P R O T O K Ó Ł NR XXXV/2010
Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 02 WRZEŚNIA 2010 ROKU

Załączniki do protokołu :
UCHWAŁA Nr 195/XXXV/2010 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie
Bogatynia,
UCHWAŁA Nr 196/XXXV/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 197/XXXV/2010 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na
zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa budynku gimnazjum w Radłowie”,
UCHWAŁA Nr 198/XXXV/2010 w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej,
UCHWAŁA Nr 199/XXXV/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych,
UCHWAŁA Nr 200/XXXV/2010 w sprawie: przystąpienia Gminy Radłów do projektu:
„Gmina Radłów miejscem ludzi aktywnych” nr POKL.07.03.00-16-129/09
UCHWAŁA Nr 201/XXXV/2010 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu
konsultowana z Radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Informacja o stanie placówek oświatowych przed rozpoczęciem roku szkolnego
2010/201.
2. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
3. Uchwała Nr 288/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 roku Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.
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P R O T O K Ó Ł NR XXXV/2010
Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 02 WRZEŚNIA 2010 ROKU

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska.
Radnych obecnych według listy obecności – 13,
Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych – 2.
Spoza Rady w Sesji udział wzięli :
- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,
- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz.
- Kierownik Referatu – Piotr Górski,
- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Joachim Hadam,
- Sołtysi – lista obecności w załączeniu.
Porządek obrad :
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 informacji o stanie dróg powiatowych i gminnych.
6. Przyjęcie informacji o stanie placówek oświatowych przed rozpoczęciem roku
szkolnego 2010/2011.
7. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2010,
2) nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Radłów działki położonej we wsi
Wolęcin.
8. Sprawy bieżące.
9. Dyskusja.
10. Interpelacje i wnioski Radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Streszczenie obrad.
Ad.1. Otwarcia XXXV Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady –
Agnieszka Jarosińska. Powitała przybyłych Radnych, Sołtysów, Gości oraz
Pracowników Urzędu Gminy.
Na podstawie listy obecności – stwierdziła prawomocność obrad.
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Ad.2. Projekt porządku obrad przesłany został Radnym wraz z zawiadomieniami o
terminie Sesji. Wnioski o wprowadzenie do pkt. 7 projektów uchwał zgłosili:
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz:
1) udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogatynia (przed zmianami budżetu),
2) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na budowę sali gimnastycznej przy
Gimnazjum,
3) ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat:
4) przystąpienia gminy do projektu „Gmina Radłów miejscem ludzi aktywnych”
5) określenia zasad konsultacji z Radą Gminy organizacji pożytku publicznego (LZS,
Caritas).
Porządek obrad z wnioskowanymi zmianami – przyjęto w głosowaniu jawnym –
jednogłośnie.
Ad.3. Na wniosek Przewodniczącej Rady Gminy – w głosowaniu jawnym –
jednogłośnie przyjęto bez odczytania protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy z dnia 07
lipca 2010 roku.
Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informację z działalności w
okresie międzysesyjnym :
- trwa budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Radłowie (na bieżąco trwają
ustalenia i spotkania Inwestora z wykonawcą i projektantem),
- przeprowadzono badania studni głębinowych i pomp Hydroforni w Biskupicach.
Mimo obniżenia poziomu wód ilość wody jest wystarczająca (wydajność dobowa 77
m3, zapotrzebowanie 50 – 55 m3), a pompy są w stanie dobrym,
- końcem miesiąca lipca br. sfinalizowany został zakup nieruchomości zabudowanej
po byłej masarni w Radłowie (sporządzono akt notarialny), wykonano prace
porządkowe,
- zaangażowanie grupy mieszkańców Sołectwa Radłów powstał LZS Radłów,
- trwają na terenie gminy inwestycje, które prowadzą:
w zakresie sieci światłowodowej – Telekomunikacja Polska,
w zakresie dróg – Starostwo Powiatowe (odcinki: Psurów – Żytniów oraz
Bodzanowice – Wichrów).
Ad.5. Głos zabrał zaproszony na obrady Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg –
Joachim Hadam. Powiat zarządza drogami o łącznej długości 362 km, na terenie
Gminy Radłów – 62 km, w tym twardych 42 km.
W roku ubiegłym wyremontowano odcinek o długości 1200 mb we wsi Nowe
Karmonki (finansowanie: 134 tys. zł Powiat, 80 – Gmina Radłów), wyremontowano
most w Psurowie oraz wykonano ścinkę poboczy we wsi Kościeliska.
W bieżącym roku w Gminie Radłów realizowane są dwie inwestycje:
- remont drogi Psurów – Żytniów (łączna kwota 2.250 tys. zł, wykonawca Dro-Met
Częstochowa),
- remont drogi Bodzanowice – Wichrów (łączna kwota 1.950 tys. zł, wykonawca
Mega – Bruk Kłobuck).
Do obu inwestycji przewidziane jest dofinansowanie 50% wartości inwestycji.
Wykonanie przewidziane jest do końca października br..
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W roku bieżący prowadzony jest ostatni nabór na dofinansowanie inwestycji na rok
przyszły (tzw. „Schetynówki”). Powiat złożył wniosek o dofinansowanie remontu
odcinka drogi Kolonia Biskupska – Radłów.
Dyrektor Hadam udzielił odpowiedzi na pytania zebranych :
- w czasie remontu drogi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponosi wykonawca,
odcinek remontowany zostaje protokolarnie przejęty i jest traktowany jak plac
budowy,
- projekt remontu drogi Kolonia – Radłów przewiduje poszerzenie pasa drogowego
do 6 m, co łączy się z wycinką dębów rosnących przy ulicy, decyzję na wycinkę
wydaje właściwy terytorialnie – Wójt,
- koszt budowy odcinka drogi przez wieś Kozłowice wynosi 3 mln zł (dofinansowanie
z RPO),
- Przy remontowanych drogach przewidziane jest ich oznakowanie poziome oraz
nasadzanie drzew w miejscach po usuniętych drzewach,
- sprawdzone zostaną rowy, przejazdy na pola i zjazdy na inne ulice przy
remontowane drodze w kierunku Sternalic,
Radna Teresa Gielsok – zwróciła uwagę na wypalanie gałęzi tuż przy pniu drzew.
Radny Wengel Wilhelm zwrócił uwagę na wymyty przez wodę przepust w Psurowie.
Radny Józef Sosna – zwrócił uwagę na konieczność spryskania spoiwem spękanego
asfaltu przez wieś Kościeliska.
Zebrani zgłosili :
- propozycję zmiany ubezpieczyciela dróg (przetargi organizuje Starostwo),
- ustalenie odpowiedzialnego za usuwanie koron drzew z pasa drogowego na
odcinkach lasów.
Przewodnicząca Rady – ogłosiła 10 – minutową przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.6. Sekretarz Gminy przedstawiła załączoną do protokołu informację opracowaną
po kontroli przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2010/2011.
Przedstawiła równie informację dotyczącą projektu dla szkół „Mamy cos do
udowodnienia – 2”.
Radny Wilhelm Wengel zwrócił uwagę na pilną potrzebę położenia kostki brukowej
przed budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach.
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Ad.7. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogatynia.
Radni zapoznali się z treścią wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
(materiał w załączeniu). Wzorem udzielanej pomocy w roku ubiegłym –
przeznaczono na w/w cel kwotę 5 tys. zł.
Uchwałę Nr 195/XXXV/2010 w obecności 13 Radnych – przyjęto w głosowaniu
jawnym – jednogłośnie.
2) zmian w obowiązującym budżecie gminy.
Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz przedstawiła z uzasadnieniem propozycje zmian w
dochodach i wydatkach budżetu. Nie zgłoszono uwag do przedstawionych
propozycji. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr 196/XXXV/2010 w sprawie zmiany
Uchwały Nr 165/XXX/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2009 roku w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok,
3) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pod nazwą
„Rozbudowa budynku gimnazjum w Radłowie”.
Wójt oraz Skarbnik Gminy – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami – przedstawili
Radzie propozycję zaciągnięcia w 2011 roku długoterminowej pożyczki z
wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu do
kwoty 500 tys. zł. Środki przeznaczone zostaną na rozbudowę budynku Publicznego
Gimnazjum w Radłowie.
Proponuje się następujący termin spłaty: od 31.01.2012 r. do 31.12.2015 r.
Źródłem spłaty będą dochody budżetu gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych.
Zabezpieczeniem spłaty będzie weksel „In blanco” z deklaracja wekslową.
Przedstawiony przez Przewodniczącą Rady Gminy projekt Uchwały nr
197/XXXV/2010 przyjęto w obecności 13 Radnych – jednogłośnie.
4) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Skarbnik Gminy przedstawiła
szczegółowe zasady tworzenia budżetu gminy Radłów na rok przyszły. Nie
zgłoszono uwag do tematu.
Uchwałę Nr 198/XXXV/2010 w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej – przyjęto jednogłośnie.
5) Wójt Gminy poinformował o kolejnym etapie regulowania prawnego własności
gruntu pod drogą gminną w Wolęcinie. Uchwałę Nr 199/XXXV/2010 w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości
gruntowych – przyjęto jednogłośnie.
6) Wójt Gminy poinformował, że Gmina Radłów otrzymała dofinansowanie do
projektu „Gmina Radłów miejscem ludzi aktywnych w kwocie 50 tys. zł. Uchwała Nr
200/XXXV/2010 – przystąpiono do realizacji projektu.
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7) Wójt Gminy przedstawił i szczegółowo omówił projekt uchwały dotyczącej sposobu
prowadzenia konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku
publicznego. Nie zgłoszono uwag do projektu Uchwały Nr 201/XXXV/2010, którą w
głosowaniu jawnym – przyjęto jednogłośnie. Uchwała opublikowana zostanie w
Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Ad.8. Sprawy bieżące:
Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz zapoznała zabranych z treścią załączonej do
protokołu Uchwały Nr 288/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 roku Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie: opinii o informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze.
Kierownik Referatu – Piotr Górski przekazał Radnym projekt uchwały o utrzymaniu
porządku i czystości na terenie gminy. Materiał ten będzie przedmiotem obrad
wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy.
Ad.9. Dyskusja.
Wstępnie ustalono termin wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy na
dzień 14 września br. (godz. 13.00 – sala narad Urzędu Gminy).
Wójt Gminy podziękował Radzie Sołeckiej, a przede wszystkim Sołtysowi Wsi Ligota
Oleska – Pani Barbarze Kobielskiej za zaangażowanie w organizację Gminnych
Dożynek w tym Sołectwie. Impreza przygotowana była bardzo starannie przy bardzo
trudnych warunkach atmosferycznych.
Ad.10 i 11. Interpelacje i wnioski. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
Bronisław Czapliński zwrócił się z pytaniem dotyczącym monitoringu azbestu na
terenie gminy.
Wyjaśnień dotyczących spisywania stanu azbestu udzielił Wójt Gminy. Środki na ten
cel pozyskane zostały z konkursu przeprowadzonego przez Ministerstwo. Zadanie
zlecono Firmie ROT Gliwice.
Ad.12. Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska zamknęła obrady
XXXV Sesji Rady Gminy Radłów. Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 14.25.

