
P R O T O K Ó Ł  NR  XXVII/2009

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  16  WRZEŚNIA  2009  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA  Nr 147/XXVII/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 148/XXVII/2009 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
na realizację inwestycji,

UCHWAŁA  Nr 149/XXVII/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na przeznaczenie do 
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w Wolęcinie 
stanowiącej własność Gminy,

UCHWAŁA  Nr 150/XXVII/2009 w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania 
nagród dla nauczycieli,

UCHWAŁA  Nr 151/XXVII/2009 w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Radłów,

1. Wystąpienie Opolskiej Fundacji Antynowotworowej dotyczące Programu 
Szczepień HIV,

2. Uchwała Nr 276/2009 z dnia 11 września 2009 roku Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu 
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.

3. Wystąpienie Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach w 
sprawie refundacji kosztu przejazdu dziecka niepełnosprawnego z Gminy Radłów na 
terapię w 2010 roku.



P R O T O K Ó Ł  NR  XXVII/2009

Z   SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  16  WRZEŚNIA  2009  ROKU

     Obradom 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,
- Kierownik Referatu – Piotr Górski.

Porządek obrad XXVII 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. Analiza sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.
6. Informacja o przebiegu przetargu na budowę sali gimnastycznej przy Publicznym 
Gimnazjum w Radłowie.
7. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2009,
2) zaciągnięcia kredytu na budowę Sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum 
w Radłowie,
3) sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w 
Wolęcinie na rzecz Rafała wieczorek,
4) regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli,
5) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Radłów
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 XXVII Sesji:

Ad.1. Otwarcia XXVII Sesji Rady Gminy Radłów dokonała Przewodnicząca Rady – 
Agnieszka Jarosińska. Powitała przybyłych Radnych oraz osoby spoza składu Rady 
uczestniczące w XXVII Sesji.
Na podstawie listy obecności – stwierdziła prawomocność obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad przesłany został Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji. 
Wójt Gminy poinformował o tym, że udział w sesji zapowiedziała Prezes Fundacji 
Antynowotworowej dr med.. Maria Pamucka.
Zdecydowano, że temat szczepień wprowadzony zostanie pod obrady po przybyciu 
Pani Prezes.
Innych wniosków – nie zgłoszono.
Porządek obrad przyjęty został w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Gminy 
oraz na Sali – przed rozpoczęciem obrad.
Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek – przyjęcia protokołu bez odczytania.
Wniosek został przyjęty.
Protokół z XXVI Sesji Rady Gminy z dnia 5 sierpnia br. – przyjęto w głosowaniu 
jawnym – jednogłośnie.

Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił działania prowadzone przez 
Urząd w okresie międzysesyjnym :
- trwają prace remontowe przy OSP Radłów – termin ich zakończenia – koniec 
bieżącego roku,
- trwają prace przy budowie drogi Ligota Oleska – Wolęcin,
- Komisje Rady dokonały w dniu 28 sierpnia przeglądu placówek oświatowych pod 
względem przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego,
- w ostatni weekend sierpnia odbyły się w Sołectwie Kościeliska Dożynki Gminne 
2009 – doskonała organizacja, udana impreza, organizatorom należą się 
podziękowania,
- Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował o wyniku konkursu „najlepszy 
start” – laureatem jest Sołectwo Wichrów, nagroda w tej kategorii to kwota 10.000 zł.
- w niedzielę 13 września odbył się jesienny – rodzinny rajd rowerowy gmin Rudniki i 
Radłów – uczestniczyło ponad 100 osób, trasa ok. 25 km prowadziła przez teren 
naszej gminy. Impreza udana.
- trwają przygotowania do Zawodów Sportowo Pożarniczych Powiatu Oleskiego, 
współorganizatorami zawodów są: Starostwo Powiatowe, Powiatowa Straż Pożarna i 
Gmina Radłów, Zawody odbędą się w dniu 26 września – gościnnie w Gorzowie 
Śląskim.

Ad.5. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat poinformował o przebiegu przetargu na 
budowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Radłowie.
Głównym powodem, dla którego została podjęta decyzja o budowie jest obecny stan 
sali wiejskiej dostosowanej do ćwiczeń.
Tak drogiej inwestycji gmina do tej pory nie wykonywała – będzie to kwota około 
5 mln zł, co spowoduje reżim finansowy w budżetach na lata 2010, 2011 i 2012.
W przetargu wzięło udział 5 firm, kosztory opiewa na kwotę 5.900 tys. zł.
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Firmy kolejno zaproponowały kwoty realizacji inwestycji :
1) Gliwice – 5.427.457, 91 zł,
2) MIKRON Włochy – 4.625.020,41 zł,
3) Modern – Bud – Starokrzepice – 5.498.432,13 zł,
4) Pol – Bau – Opole – 4.830.171,98 zł,
5) Kłobuck – 5.399.652,92 zł.

W trakcie rozpatrywania ofert – wysłano 3 wezwania do uzupełnienia ofert,
Decyzja Komisji Przetargowej – odrzucono ofertę Firmy MIKRON. Powodem było: 
brak tłumaczeń 5 stron oferty, brak harmonogramu rzeczowo – finansowego, brak 
wpłaty vadium.
Cztery pozostałe firmy złożyły gwarancje bankowe.
Najlepiej przygotowana ofertą jest oferta Firmy POL-BAU Opole. Komisja uznała tę 
ofertę za wygraną.
Pozostałe firmy mają prawo wnieść protest do Wójta, w przypadku podtrzymanej 
decyzji – odwołanie do Prezesa Zamówień Publicznych, który podejmuje 
rozstrzygnięcie w terminie 15 dni.
Jeżeli nie wpłyną protesty – inwestycje realizować będzie duża, z tradycjami Firma 
POL-BAU Opole. Budowa rozpocznie się za miesiąc, nadzór budowlany prowadził 
będzie P. Łuszczarz.

Ad.6. Radni otrzymali pisemne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I 
półrocze bieżącego roku.
Nie zgłoszono pytań i uwag do w/w materiału.
Skarbnik Gminy odczytała treść załączonej do niniejszego protokołu Uchwały Nr 
276/2009 z dnia 11 września 2009 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy 
za I półrocze 2009 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 – minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

Na Sesję przybyła Prezes Opolskiej Fundacji Antynowotworowej dr med. Maria 
Pamucka. 
Przedstawiła działalność profilaktyczną Fundacji istniejącej już 20 lat.
Poinformowała o Programie „Pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy – szczepienia 
HPV” 
Koszty leczenia onkologicznego pacjentki wynoszą około 300 tys. zł, nie licząc 
kosztów poniesionych przez ZUS (L-4).
Od 8 lat istnieje szczepionka HPV – z badań grupy osób zaszczepionych – 
szczepionka przeciwdziała zakażeniu na wysokim poziomie.
Koszt szczepionki (w 3 dawkach) z ostatnich danych to kwota około 700 zł. 
Ostateczna kwota – ustalona zostanie – po przeprowadzeniu przetargu na dostawę.
Starostwa i Gminy pozytywnie ustosunkowują się do propozycji Fundacji w sprawie 
dofinansowania szczepień. Gminy mogą ustalić roczniki do zaszczepienia.
Prezes zwróciła się do Rady z prośbą o przeanalizowanie tematu i udzielenie 
informacji w sprawie ewentualnego dofinansowania – do końca września br..
Prezes Fundacji opuściła salę obrad.
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Ad.7. Przyjęcie uchwał w sprawach :

1) zmian w budżecie gminy na rok bieżący.
Skarbnik Gminy omówiła z uzasadnieniem propozycje zmian tegorocznego budżetu.
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego materiału.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwałę Nr 147/XXVII/2009 – przyjęto w obecności 14 Radnych – jednogłośnie.

2) zaciągnięcia kredytu na budowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w 
Radłowie.
Wójt oraz Skarbnik Gminy poinformowali Radę o wartości poprzetargowej inwestycji 
– tj. 4.830.172 zł. Wniosek o dofinansowanie do 33% wartości skierowany został do 
Urzędu Marszałkowskiego.
Analizowane są możliwości pozyskania dodatkowych środków na ten cel.
Pozostała kwota potrzebna do realizacji inwestycji planowana jest z kredytu.
Proponuje się aby zaciągnąć kredyt do kwoty 2 mln zł: w roku 2009 niezbędne jest 
500 tys. zł, w roku 2010 – 1.500 tys. zł.
Zaciągnięcie tego kredytu planowane jest na okres 10 lat, przy spłacie od 2011 do 
2020 roku.
Źródłem spłaty będą dochody budżetu gminy z tytułu podatków.
Zabezpieczeniem spłaty będzie weksel „in blanco” z deklaracją wekslową.
Przyjęcie uchwały będzie podstawą do ogłoszenia przetargu, w celu wyłonienia 
banku kredytującego.
Przedstawiony przez Przewodniczącą Rady Gminy projekt Uchwały Nr 
148/XXVII/2009 przyjęto w obecności 14 Radnych – jednogłośnie.

3) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
położonej w Wolęcinie.
Wójt wyjaśnił, że propozycja sprzedaży gruntu o powierzchni 0,0940 ha powstała w 
związku z zainteresowaniem sąsiada działki – Pana Wieczorek, którego pola 
graniczą z w/w gruntem z trzech stron. W pierwotnej wersji opracowany został 
projekt uchwały w sprawie sprzedaży bezprzetargowej, jednak po konsultacji z 
Radcą Prawnym – proponuje się ogłoszenie przetargu. Decyzja zainteresowanego 
zależna będzie od wyceny działki.
Uchwałę Nr 149/XXVII/2009 – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

4) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
Wyjaśnień do tematu udzieliła Sekretarz Gminy. Potrzeba zmiany uchwały wystąpiła 
w związku ze zmianą zapisu w ustawie Karta Nauczyciela.
Uchwałę Nr 150/XXVII/2009 – przyjęto jednogłośnie.

5) ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów.
Projekt tej uchwały omówiła również Sekretarz Gminy. I w tym przypadku powodem 
zmian są zmiany „Karty Nauczyciela”.
Uchwała Nr 151/XXVII/2009 przyjęta została jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady – ogłosiła 10 – minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.
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Ad.8. Sprawy bieżące:

Wójt Gminy poinformował, że w efekcie apelu Rady skierowanego do Starostwa 
Powiatowego w sprawie stanu dróg powiatowych na terenie Gminy Radłów – 
otrzymał zaproszenie na rozmowy ze Starostą dotyczące inwestycji drogowych. O 
wynikach tych rozmów – Rada zostanie powiadomiona.

Wójt przedstawił również treść informacji Prezesa Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Radłowie o zamiarze sprzedaży I piętra budynku GS.
Zgłosił pod rozważenie propozycję ewentualnej zamiany – bez dopłaty piętra 
budynku na parter przy ul. Lipowej 4.
W toku dyskusji do tematu – Rada upoważniła Wójta do przedstawienia propozycji 
zamiany. Ponadto zobowiązano Wójta do przeprowadzenia rozmowy z właścicielem 
budynków po masarni w Radłowie, celem ewentualnej decyzji sprzedaży.

Radny – Bronisław Czapliński przedstawił działania Grupy Odnowy Wsi Wichrów 
Wichrów eliminacjach do konkursu „Najlepszy start”.

Sekretarz Gminy przedstawiła załączone do protokołu wystąpienie Kierownika 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach z prośbą o refundację kosztów 
przejazdu dziecka niepełnosprawnego  z gminy Radłów na terapię do 
Środowiskowego Domu Samopomocy w 2010 roku.
Zobowiązała się do rozeznania w temacie dot. kwoty kosztów i przedstawienia na 
następnym posiedzeniu.

Kierownik Referatu – Piotr Górski – w nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń 
poinformował o przesłanych firmie Remondis Opole wykazów imiennych osób, które 
nie posiadają pojemnika na odpady stałe. Firma roześle reklamy z przypomnieniem o 
konieczności zawarcia umowy na wywóz nieczystości.

Ad.9. Interpelacje i wnioski zgłosili :

Bronisław Czapliński – w sprawie braku oznakowania „teren zabudowany” w 
miejscowości Wichrów,

Stefan Hildegarda – w sprawie zamówienia tablic z nazwami sołectw – do 
wykorzystania np. na dożynki wojewódzkie,

Józef Gajek w sprawach:
- budowy dalszej części chodnika w Sternalicach,
- wymiany zarwanego przepustu na drodze w kierunku przysiółka Ruda,

Hadam Marek w sprawach :
- czyszczenia przepustów przy remizie OSP w Sternalicach,
- skracania przez kierowcę ostatniego kursu gimbusa,
- nie rozpatrzonego wniosku z poprzedniej Sesji dotyczącego możliwości 
przedłużenia kursu autobusu szkolnego do końca wsi,

Zaremba Arnold – w sprawie: uszkodzonego asfaltu na ulicy Leśnej w Radłowie,
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Gielsok Teresa – w sprawie rozważenia zmiany trasy kursu autobusu szkolnego po 
remoncie drogi Ligota – Wolęcin.

Ad.10. Wójt Gminy odpowiedział na zgłoszone wcześniej interpelacje i wnioski:

- sprawa oznakowania miejscowości Wichrów – zgłoszona zostanie do Powiatowego 
Zarządu Dróg,
- tablice z nazwami sołectw – w gestii sołectwa,
- nie przewiduje się budowy dalszej części chodnika w Sternalicach,
- przepust – zostanie sprawdzony,
- do czasu wyjaśnienia sprawy – nie będzie wykonywanych prac przy remizie OSP w 
Sternalicach,
- ustalona trasa gimbusa musi być realizowana,
- asfalt przy Leśnej – będzie naprawiony.

Ad.11. Przewodnicząca Rady – zamknęła obrady XXVII Sesji Rady Gminy w 
Radłowie.
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.30.
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