
P R O T O K Ó Ł   NR  XXII/2009

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  28  STYCZNIA  2009  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA  NR 118/XXII/2009 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy,

UCHWAŁA  NR 119/XXII/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Kościeliskach.

UCHWAŁA  NR 120/XXII/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 2009 rok,

1. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Radłowie z dnia 21 stycznia 2009 
roku.

2. Sprawozdanie z rozliczenia dotacji przyznanej dla oświaty w roku 2008.



P R O T O K Ó Ł   NR  XXII/2009

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  28  STYCZNIA  2009  ROKU

      Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – 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,
Radca Prawny UG – Tomasz Głęboki.

Porządek obrad XXII Sesji Rady Gminy:

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. Przyjęcie sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanej dla oświaty w roku 2008.
6. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) skargi na działalność Wójta Gminy Radłów,
2) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 
położonej w Kościeliskach.
6. Sprawy bieżące.
7. Dyskusja.
8. Interpelacje i wnioski Radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Streszczenie obrad:

Ad.1. Otwarcia Sesji dokonała przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska. 
Powitała przybyłych Radnych i osoby uczestniczące w Sesji spoza Rady.
Na podstawie listy obecności – stwierdziła prawomocność obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji. Wniosek o uzupełnienie porządku obrad zgłosił Wójt Gminy.
Temat dotyczy przyjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok bieżący. 
Ustalono – wprowadzenie do pkt.6 – przyjęcie uchwał ppkt.3 – zmian w budżcie. 
Innych wniosków nie zgłoszono. Uzupełniony porządek obrad przyjęto w głosowaniu 
jawnym – jednogłośnie.
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Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Gminy 
oraz na sali – przed rozpoczęciem obrad.
Przewodnicząca Rady zaproponowała przyjęcie protokołu bez odczytania. 
Propozycja została zaakceptowana. Protokół z XXI Sesji Rady Gminy w Radłowie z 
dnia 23 grudnia 2008 roku przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat poinformował o wydarzeniach w okresie 
międzysesyjnym tj. od 23 grudnia 2008:
- złożony przez Gminy Praszka, Gorzów Śląski i Radłów wniosek o dofinansowanie 
budowy kanalizacji uzyskał pozytywną wstępną ocenę formalną,
- uzupełniony został wniosek o dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych (Ligota Oleska – Wolęcin),
- trwają działania dotyczące poszukiwania środków na budowę Sali gimnastycznej 
przy Gimnazjum w Radłowie. W połowie lutego trzeba będzie podjąć ostateczną 
decyzję w zakresie tej budowy,
- na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy Radni mieli okazję 
wysłuchać informacji Dyrektora ds. Inwestycji Telekomunikacji Polskiej – istnieją 
szanse na dostęp do Internetu – oczekujemy na konkretne decyzje,
- warunki atmosferyczne do chwili obecnej sprawiły, że nie ma zbyt wielu kosztów za 
odśnieżanie.

Ad.5. Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak przedstawiła sprawozdanie z rozliczenia 
dotacji przyznanej dla oświaty w 2008 roku. Materiał opisowy stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.
Ponadto Sekretarz udzieliła odpowiedzi na pytania Radnych dotyczące:
- konieczności zwrotu dotacji (wymagania dochodowe: 351 zł na osobę)
- średniej kwoty stypendium (64 zł miesięcznie)
W nawiązaniu do spraw oświatowych Wójt Gminy poinformował Radę o zmianach 
ustawowych w zakresie wieku szkolnego. Stwierdził, że ten stan prawny może za 
kilka lat doprowadzić do likwidacji małych placówek przedszkolnych (przedszkolnych 
Wichrowie, Nowych Karmonkach i Ligocie).
Poinformował również, że od 02 lutego realizowany będzie dowóz dzieci 
niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce – własnym 
transportem. Zatrudniono kierowcę i osobę do opieki nad dojeżdżającymi dziećmi.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

Ad.6. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
Kopię skargi otrzymali wszyscy Radni.
Na obrady XXII Sesji przybył Skarżący.
Skarga analizowana była przez Komisję Rewizyjną w dniu 21 stycznia z udziałem 
Wójta Gminy i Skarżącego, następnie temat rozpatrywały wszystkie stałe Komisje 
Rady Gminy na wspólnym posiedzeniu w dniu 26 stycznia br..
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jacek Krzak – zapoznał zebranych z treścią 
Stanowiska Komisji z dnia 21 stycznia 2009 roku – materiał w załączeniu do 
niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Panu Markowi Przybylskiemu.
Skarżący podziękował za zaproszenie, przeprosił Wójta za słowa krytyki zgłoszone 
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przedstawił stan faktyczny sporu między 
sąsiadami, trwającego od 6 lat, przedstawił oczekiwania dotyczące działań Wójta, 
jako współwłaściciela działki, udzielił odpowiedzi na pytania Radnych.

Wójt Gminy wyjaśnił – sporne ogrodzenie usytuowane zostało w granicy dwóch 
odrębnych działek, Gmina nie reagowała na spór powstały ewidentnie między 
sąsiadami.
Gmina musi w najbliższym czasie wyjaśnić sprawy dotyczące korzystania z szamba 
oraz użytkowania działki stanowiącej własność Gminy.

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Radcy Prawnemu, który wyjaśnił temat pod 
względem obowiązujących przepisów prawnych :
- każdy ze współwłaścicieli ma prawo wystąpić do Sądu,
- Gmina nie chce prowadzić procesów sądowych,
- Rada Gminy decyduje o zasadności skargi.
Ponadto Radca Prawny udzielił odpowiedzi na pytanie Skarżącego – wystąpienie do 
współwłaścicieli dotyczące wymaganej zgody na działania w obrębie wspólnej działki 
jest zasadne i możliwe, aby w przyszłości zapobiegać samowoli ze strony 
współwłaścicieli. 
Wójt potwierdził, że takie pismo zostanie wystosowane.
Skarżący podziękował za udział w Sesji i opuścił salę obrad.
Radni uznali, że skarga na działalność Wójta Gminy jest w całości bezzasadna.

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr 
118/XXII/2009. Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

2) Wójt Gminy wyjaśnił projekt uchwały dotyczącej sprzedaży bezprzetargowej 
nieruchomości gruntowej położonej w Kościeliskach. Poinformował, że sprawa 
dotyczy przekształcenia prawa własności na rzecz dotychczasowego użytkownika 
wieczystego.
Uchwałę Nr 119/XXII/2009 – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

3) Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz przedstawiła z uzasadnieniem propozycje zmian 
w tegorocznym budżecie.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwałę Nr 120/XXII/2009 przyjęto w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 1 
głosie „przeciwnym”.

Ad.7.  W sprawach bieżących:

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o propozycji Prezesa Związku Gmin 
Śląska Opolskiego dotyczącej szkolenia Radnych na temat zmian obowiązujących 
przepisów prawnych.
Zobowiązano Wójta do ustalenia terminu szkolenia (w godzinach popołudniowych).
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Wójt poinformował również o zamiarze likwidacji punktu rehabilitacji.

Omówiono również sprawy organizacyjne dotyczące XI Turnieju Radnych Powiatu 
Oleskiego, który w bieżącym roku odbędzie się w Sternalicach (14 marca br.)

Ad.8. Interpelacje i wnioski zgłosili :

Teresa Dubiel – w sprawie pilnej potrzeby remontu drogi powiatowej w Nowych 
Karmonkach (przez przysiółek Milęcin),

Marek Hadam – w sprawach:
- Firma Remondis Opole nie wywozi odpadów segregowanych z przysiółka Folwark,
- konieczności czyszczenia zamulonego rowu z kanalizacji deszczowej w 
Sternalicach,

Bronisław Czapliński – w sprawie instalacji lampy oświetlenia ulicznego przy posesji 
Dudek w Wichrowie,

Teresa Gielsok – w sprawie oświetlenia ulicznego drogi do posesji Nowak w Ligocie.

Jacek Krzak – w sprawie agregatu prądotwórczego w hydroforni.

Ad.9. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na interpelacje i wnioski :

- realizacja remontu nawierzchni drogi w Nowych Karmonkach wyjaśni się w 
miesiącu marcu – po przetargach przeprowadzonych na remonty dróg powiatowych 
w Gminach Dobrodzień i Rudniki,
- należy telefonicznie zgłosić sprawę odbioru śmieci segregowanych do Oddziału 
Firmy w Oleśnie,
- pogłębienie i odmulenie  przepustu w Sternalicach – będzie wykonane,
- nie ma możliwości technicznych na instalację wnioskowanych lamp oświetlenia 
ulicznego,
- agregat prądotwórczy w hydroforni został zainstalowany i przygotowany do pracy.

Ad.10. Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska – zamknęła obrady 
XXII Sesji Rady Gminy w Radłowie.
Sesja trwała od godz. 10.00 – do godz. 14.00.
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