P R O T O K Ó Ł NR XXV/2009
Z SESJI RADY GMINY W RADŁOWIE
Z DNIA 17 CZERWCA 2009 ROKU
Załączniki do protokołu :
UCHWAŁA Nr 135/XXV/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 136/XXV/2009 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na
zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Wolęcin – Ligota Oleska”,
UCHWAŁA Nr 137/XXV/2009 w sprawie: zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki,
UCHWAŁA Nr 138/XXV/2009 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu
za rok 2008,
UCHWAŁA Nr 139/XXV/2009 w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Radłów,
UCHWAŁA Nr 140/XXV/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych,
UCHWAŁA Nr 141/XXV/2009 w sprawie apelu do organów Powiatu Oleskiego na
temat stanu dróg powiatowych na obszarze Gminy Radłów.

1. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury.
2. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.
3. Wystąpienie Wojewody Opolskiego.
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P R O T O K Ó Ł NR XXV/2009
Z SESJI RADY GMINY W RADŁOWIE
Z DNIA 17 CZERWCA 2009 ROKU
Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska.
Radnych obecnych według listy obecności – 12,
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych -

3.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli :
- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,
- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,
- Radca Prawny – Tomasz Głęboki,
- Sołtysi – lista obecności w załączeniu.
Porządek obrad XXV 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 miedzysesyjnym.
5. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki
Publicznej.
6. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
2) zaciągnięcia długoterminowego kredytu na budowę drogi dojazdowej do gruntów
rolnych Wolęcin – Ligota Oleska,
3) zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki,
4) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu,
5) przyjęcia Statutu Gminy Radłów,
6) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów
nieruchomości gruntowych położonych w Wolęcinie.
7. Przyjęcie stanowiska Rady Gminy w sprawie potrzeby kompleksowego remontu
dróg powiatowych przez miejscowości: Kolonia Biskupska, Radłów, Psurów,
Sternalice – w kierunku Żytniowa.
8. Sprawy bieżące:
- omówienie wystąpienia Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie nazwy
ulicy Świerczewskiego w Radłowie.
9. Dyskusja.
10. Interpelacje i wnioski Radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
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Streszczenie obrad:
Ad.1. Otwarcia XXV Sesji Rady Gminy w Radłowie dokonała Przewodnicząca Rady
– Agnieszka Jarosińska. Powitała Radnych osoby zaproszone do udziału w Sesji
oraz pracowników Urzędu Gminy.
Na podstawie listy obecności – stwierdziła prawomocność obrad.
Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym w zawiadomieniach o
terminie i miejscu Sesji. Nie zgłoszono wniosków o jego zmianę.
Porządek obrad – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.
Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie jego treść.
Protokół z poprzedniej Sesji – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.
Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat poinformował o działaniach prowadzonych
przez Gminę od 22 kwietnia br.:
- rozstrzygnięty został przetarg na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Wolęcin – Ligota. Startowało 6 firm. Inwestycję realizować będzie Firma Mega – Bruk
Kłobuck. Umowa została już podpisana,
- przy budynku komunalnym w Biskupicach zainstalowano przydomową
oczyszczalnię ścieków,
- zakończono utwardzenie placu przy Przedszkolu w Sternalicach za kwotę 31 tys. zł,
- trwają prace przy projekcie remontu remizy OSP w Radłowie – do piątku 19.06 –
mają być gotowe projekty i kosztorysy.
- rozpisany został przetarg na remont schodów wejściowych do szkoły w
Kościeliskach,
- od 29 czerwca rozpoczną się prace remontowe 3 pomieszczeń biurowych Urzędu
tj. Ewidencja Ludności, USC i sala ślubów,
- Wójt uczestniczył w Zjeździe Związku Gmin Wiejskich w Poznaniu, na którym
omówiono sprawy związane z drogownictwem, oświatą i Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
- 7 czerwca odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, frekwencja w gminie
wyniosła 9,26%.
- odbył się doroczny Przegląd Orkiestr Dętych w Psurowie. Impreza udana i dobrze
zorganizowana,
- tegoroczny rajd rowerowy Gmin Radłów i Rudniki rozpoczęto w Sternalicach,
zakończono w Młynach. Ze względu na coraz większe zainteresowanie i liczny udział
ustalono termin kolejnego rajdu na drugi weekend września br.,
- udane festyny wiejskie zaliczyły wsie Ligota Oleska i Biskupice,
- ciekawe i uroczyste spotkanie odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w
związku z jubileuszem 60 lat istnienia biblioteki.
Ad.5. Informacje z działalności gminnych jednostek organizacyjnych przedstawiły
kolejno :
- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Renata Gnot,
- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Alicja Korzekwa.
Dyrektor GOK udzieliła wyjaśnień na pytanie zebranych dotyczące zmian w
funkcjonowaniu Gminnej Orkiestry Dętej, zapewnienia jej młodym uczestnikom
koncertów wyjazdowych.
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Wójt Gminy zwrócił uwagę na konieczność mierzenia sił na zamiary. Dla orkiestry
istotne jest zapewnienie środków finansowych i bazy lokalowej. Orkiestra funkcjonuje
na miarę swych możliwości – dobrze, nie należy porównywać orkiestry z Radłowa do
orkiestry ze Starokrzepic.
Radni pozytywnie ocenili pracę GOK i BGP.
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.6. Przyjęcie uchwał w sprawach:
Skarbnik Gminy omówiła kolejno projekty następujących uchwał :
1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok bieżący. Temat analizowany był
wcześniej na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady w dniu 15 czerwca.
Bronisław Czapliński zgłosił uwagi do wydatków na wykaszanie i utwardzenie placu
przy Przedszkolu w Sternalicach.
Innych uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt Uchwały Nr
135/XXV/2008. W obecności 12 Radnych – za przyjęciem uchwały głosowało 10,
przeciw – 1 Radny.
2) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pod
nazwą: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wolęcin – Ligota Oleska”
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Wyjaśniła,
że kredyt do kwoty 200.000 zł zaciągnięty zostanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z okresem spłaty od 31 stycznia 2010 roku do 31
grudnia 2013 roku. Źródłem spłaty kredytu będą dochody budżetu gminy. Ostateczna
kwota kredytu ustalona zostanie po potwierdzeniu kwoty dofinansowania na w/w cel
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.
Zabezpieczeniem spłaty będzie weksel „In blanco”.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt Uchwały Nr 136/XXV/2009.
Uchwała przyjęta została jednogłośnie.
3) w sprawie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki. Skarbnik Gminy wyjaśniła zmianę przepisów, na podstawie których
istnieje możliwość wyodrębnienia środków na wniosek sołectwa z przeznaczeniem
na konkretne zadanie – zgodnie z przedstawionym projektem. Środki z budżetu
gminy mogą być refundowane do 30% wartości zadania, po szczegółowym jego
rozliczeniu. Co roku do końca marca Rada podejmować będzie decyzję o
wyodrębnienie, bądź nie – środków na fundusz sołecki. Łączna kwota środków na
sołectwa – zgodnie z wyliczeniami wyniosłaby w roku bieżącym 133 tys. zł
Głos zabrał Wójt Gminy. Jest to dla nas temat nowy, do końca nieznany. Od
ubiegłego roku działają w gminie Grupy Odnowy Wsi, które otrzymują środki z
budżetu, nie ma miejscowości wyróżnionych. Wójt proponuje, aby w tym roku nie
dublować tematu, a sprawę przeanalizować ponownie w roku przyszłym.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr 137/XXV/2009.
Za tym, aby nie wyodrębniać w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki opowiedziało się 10 Radnych, 2 Radnych wstrzymało się od głosu.
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4) Skarbnik Gminy omówiła skonsolidowany bilans za rok 2008. Nie zgłoszono pytań
do tematu. Uchwałę Nr 138/XXV/2009 – przyjęto jednogłośnie.
5) Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych o przebiegu prac Komisji ds.
Opracowania Projektu Statutu Gminy. Radni otrzymali opracowany przez Komisję
projekt. Sekretarz Gminy omówiła zmiany projektu w stosunku do statutu nadal
obowiązującego, udzieliła odpowiedzi na pytanie Radnego Arnolda Zaremba –
dotyczące załatwiania spraw urzędowych w języku pomocniczym.
Uchwałę Nr 139/XXV/2009 przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.
6) Wójt Gminy wyjaśnił sprawy związane z porządkowaniem stanu prawnego drogi
we wsi Wolęcin. Projekt uchwały dotyczy nieodpłatnego nabycia na własność Gminy
gruntu o powierzchni 0,0310 ha od Pana Jozefa Kaluza. Uchwałę Nr 140/XXV/2009
– przyjęto jednogłośnie.
Ad.7. Wójt Gminy realizując wniosek Radnych zgłoszony na poprzedniej Sesji
przedstawił treść apelu do organów Powiatu Oleskiego na temat stanu dróg
powiatowych na obszarze Gminy Radłów. Apel przyjęto Uchwałą Nr 141/XXV/2009 –
jednogłośnie.
Ad.8 i 9. Sprawy bieżące, dyskusja :
Wójt Gminy przypomniał o cytowanym na jednej z poprzednich Sesji wystąpieniu
Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącym ulicy Świerczewskiego w
Radłowie. Radni otrzymali informację historyczną dotyczącą osoby Świerczewskiego.
Temat analizowany był już przez Radę w 2007 roku dwukrotnie (również z udziałem
mieszkańców tej ulicy) i dwukrotnie głosowane projekty uchwał nie przyniosły
rozstrzygającego rezultatu. Protokoły Nr X/2007 i XI/2007 z Sesji Rady Gminy z dnia
25 października i 28 listopada – szczegółowo odzwierciedlają wyniki głosowania.
Głos zabrał Radca Prawny – Tomasz Głębocki informując, że problem ma charakter
prawny i nikt poza Radą Gminy nie ma prawa podjąć decyzji w tym temacie. Dalsze
utrzymywanie nazwy – po interwencji IPN i opublikowaniu w Internecie listy gmin z
nazwami PRL może być traktowana jako zła wola Rady. Istotna jest tu również
świadomość historyczna młodego pokolenia.
Wójt dodał, że w najbliższym czasie powstanie przy tej ulicy budynek Banku
Spółdzielczego, obowiązki finansowe związane ze zmianą dokumentów dotyczą tylko
mieszkańców 6 budynków.
Radni pozytywnie ustosunkowali się do propozycji Wójta – przygotowania na
następną Sesję projektów uchwał ze zmianą nazwy ulicy Świerczewskiego, dzieląc
tą ulicę na dwie tj. ul. Dąbrówki i ul. Długa, Słoneczna lub Bankowa.
Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska odczytała załączone do
protokołu wystąpienie Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego z okazji Dnia
Samorządu Terytorialnego.
Hildegarda Stefan – podziękowała za zainstalowanie przydomowej oczyszczalni
ścieków do budynku komunalnego w Biskupicach,
Sołtys Wichrowa – Roman Kaleja zgłosił pilną potrzebę czyszczenia przepustu przez
drogę powiatową.
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Sołtys Ligoty Oleskiej zwróciła się z pytaniem o realizację ustalonych wcześniej
działań zmierzających do zobowiązania mieszkańców do posiadania pojemnika na
śmieci.
Ad.10. Interpelacje i wnioski zgłosili :
Adamek Franciszek w sprawach: braku widoczności na skrzyżowaniu w Biskupskich
Drogach oraz informacji na temat własności Tartaku w Kolonii Biskupskiej,
Jacek Krzak w sprawie konieczności przycięcia gałęzi na zakręcie drogi w Radłowie
Arnold Zaremba – w sprawie wystąpienia do Nadleśnictwa w Oleśnie o
uporządkowanie obejścia leśniczówki w Radłowie (wykoszenie trawy, zabezpieczenie
szamb),
Gajek Józef – w sprawie wyjaśnienia rozstrzygnięcia sądowego dot. remizy OSP w
Sternalicach,
Sołtys Wsi Nowe Karmonki w sprawie interwencji dotyczącej ceny i ważności
wydawania świadectw pochodzenia zwierząt.
Marek Hadam - w sprawie utwardzenia placu przy oczyszczalni ścieków.
Ad.11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielił Wójt Gminy :
- po wykonanym przez Gminę Olesno remoncie – droga w Biskupskich Drogach
zmieniła charakter, toteż jej dokładne oznakowanie jest niezbędne. Planuje się
zamontować tam próg zwalniający, znak stop przy skrzyżowaniu, ograniczenie
nośności oraz lustro. Nie ma możliwości nakazania wycięcia krzewów (tuje) z
prywatnej posesji,
- wycięcie krzewów i wystających gałęzi w lesie (zakręt) w Radłowie – zostanie
wykonane,
- do Nadleśnictwa w Oleśnie wystosowane zostanie pismo o uporządkowanie
obejścia Leśniczówki,
- 30 grudnia 2008 roku Sąd Rejonowy w Oleśnie wydał postanowienie korzystne dla
Gminy, a dotyczące OSP Sternalice. Od postanowienia odwołał się Pan Ligendza,
następna rozprawa odbędzie się w Opolu,
- Tartak w Kolonii Biskupskiej – część tego majątku została przez Komornika
sprzedana – nowy właściciel przedłożył sposowną dokumentację w Urzędzie, druga
część po trzech licytacjach nie została sprzedana ze względu na brak chętnych.
Następną licytację komornik może przeprowadzić za rok. Obecnie sprzedawany jest
sprzęt ruchomy.
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- Świadectwa pochodzenia zwierząt obowiązują decyzją Powiatowego Lekarza
Weterynarii od 10 czerwca, weterynarz ma obowiązek dojechać do rolnika.
- plac przy oczyszczalni ścieków zostanie utwardzony.
Ad.12. Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska zamknęłą obrady XXV
Sesji Rady Gminy w Radłowie.
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.25.

