęto jednogłośnie.

2) zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego. Na obrady zaproszeni zostali 
mieszkańcy tej ulicy. Temat omawiany był już na jednej z poprzednich Sesji. 
Wójt zapoznał Radę z propozycjami nazwy – podanymi przez Urząd (ul. 
Dąbrówki) oraz mieszkańców (ul. Długa lub Słoneczna). Przewodnicząca 
Rady poddała pod głosowanie nazwy kolejno: na ul. Dąbrówki opowiedziało 
się 6 Radnych, za ul. Długą opowiedziało się również 6 Radnych. Ustalono, że 
ostateczna decyzja podjęta zostanie na następnej Sesji.

3) Zgłoszenia Sołectwa Nowe Karmonki do Programu Odnowy Wsi. 
Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z wnioskiem Sołectwa. Uchwałę 
Nr 51/X/2007 – przyjęto jednogłośnie.

Ad.13. Sprawy bieżące: 

Przewodnicząca Rady zapoznała Radnych z treścią wystąpienia Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Oleśnie w sprawie uchybień występujących w przedłożonych 
oświadczeniach majątkowych.

Wójt poinformował zebranych o działaniach podejmowanych przez Gminę w sprawie 
utrudnień w łączności  telefonicznej spowodowanych wymianą instalacji. Próba 
zaproszenia osób odpowiedzialnych za realizację inwestycji na terenie gminy nie 
powiodła się. Prowadzone rozmowy z sześcioma przedstawicielami Telekomunikacji 



kończyły się odpowiedzią, że nie jest to temat w gestii rozmówcy. Nadal 
podejmowane są starania w celu dotarcia do osób odpowiedzialnych i omówienia 
spraw związanych z brakiem łączności telefonicznej.
Wójt omówił powody i przyczyny sporu zaistniałego pomiędzy Agencją 
Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa a rolnikami z terenu gminy. Dotyczy to 
sprzedaży wydzielonej z dzierżawy części areału rolnikom indywidualnym. W 
interesie rolników – Wójt wystosował skargę na działalność Agencji.

Ad.14. Dyskusja.                                                                                                    

Radni wyrazili zaniepokojenie, że Agencja decyduje o sprzedaży gruntów w gminie – 
bez konsultacji z lokalną władzą.

Radna Teresa Gielsok poinformowała zainteresowanych udostępnienia możliwości 
udostępnienia materiałów do Programu Odnowa Wsi.

Ad.15. Interpelacje i wnioski zgłosili :

Adamek Franciszek – Franciszek sprawie zapewnienia żużla

Arnold Zaręba – w sprawie wniosku skierowanego do Powiatowego Zarządu Dróg o 
poprawę bezpieczeństwa,

Józef Sosna – w sprawie przewróconego mostka w Ligocie Oleskiej.

Ad.16. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zgłoszone wnioski:

- w roku bieżącym nie będzie już zakupu żużla, ani remontu dróg,
- nie uzyskano jeszcze odpowiedzi na wniosek adresowany do Powiatowego 
Zarządu Dróg,
Wójt ponadto udzielił wyjaśnień na pytanie Sołtysa Wsi Sternalice w sprawie stanu 
prawnego budynku OSP. Wniosek do Sądu skierowany został w maju 2005 roku od 
tego czasu odbyło się kilka rozpraw. Obecnie Sąd podjął decyzje o powołaniu 
biegłego geodety. W sprawie wieży strażnicy – oczekujemy wyroku NSA.

Ad.17. Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady X Sesji Rady Gminy w 
Radłowie. Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 14.05.


