
P R O T O K Ó Ł   NR  XXIV/2009

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  22  KWIETNIA  2009  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA  Nr 133/XXIV/2009 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Radłów za 2008 rok,

UCHWAŁA  Nr 134/XXIV/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.

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

2. Sprawozdanie z realizacji uchwał przyjętych przez Radę Gminy w 2008 roku.

3. Informacja o stanie mienia komunalnego.

4. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Radłowie z dnia 08 
kwietnia 2009 roku.

5. Uchwała nr 92/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 roku Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu gminy za 2008 rok,

6. Uchwała Nr 167/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 roku Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w 
sprawie absolutorium za 2008 rok.

7. Wystąpienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

8. Zaproszenie na 16 Ogólnopolską Pielgrzymkę Samorządu Terytorialnego na Jasną 
Górę.



P R O T O K Ó Ł   NR  XXIV/2009

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  22  KWIETNIA  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,
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz.
- Sołtysi – lista obecności w załączeniu.

Porządek obrad 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. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2008 rok.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał przyjętych przez Radę Gminy w 2008 
roku.
7. Przyjęcie informacji o stanie mienia komunalnego.
8. Zapoznanie z treścią wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Radłowie.
9. Zapoznanie z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu:
1) do sprawozdania z realizacji budżetu,
2) do wniosku Komisji Rewizyjnej.
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium – przyjęcie uchwały.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
12. Sprawy bieżące.
13. Dyskusja.
14. Interpelacje i wnioski Radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
16. Zamknięcie obrad.
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Streszczenie obrad :

Ad.1. Otwarcia XXIV Sesji Rady Gminy w Radłowie dokonała Przewodnicząca Rady 
– Agnieszka Jarosińska. Powitała przybyłych na Sesję Radnych, Sołtysów, Wójta 
Gminy oraz pracowników Urzędu Referujących poszczególne punkty porządku 
obrad.
Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad XXIV Sesji został przesłany Radnym wraz z 
zawiadomieniami o terminie Sesji.
Nie zgłoszono wniosków o zmianę proponowanego porządku obrad.
Porządek obrad XXIV Sesji przyjęto 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 zaproponowała przyjęcie protokołu bez odczytania.
Propozycja została zaakceptowana.
Protokół Nr XXIII z Sesji Rady Gminy w Radłowie z dnia 18 marca 2009 roku – 
przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informację z działalności w 
okresie międzysesyjnym :
- w dniu wczorajszym dokonano odbioru chodnika w Radłowie  (270 mb),
- Powiatowy Zarząd Dróg wykonuje nawierzchnię skrzyżowania w Radłowie (500m2),
- w przyszłym tygodniu przeprowadzone zostaną naprawy dróg gminnych 
asfaltowych i tłuczniowych po okresie zimowym (przede wszystkim ul. Lipowa – w 
kierunku Starych Karmonek),
- Firma Wit Projekt z Inowrocławia przedstawiła ofertę budowy ferm wiatrakowych,
- Prezes Związku Gmin Śląska Opolskiego przeprowadził szkolenie Radnych nt. 
zmian prawnych,
- w dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie z kandydatem na Eurodeputowanego – 
Henrykiem Kroll,
- doroczny przegląd Orkiestr Dętych odbędzie się w Prusowie w dniu 3 maja br. – 
zebrani otrzymali zaproszenia na w/w imprezę,
- w roku bieżącym organizatorem rowerowego rajdu gmin jest Gmina Rudniki. Rajd 
odbędzie się w niedzielę 10 maja br. – zbiórka na boisku w Sternalicach – godz. 
14.30.

Ad.5. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2008 rok przedstawione było i 
szczegółowo analizowane na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w 
dniu 20 kwietnia br..
Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz szczegółowo omówiła realizację dochodów i 
wydatków ubiegłorocznego budżetu, wyjaśniła skutki decyzji Rady o obniżeniu stawki 
podatku od nieruchomości.
Nie zgłoszono uwag do tematu.

Ad.6. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił załączone do protokołu 
sprawozdanie z realizacji uchwał przyjętych przez Radę Gminy w 2008 roku.
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Ad.7.Informację o stanie mienia komunalnego przedstawił również Wójt Gminy – 
materiał w załączeniu do protokołu.

Ad.8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – Jacek Krzak przedstawił 
treść Uchwały Komisji Rewizyjnej z dnia 8 kwietnia 2009 roku z wnioskiem o 
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu gminy w roku 2008.
Materiał – w załączeniu do protokołu.

Ad.9. Treści Uchwał Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu przedstawili kolejno :

- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz – na temat opinii o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu gminy za 2008 rok (Uchwała Nr 92/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 roku),

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jacek Krzak – na temat opinii o wniosku 
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2008 rok (Uchwała Nr 167/2009 z dnia 
20 kwietnia 2009 roku).
Opinie – stanowią załączniki do protokołu.

Ad.10. Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska przedstawiła projekt 
Uchwały Rady Gminy w sprawie absolutorium.
Uchwała Nr 133/XXIV/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Radłów za 2008 rok – przyjęta została w głosowaniu jawnym w obecności 14 
Radnych – jednogłośnie.

Ad.11. Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz przedstawiła i szczegółowo omówiła 
propozycje zmian w tegorocznym budżecie gminy.
Nie zgłoszono uwag do przedstawionych propozycji.
Odczytany przez Przewodniczącą Rady Gminy projekt Uchwały Nr 134/XXIV/2009 w 
sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 – przyjęto w głosowaniu jawnym – 
jednogłośnie.

Ad.12. i 13. Sprawy bieżące, dyskusja:

Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z treścią wystąpienia Zastępcy Prezesa 
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu – w sprawie istniejącej ulicy Karola Świerczewskiego z apelem o podjęcie 
niezwłocznych działań ukierunkowanych na jak najszybsze dokonanie zmiany nazwy.
Ustalono – przeanalizowanie tematu na najbliższym wspólnym posiedzeniu stałych 
Komisji Rady Gminy.

Inspektor ds. Rady Gminy odczytała treść załączonego do protokołu zaproszenia 
Przeora Jasnej Góry o. Romana Majewskiego i Prezydenta Miasta Częstochowy do 
udziału w 16 Ogólnopolskiej Pielgrzymce Samorządu Terytorialnego na Jasną Górę.
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Ad.14. Interpelacje i wnioski zgłosili :

Wilhelm Wengel w sprawach :
- bezpieczeństwa w budynkach socjalnych,
- wyników finansowych dowozu uczniów niepełnosprawnych,

Sergiusz Cech w sprawie remontu drogi Kościeliska – Skrońsko,

Arnold Zaremba w sprawie opracowania stanowiska Rady Gminy dotyczącego pilnej 
potrzeby kompleksowego remontu nawierzchni drogi powiatowej Kolonia Biskupska 
– Radłów,

Hildegarda Stefan w sprawie wykonanego remontu drogi w kierunku wieży w 
Biskupicach oraz remontu drogi przez wieś,

Teresa Dubiel – w sprawie rozważenia możliwości dowozu autobusem szkolnym 
zawodników LZS na mecze,

Jacek Krzak w sprawie: remontu ulicy Lipowej po zimie ( Firma Larix wykonywała 
remont ulicy Oleskiej, pozostały asfalt ułożono na prywatnym podwórku),

Marek Hadam w sprawach: utwardzenia drogi w kierunku przysiółka Stary Folwark, 
opłat za usługi Spółki Wodnej – właściciele gruntów po PGR-ach nie są zobowiązani 
do płacenia składek, oznakowania przysiółków oraz zapewnienia utrzymania boiska 
po rozwiązaniu LZS Sternalice,

Jacek Krzak w sprawie rozliczenia środków i sprzętu LZS Sternalice,

Józef Gajek w sprawie konieczności remontu zarwanego mostka (obok posesji 
Świtała).

Ad.15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielili :

Kierownik Referatu – Piotr Górski:

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – przekazana została 
informacja na temat stanu budynków komunalnych i lokalu socjalnego – położonych 
na terenie Gminy Radłów. Informacja zawiera również terminy ostatnich przeglądów: 
budowlanych, elektrycznych i kominiarskich.

Przewozy „busem” dostosowanym dla osób niepełnosprawnych wprowadzono od 
lutego br. Urząd nie posiada jeszcze danych porównywalnych ze staniem 
poprzednim na temat jego opłacalności.
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Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat :

Stanowisko Rady Gminy dotyczące stanu i pilnej potrzeby kompleksowego  remontu 
drogi powiatowej Olesno – Rudniki przez Gminę Radłów jest w pełni zasadne. Na 
obrady następnej Sesji opracowany zostanie projekt takiego stanowiska – 
uzgodniony również pod względem prawnym.

Stan drogi przy ulicy Lipowej jest zły. Pod względem prawnym – stanowi ona drogę 
powiatową. Gmina wystąpiła do Starostwa o jej przejęcie z zamiarem 
kompleksowego remontu od skrzyżowania do Starych Karmonek i ułożenia nowego 
chodnika (od skrzyżowania do ulicy Kolorowej). Zamiar przejęcia tej drogi oraz 
odcinka Biskupice – Wolęcin uzasadniony jest faktem, że dla gminy drogi te są 
bardzo istotne, mało znaczące dla powiatu.
Larix wykonywał prace na zlecenie Starostwa Powiatowego – temat ten nie dotyczy 
gminy.

Płatność składek za Spółki Wodne jest efektem złego stanu prawnego w tym 
zakresie. Gmina nie ma wpływu na ten stan.

Nie wiadomo kto podejmie się bieżącego utrzymania boiska w Sternalicach. Dla 
gminy najistotniejszy jest bezpieczny wjazd i wyjazd ze wsi.

Do chwili obecnej nikt z mieszkańców przysiółka Ruda nie zgłaszał uszkodzenia 
mostka. Sprawa zostanie sprawdzona i wykonana.

LZS Sternalice – środki trwała zostały rozliczone.

Droga Kościeliska – Skrońsko nie jest uwzględniona w opracowanym m.in. przez 
Radnych harmonogramie remontu dróg gminnych,

Możliwość dowozu na mecze członków LZS – zostanie przeanalizowana. 

Ad.16. Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXIV Sesji Rady Gminy w 
Radłowie. Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.25.
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