
P R O T O K Ó Ł  NR  IV/2007

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  07  LUTEGO  2007  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA  NR  16/IV/2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na 
zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Sternalicach”

UCHWAŁA  NR  17/IV/2007 w sprawie zamiary likwidacji Oddziału Zamiejscowego w 
Biskupicach stanowiącego integralną część Publicznego Przedszkola w 
Kościeliskach,

UCHWAŁA  NR  18/IV/2007 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2007 
rok.

1. Informacja o przebiegu sprawozdawczo – wyborczych zebrań wiejskich.



P R O T O K Ó Ł   NR  IV/2007

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  07  LUTEGO  2007  ROKU

     Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy w Radłowie – Agnieszka 
Jarosińska.

Radnych obecnych według listy obecności –   13,
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych -      1,
Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych – 1.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli :

Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,
Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,
Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz.

Porządek obrad Sesji :

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje i wnioski Radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
6. Informacja o przebiegu sprawozdawczo – wyborczych zebrań wiejskich.
7. Przyjęcie uchwał w sprawach :
    1) zmian w budżecie gminy na rok 2007,
    2) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
        Środowiska na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w   
        Sternalicach,
    3) zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Kościeliskach – Oddział 
        Zamiejscowy w Biskupicach,
    4) wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Radłowie,
    5) ustalenia wysokości diet Radnym,
    6) ustalenia wysokości diet Sołtysom,
    7) przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2007.
8. Sprawy bieżące – omówienie zasad współpracy z Firmą Remondis Opole.
9. Dyskusja.
10. Zamknięcie obrad.
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Streszczenie obrad :

Ad.1. Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska dokonała otwarcia IV 
Sesji Rady Gminy w Radłowie. Powitała przybyłych na Sesję Radnych i 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 wycofanie z pkt. 7 projektu tj. przyjęcie uchwał w 
sprawach:
p.pkt. 1 – dokonanie zmian w budżecie gminy – nie dotarła dotąd decyzja w tym 
temacie,
p.pkt. 5 i 6 tj. ustalenia wysokości diet Radnym i Sołtysom. Przyczyną w przypadku 
Radnych – jest decyzja podjęta na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady – 
pozostawienia stawek diet obowiązujących dotychczas. W przypadku Sołtysów – 
przygotowywana jest odgórna ustawa o dietach dla Sołtysów.
Ponadto Wójt poinformował, że na obrady zapowiedział swój udział nowy Prezes 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Oleśnie Pan Andrzej Butra.
Porządek obrad ze zmianami zgłoszonymi przez Wójta Gminy – przyjęto w 
głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

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

Ad.4. Interpelacje i wnioski zgłosili :

Józef Sosna – pozytywnie ocenił zrealizowany wniosek w sprawie wycinki drzew w 
Kościeliskach stwierdzając, że pozostało tam jeszcze 4 szt. drzew do usunięcia.

Józef Gajek – zwrócił się z pytaniem dotyczącym możliwości egzekwowania 
zaniedbań w zakresie utrzymania (odśnieżania) chodnika przy posesji oraz w 
sprawie uszkodzonego zaworu wody w sieci wodociągowej przy posesji Wiatr w 
Sternalicach,

Teresa Dubiel – ubiel sprawie możliwości zapewnienia wiaty przystankowej dla dzieci 
szkolnych w przysiółku Dąbrówki oraz wyjaśnienia możliwości wyegzekwowania od 
spadkobierców uporządkowania posesji po P. Siwak,

Franciszek Adamek – w sprawie zmiany pokrycia dachu przystanku autobusowego w 
Kolonii Biskupskiej oraz zapewnienia odbioru eternitu z tego przystanku,

Arnold Zaremba – w sprawie wycinki topoli na odcinku drogi Radłów – Świerka,

Jacek Krzak – awarie w dopływie prądu powodują zakłócenia w dostawie wody z 
sieci wodociągowej. Rozważyć należy możliwość zakupu agregatu prądotwórczego 
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dla potrzeb hydroforni Biskupice oraz rozważenia możliwości utwardzenia placu na 
ulicy Oleskiej w Radłowie.

Ad.5. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielił Wójt Gminy:

- wycinkę drzew zrealizowano w Kościeliskach i Radłowie. Wnioski w tej sprawie 
zgłaszać należy około roku wcześniej – jest to czas na ustalenia, oględziny i decyzje. 
Drzewa chore, zagrażające bezpieczeństwu zostały wycięte. W roku bieżącym – do 
tej pory Powiatowy Zarząd Dróg nie wystąpił z wnioskiem o wycinkę. Drzewa 
przydrożne są ogólnie w złym stanie, często – przede wszystkim w przypadku topoli 
zajęte przez jemiołę. Wnioski w tym zakresie będą opiniowane pozytywnie,
- chodnik w Sternalicach, obowiązkiem mieszkańca jest utrzymanie w czystości 
chodnika na wysokości posesji – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. W tym konkretnym przypadku – będzie interwencja Dzielnicowego,
- zasuwa Sternalice – występują przypadki niszczenia tych urządzeń przez 
mieszkańców. Jeżeli nie jest to wina użytkownika – zasuwa zostanie naprawiona,
- wiata Dąbrówki – wniosek zasadny, temat zostanie zrealizowany,
- problem opustoszałych gospodarstw z nieuregulowaną własnością prawną, w 
których wymagane jest uporządkowanie i zabezpieczenia występuje nie tylko w 
Nowych Karmonkach. Z mocy prawa za temat odpowiedzialni są spadkobiercy,
- przystanek Kolonia Biskupska – dokonać należy szacunkowego rozeznania 
kosztów położenia tam blachodachówki,
- zasilanie hydroforni w Biskupicach – istnieje możliwość dwustronnego zasilania 
Biskupic od strony Gorzowa. Przeprowadzone zostanie rozeznanie tematu z 
Zakładem Energetycznym, ponieważ w tym przypadku gmina ponosić będzie dużo 
wyższe opłaty. 
- osiedle Radłów – usytuowane na stosunkowo niskim poziomie, jego podwyższenie 
spowodować może podtopienia obejść. Były już podejmowane działania w tym 
zakresie, ale projektant wycofał się z tematu – po położeniu asfaltu może być jeszcze 
gorzej. Kolejne rozpoznanie przeprowadzone zostanie wiosną, jednak wybranie 
gruntu do tej samej wysokości, co wysokość obejść trzykrotnie podroży koszty 
wykonania.

Ad.6. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat omówił przebieg sprawozdawczo – 
wyborczych zebrań wiejskich. Stwierdził, że zebrania te są bardzo trudne, 
powodujące obciążenie psychiczne. Oczekiwania mieszkańców są dużo większe niż 
możliwości.
Przedstawił załączoną do protokołu informację z zebrań w poszczególnych 
Sołectwach oraz wnioski zgłoszone na tych zebraniach.

Na obrady przybył Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
Oleśnie – Pan Andrzej Butra.
Głównym założeniem Prezesa jest zapewnienie dobrej współpracy Agencji z 
Samorządem. Stały kontakt pozwala na załatwienie wielu spraw dotyczących 
tutejszych rolników.
Prezes udzielił odpowiedzi na pytania Radnych.
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Ad.7. Przyjęcie uchwał w sprawach :

1) w sprawie zmian w budżecie na rok 2007 – wycofany (pkt.2 porządku obrad),

2) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Sternalicach. 
Temat był przedmiotem szczegółowej analizy wspólnego posiedzenia stałych Komisji 
Rady Gminy w dniu 01 lutego br..
Dodatkowych wyjaśnień do tematu udzielił Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat.
Planuje się zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Opolu do kwoty 231.400 zł.
Ostateczna kwota będzie ustalona po przeprowadzeniu przetargu na w/w zadanie.
Spłata pożyczki realizowana będzie ze środków budżetu gminy.
Termin spłaty: od 31 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2012 roku.
Nie zgłoszono pytań do w/w tematu.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały.
Uchwałę Nr 16/IV/2007 przyjęto w obecności 12 Radnych – jednogłośnie.
  
3) Wójt Gminy przedstawił wraz z uzasadnieniem wniosek o likwidację  Publicznego 
Przedszkola w Kościeliskach – Oddział Zamiejscowy w Biskupicach. Głównym 
argumentem dotyczącym zamiaru likwidacji jest spadek liczby dzieci w kolejnych 
latach. Rozwiązaniem jest zapewnienie dzieciom z Kolonii Biskupskiej i Biskupic 
opieki przedszkolnej w Przedszkolu w Kościeliskach (łącznie z dowozem).
Po podjęciu przez Radę uchwały o zamiarze likwidacji – wystąpić należy do Kuratora 
Oświaty z wnioskiem o wydanie stosownej opinii oraz zorganizować spotkanie z 
rodzicami dzieci.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej 
sprawie.
Uchwałę Nr 17/IV/2007 przyjęto 7 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciwnych” 
przeciwnych 3 głosach „wstrzymujących się”.

4) Wójt Gminy przedstawił propozycję zakupu gruntu położonego w Radłowie o 
powierzchni 0,46 ha przeznaczonego pod zabudowę.
Propozycja zakupu uzasadniona jest możliwością budowy chodnika, parkingu, 
remizy OSP oraz wydzielenia działek budowlanych przeznaczonych na sprzedaż. 
Wartość gruntu ustali biegły rzeczoznawca. Koszt wyceny  wynosił będzie kilkaset 
złotych. Koszt gruntu kształtował się będzie w granicach 12 – 15 zł za 1 m3. 

W dyskusji do tematu głos zabrali :
- Agnieszka Jarosińska opowiedziała się przeciw zgłoszonej propozycji uzasadniając, 
że ewentualne wydatki związane ewentualne wydatki związane z zakupem 
wstrzymają zadania ustalone w budżecie gminy. Ponadto zwrócić należy uwagę na 
kolejność potrzeb tej gminy,
- Gielsok Teresa zwróciła się z pytaniem czy jest możliwość budowy chodnika na 
odcinku skrzyżowanie – cmentarz – bez zakupu działki. Po uzyskaniu twierdzącej 
odpowiedzi poparła opinię przedmówczyni,
- Gabriela Kowalska poparła propozycję zakupu stwierdzając, że działki budowlane 
zawsze będą w cenie,
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- Bronisław Czapliński zgłosił propozycję zakupu części gruntu z przeznaczeniem 
tylko pod budowę OSP,
- Jacek Krzak – uznał, że temat zakupu jest zasadny. Opracowany kosztorys 
remontu obecnej remizy OSP wynosi ponad 1 mln zł,
- Gajek Józef – opowiedział się przeciw propozycji zakupu. Nie wszystkie wsi (m.in.) 
Ligota) posiadają remizy OSP.
Wójt udzielił wyjaśnień: gmina nie posiada miejsc z przeznaczeniem na działki 
budowlane, sprzedający nie wyrażają zgody na sprzedaż części gruntu.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt Uchwały Nr 
18/IV/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zakup gruntu. Przeprowadzono jawne 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 2 Radnych, przeciw 10 Radnych. Uchwała 
nie została przyjęta.

5) Radni zapoznani zostali z projektem planu pracy Rady na rok bieżący. 
Przewodnicząca poinformowała, że można uzupełnić proponowany plan innymi 
tematami. Radni nie zgłosili wniosków w przedmiotowej sprawie. Uchwałę Nr 
18/IV/2007 w sprawie planu pracy Rady Gminy w Radłowie na 2007 rok – przyjęto 
jednogłośnie.

Ad.8 i 9. Sprawy bieżące, dyskusja:

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień na pytania zebranych dotyczące :
- wniosku o zmianę czasu pracy Urzędu Gminy. Temat przeanalizowany zostanie pod 
kątem możliwości wynikających z Kodeksu Pracy i omówiony na najbliższej naradzie 
pracowników,
- zmiany strony internetowej Gminy Radłów,
- możliwości przedłużenia kursu autobusu szkolnego do końca wsi Sternalice. Czas 
przejazdu zburzy opracowany harmonogram, spowoduje też roszczenia innych 
miejscowości. Temat przekazany zostanie Dyrektorom szkół. W przypadkach 
uzasadnionych – zmiany zostaną wprowadzone.
- wiosną wykonana zostanie wysepka autobusowa przy ulicy Oleskiej w Radłowie dla 
umożliwienia dzieciom szkolnym bezpiecznego wysiadania z autobusu.
- nie ma możliwości zatrudnienia osób skierowanych postanowieniem sądu na karę 
dodatkową w postaci odpracowania określonej liczby godzin na rzecz gminy przy 
rozbiórce pozostałości po barze GS w Biskupicach.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 – minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

Na obrady przybyli przedstawiciele Firmy Remondis Opole: Wiceprezes Derkacz 
oraz Kierownik Mokrzycka.
Omówili zasady funkcjonowania firmy (działalność w 35 krajach, w Polsce – 50 
Oddziałów), główne kierunki działalności (przeróbka, odzysk, recykling, w planie – 
budowa spalarni).
Przedstawili propozycje funkcjonowania na terenie gminy m.in. w zakresie odbioru 
odpadów, odzysku surowców wtórnych, odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz 
odbioru opon i opakowań z gospodarstw rolnych.
Udzielili odpowiedzi na pytania zebranych.
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Ad.10. Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady IV Sesji Rady Gminy w 
Radłowie. Sesja trwała od godz. 9.00 do godz. 12.45.
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