P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2010
Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 11 LUTEGO 2010 ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA Nr 171/XXXI/2010 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 165/XXX/2009 Rady
Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
rok 2010,
UCHWAŁA Nr 172/XXXI/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych.
1. Informacja o przebiegu zebrań wiejskich.
2. Informacja z działalności Grup Odnowy Wsi.
3. Raport z analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2009.
4. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego.
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P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2010
Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 11 LUTEGO 2010 ROKU

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska.
Radnych obecnych według listy obecności – 15.
Spoza Rady w Sesji udział wzięli :
- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,
- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,
- Kierownik Referatu – Piotr Górski,
- Sołtysi – lista obecności w załączeniu.
Porządek obrad XXXI 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. Podsumowanie przebiegu zebrań wiejskich.
6. Sprawozdanie z działalności Grup Odnowy Wsi.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
8. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2010,
2) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów
nieruchomości gruntowych.
9. Sprawy bieżące.
10. Dyskusja.
11. Interpelacje i wnioski Radnych
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Streszczenie obrad:
Ad.1. Otwarcia XXXI Sesji Rady Gminy w Radłowie dokonała Przewodnicząca Rady
– Agnieszka Jarosińska. Powitała przybyłych na obrady Radnych i osoby spoza
Rady. Na podstawie listy obecności – stwierdziła prawomocność obrad.
Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami o
terminie Sesji. Nie zgłoszono wniosków o zmianę w proponowanym projekcie.
Porządek obrad Sesji – przyjęty w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.
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Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Sekretariacie Urzędu
Gminy oraz na Sali – przed rozpoczęciem obrad. Radni przychylnie ustosunkowali
się do propozycji Przewodniczącej w sprawie przyjęcia protokołu bez odczytania.
Protokół z XXX Sesji Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2009 roku – przyjęto
jednogłośnie.
Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informacje z działalności w
okresie międzysesyjnym :
- w ostatnim miesiącu najwięcej problemów wyrządziła zima , gołoledź, brak prądu,
- w dniu 12 stycznia br. podpisana została umowa z Firmą POLBAU Opole na
budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Radłowie,
- nie został przekazany plac budowy w związku z trudnymi warunkami
atmosferycznymi, w terminie, w którym będzie to już możliwe dokonana zostanie
rozbiórka garaży,
- udział w kolejnej Sesji Rady Gminy zapowiedział Poseł Ryszard Galla, w związku z
tym – ustalono wstępny termin na dzień 11 marca br.,
- w dniu 14 stycznia odbyło się spotkanie z przedstawicielami Telekomunikacji
Polskiej, jest bardzo duża szansa, aby na terenie całej gminy funkcjonowała łączność
światłowodowa. Jeżeli wszystkie decyzje będą pozytywne – pierwsze prace ziemne
powinny ruszyć jesienią br., koszt jednego przyłącza wynosi około 5 tys. zł.
Planowane jest ustawienie pięciu szaf (Nowe Karmonki, Wichrów, Sternalice,
Biskupice, Kościeliska),
- odbyło się spotkanie Wójtów i Burmistrzów ze Starostą w temacie stanu dróg
powiatowych. W roku bieżącym – po otrzymaniu dofinansowanie Starostwo planuje
remontować trzy drogi :
1) Kozłowice – Jamy – Pawłowice,
2) Psurów – Żytniów,
3) Bodzanowice – Starokrzepice (przez Wichrów).
Wichrów roku bieżącym planuje się również opracowanie dokumentacji na
przebudowę odcinka drogi powiatowej Kolonia Biskupska – Radłów.
W związku z wnioskami, jakie Radni zgłosili na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady
– Wójt przedstawił wydatki związane z usuwaniem skutków zimy w miesiącu styczniu
2010:
- SKR – 1.500 zł,
- P.Pluskota – 9.000 zł,
- Kaja – Trans – 4.000 zł,
- usuwanie drzew – 7.000 zł,
- straże – 7.400 zł, razem około 31 tys. zł.
Za miesiąc luty są już faktury na kwotę około 2.000 zł
- Wydatki na Bank Żywności w roku 2009 to kwota : 8.947 zł
Ad.5. Wójt Gminy przedstawił informacje o przebiegu zebrań wiejskich. Materiał
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad.6. Pełnomocnik Wójta – Sylwia Kus – przedstawiła informację z działalności Grup
Odnowy Wsi w roku 2009. Materiał opisowy stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad.7. Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak omówiła załączony do protokołu – raport z
analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2009.
Ad.8. Przyjęcie uchwał w sprawach :
1) zmian w budżecie gminy na rok 2010. Skarbnik Gminy zaproponowała z
uzasadnieniem propozycje zmian obowiązującego budżetu.
Radny Bronisław Czapliński zwrócił się z pytaniem, czy Stowarzyszenie OSP nowe
Karmonki ma prawo do otrzymania dotacji w konkursie ofert organizacji
pozarządowych, pozarządowych - jeśli tak to jaki był sens powoływania Grup
Odnowy Wsi.
Wójt wyjaśnił – do konkursu wpłynął piąty wniosek – prawnie dopuszczalny.
Propozycja zwiększenia puli na w/w konkurs jest związana z większą liczbą ofert.
Na rok przyszły – w projekcie budżetu ustalona zostanie pula środków, a ich podział
dokonany będzie po rozstrzygnięciu konkursu.
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt Uchwały Nr 171/XXXI/2010. Uchwała
przyjęta została w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.
2) nabycia nieruchomości gruntowych. Wójt Gminy poinformował o kolejnym wniosku
mieszkańca wsi Wolęcin o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy radłów
nieruchomości gruntowych – dotyczy to uporządkowania stanu prawnego drogi przez
wieś.
Uchwałę Nr 172/XXXI/2010 – przyjęto jednogłośnie.
Ad.9. Sprawy bieżące :
Sekretarz Gminy – poinformowała, że Wojewoda Opolski rozstrzygnięciem
nadzorczym – stwierdził nieważność Uchwały Nr 168/XXX/2009 w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radłów
na lata 2010 – 2014. Do tematu należy wrócić w najbliższym czasie.
Prezes LZS poinformował o organizowanym Turnieju OLD BOY ,
Wójt Gminy przedstawił termin i regulamin Turnieju Radnych Powiatu Oleskiego.
W związku z zapowiedzianą wizytą Posła Ryszarda Galla – ustalono termin XXXII
Sesji Rady Gminy na dzień 11 marca br. o godz. 10.00. Sesja nie będzie
poprzedzona wspólnym posiedzeniem stałych Komisji Rady.
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Ad.10. W dyskusji głos zabrali ;
Sołtys Wsi Nowe Karmonki – wyjaśnił powody dotyczące zmian w strukturze OSP dla
uzyskania statusu prawnego na równi z Grupą Odnowy Wsi.
Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi na pytania Radnych dotyczące możliwości i
stanu zadłużenia gminy. Możliwość – do 60% wykonanych dochodów, obecnie jest to
około 10%. Bezpieczne zadłużenie to około 30%.
Wójt dodał, że jesienią wiadomo będzie, czy 2 mln zł kredytu na budowę Sali
wystarczy. Kolejną realizowaną inwestycja będzie kanalizacja Kościeliska.
Ad.11. Interpelacje i wnioski zgłosili :
Arnold Zaremba – w sprawie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg o wycinkę
topoli przy drodze powiatowej z Radłowa do Olesna.
Barbara Kobielska – w sprawie zapewnienia książeczek płatniczych i worków na
śmieci z Firmy Remondis Opole
Ad.12. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na wnioski z pkt. 11.
Ad.13. Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska zamknęła obrady XXXI
Sesji Rady Gminy w Radłowie.
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 12.15.

