
P R O T O K Ó Ł  NR  VIII/2007

Z  SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  25  LIPCA  2007  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA  Nr 39/VIII/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 40/VIII/2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 
zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Sternalicach”,

UCHWAŁA  Nr 41/VIII/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/VII/2007 Rady Gminy 
w Radłowie z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych we wsi Biskupice”

UCHWAŁA  Nr 42/VIII/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr 33/VII/2007 Rady Gminy 
w Radłowie z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w Sternalicach”.

1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Radłowie.

2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie 
za 2006 roku oraz potrzeby Ośrodka na 2007 rok.



P R O T O K Ó Ł  NR  VIII/2007

Z SESJI  RADY  GMINY  W  RADŁOWIE

Z  DNIA  25  LIPCA  2007  ROKU

      Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady – 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,
- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Renata Gnot,
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zbigniew Nowak.

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 Gminnego Ośrodka Kultury w Radłowie.
6. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie.
7. Przyjęcie uchwał w sprawach :

1) zmian w budżecie gminy na 2007 rok,
2)zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  na  zadanie  inwestycyjne  – 
termomodernizacja PSP Sternalice

8. Sprawy bieżące.
9. Dyskusja.
10. Interpelacje i wnioski Radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.



Streszczenie obrad :

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

Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji. Wniosek o dokonanie zmian w projekcie tego porządku zgłosił Wójt 
Gminy. Dotyczył on wprowadzenia w pkt. 7 – przyjęcie uchwał, ppkt. 3 i 4 w sprawie 
zmian uchwał Nr 32 i 33 przyjętych na Sesji w dniu 14 czerwca br.
Porządek obrad z przyjętymi zmianami – przyjęto jednogłośnie.

Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w biurze Rady Gminy 
oraz na sali przed rozpoczęciem obrad. Ustalono – przyjąć protokół bez odczytania. 
Protokół z poprzedniej Sesji przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informację z działalności w 
okresie międzysesyjnym tj. od dnia 14 czerwca br.:
- zakończono budowę drogi dojazdowej do pól w Sternalicach,
- trwają prace dokończeniowe przy budowie drogi dojazdowej do pól w Biskupicach – 
wystąpiły tam nieprzewidziane w projekcie budowy zmiany,
- trwa również termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach, 
prace przebiegają sprawnie, nadmienić należy, że przez ostatnich kilka lat wiele 
zostało zrobione w placówkach szkolnych (wymiana okien i boisko przy gimnazjum, 
boisko przy PSP Kościeliska, sala gimnastyczna przy PSP Sternalice, 
termomodernizacja PSP Kościeliska)
- trwa wymiana okien w placówkach oświatowych,
- w dniu 20 lipca w drugim konkursie wybrano Dyrektora Publicznej Szkoły. Został 
nim Pan Marian Pęcherz.
- odbyły się też gminne zawody sportowo – pożarnicze oraz turniej piłki nożnej o 
Puchar Wójta Gminy Radłów,
- w obchodach jubileuszu LZS – uczestniczył Szef Wojewódzki – P. Czaszka.
- do udanych zaliczyć należy festyny w Sternalicach i Biskupicach.
- w związku z podjętą wcześniej decyzją w sprawie wprowadzenia nazw 
dwujęzycznych – nie milknie zainteresowanie mediów.
- Prezes Sądu Rejonowego w Oleśnie zgłosiła jedną kandydaturę na ławnika Sądu. 
Innych zgłoszeń nie odnotowano. Wybory przeprowadzone zostaną w miesiącu 
październiku.

Ad.5. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Radłowie – Renata Gnot przedstawiła 
załączoną do protokołu informacje w tym zakresie.
Ponadto Dyrektor udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące dalszego 
funkcjonowania Gminnej Orkiestry Dętej oraz możliwości prowadzenia ogniska 
muzycznego dla dzieci zainteresowanych grą na instrumentach dętych – temat 
rozstrzygnięty zostanie w miesiącu sierpniu.
Wójt Gminy podziękował za dotychczasową pracę i duże zaangażowanie 
Dyrektorowi GOK, życząc dalszych sukcesów.



Ad.6. Informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie 
przedstawił Kierownik GOPS – Zbigniew Nowak.
Materiał opisowy – w załączeniu do protokołu.
Kierownik Nowak udzielił ponadto odpowiedzi na pytania Radnych dotyczące :
- możliwości otrzymania zasiłku przez osobę bezrobotną,
- minimum socjalnego,
- postępowań dotyczących odwołań rolników od decyzji w sprawie klęski suszy w 
2006 roku.
Wójt Gminy stwierdził, że mimo różnych opinii dotyczących działalności GOPS – 
pracownicy dobrze wykonują powierzone Im zadania.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 – minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

Ad.7. Przyjęcie uchwał:

1) Skarbnik Gminy przedstawiła ze szczegółowym uzasadnieniem propozycje zmian 
w tegorocznym budżecie gminy.
Radni nie zgłosili uwag.
Przedstawiony przez Przewodniczącą Rady projekt Uchwały Nr 39/VIII/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 – przyjęto jednogłośnie.

2) Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje płatności dotyczących termomodernizacji 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach:
- pożyczka  w kwocie 231 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w 
Opolu
- kredyt. Proponuje się zaciągniecie długoterminowego kredytu w Banku 
Spółdzielczym Zawadzkie Oddział Radłów do kwoty 250 tys. zł. Termin spłaty kredytu 
przewiduje się na okres od 31 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2011 roku. Źródłem 
spłaty będą dochody budżetu gminy, a zabezpieczeniem będzie weksel „In blanco”. 
Rada nie zgłosiła zastrzeżeń do w/w propozycji.
Uchwałę Nr 40/VIII/2007 przyjęto w obecności 14 Radnych – jednogłośnie.

3) Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w stosunku do przyjętej na poprzedniej Sesji 
Uchwały Nr 32/VII/2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 
zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we 
wsi Biskupice” Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział Opole wniósł 
wymóg zabezpieczenia spłaty kredytu wekslem „In blanco”. Pozostałe zapisy 
Uchwały Nr 32/VII/2007 – pozostają bez zmian.
Przedstawiony prze Przewodniczącą Rady projekt Uchwały Nr 41/VIII/2004 – 
przyjęto jednogłośnie.

4) Skarbnik poinformowała, że w przypadku Uchwały Nr 33/VII/2007 Rady Gminy w 
Radłowie z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w Sternalicach” niezbędne jest dokonanie zmian. Z uchwały tej 
wynika, że kredyt zaciągnięty zostanie z Banku Ochrony Środowiska S.A. w 



Warszawie Oddział Opole ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi 
Polskiej”, jednak fundusz ten kredytuje zadania w trakcie realizacji. W związku z 
faktem, że budowa drogi została już zakończona – kredyt przyzna BOŚ Oddział 
Opole. I w tym przypadku wymagane jest również zabezpieczenie wekslem „In 
blanco”.
Przedstawiony przez Przewodniczącą Rady projekt Uchwały Nr 42/VIII/2007 – 
przyjęto jednogłośnie.

Ad.8. W dyskusji głos zabrał Wójt Gminy:

- w sprawie analizowanej na jednej z poprzednich Sesji propozycji zmiany nazwy 
ulicy Świerczewskiego w Radłowie. Za zgodą Rady – Wójt wystąpił do wszystkich 
mieszkańców z w/w propozycją. Mieszkańcy udzielili odpowiedzi – wyrażając zgodę 
pod warunkiem pokrycia kosztów zmiany adresu. Za przeprowadzeniem dalszych 
rozmów w tym zakresie opowiedziało się 12 Radnych, przeciwny był 1 Radny, 
wstrzymało się 2 Radnych.

- Wójt przedstawił propozycję wstąpienia Gminy Radłów do Związku Gmin Wiejskich. 
Propozycję uzasadnił, rozważanymi przez Związek sprawami dotyczącymi małych 
gmin (akcyza za paliwo, oświata, karta nauczyciela), ma możliwość konsultacji 
projektów ustaw i rozporządzeń. Członkami Związku są już niektóre gminy sąsiednie 
m.in. Rudniki. Składki za udział w związku wynoszą 0,25 zł od mieszkańca – rocznie. 
Rada zaakceptowała propozycję Wójta – zaproszenia na następną Sesję Wójta 
Gminy Rudniki, celem zapoznania się ze szczegółami w tym zakresie.

- Urząd przygotowuje się po podwyższenia stawki opłat za wodę i ścieki, kwota 1,70 
+ VAT obowiązuje już od kilku lat i nie pokrywa wydatków związanych z utrzymaniem 
sieci.

- Radca Prawny – Tomasz Głęboki omówił rozstrzygnięcie nadzorcze wobec Uchwały 
Nr 29/VII/2007 Rady Gminy w Radłowie z dnia 14 czerwca 2007 roku. Decyzja 
podjęta została w związku z uznaniem Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej – jako 
aktu prawa miejscowego. Stan faktyczny jest obecnie taki, że w/w uchwała jest 
nieważna, a nadal obowiązującą jest Uchwała Nr 126/XVIII/2000 Rad Gminy z dnia 
17 października 2000 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Radłowie.

Ad.9. Dyskusja.
Wójt udzielił wyjaśnień na pytania Radnych dotyczące działał zmierzających do 
budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Podejmowane są działania dla 
pozyskania na ten cel środków unijnych, pierwszym etapem jest skanalizowanie wsi 
Ligota i Psurów w związku z możliwością podłączenia tych wsi do oczyszczalni w 
Sternalicach. Podejmowane są również kroki w kierunku kanalizacji wsi Kościeliska i 
Biskupice wspólnie z gminami Gorzów Śląski i Praszka – z możliwością korzystania z 
oczyszczalni w Praszce. Z własnych środków gmina nie jest w stanie sfinansować 
tych inwestycji. Natomiast z informacji uzyskanych na spotkaniach z władzami 
wojewódzkimi – wiele gmin przygotowuje wnioski o dotacje. Środki, jakie 
województwo uzyska pokryją potrzeby ¼ gmin. Istotne jest aby gmina dobrze 
przygotowała wniosek. Podziału środków dokonywać będą władze na szczeblu 
województwa.



Gmina opracowuje również wnioski o dotacje na budowę sali gimnastycznej przy 
gimnazjum w Radłowie oraz na budowę drogi do przysiółka Brzozówka.

Ad.10. Interpelacje i wnioski zgłosili :

- Józef Sosna w sprawie zapewnienia kamienia na remont drogi od Nadleśnictwa w 
kierunku Radłowa (skrót) w Kościeliskach,

- Bronisław Czapliński – w sprawach: porozumienia międzygminnego dla 
zapewnienia wysypiska śmieci, szkód łowieckich oraz wcześniejszego ustalania 
terminów organizacji festynów, usług wykonywanych przez Firmę Remondis Opole, 
podziękował również za położenie asfaltu w Wichrowie,

- Marek Hadam – w sprawach: konieczności wyczyszczenia zapchanego przepustu 
w Sternalicach, stałej rezerwacji terminu festynu nocy świętojańskiej w Sternalicach 
oraz zakupu nowej podłogi na imprezy festynowe.

- Józef Gajek – w sprawie możliwości zaniechania poboru podatku od rolnika, który 
ucierpiał wskutek pożaru.

Ad.11. Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski:

- kamień na drogę w Kościeliskach przywieziony zostanie jesienią,
- gmina podejmuje działania zmierzające do zawarcia porozumienia z Gminą Olesno 
na zapewnienia wysypiska śmieci,
- w sprawie szkód łowieckich wskazane byłoby zwołanie posiedzenia Komisji 
Rolnictwa z udziałem przedstawicieli poszczególnych kół łowieckich,
- w przypadku uwag do usług związanych z wywozem śmieci – możliwe jest 
zerwanie umowy z Remondis Opole i zawarcie jej z Firma Remondis Częstochowa, 
która od wielu lat cieszy się dobrą opinią,
- w sprawie zastosowania zaniechania poboru podatku – zainteresowany powinien 
przedłożyć podanie w tym zakresie.

Ad.12. Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska zamknęła obrady VIII 
Sesji Rady Gminy w Radłowie. Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.25.


