P R O T O K Ó Ł NR XIII/2016
Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 17 LUTEGO 2016 ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA Nr 86/XIII/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 82/XII/2015 Rady Gminy
Radłów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok
2016,

UCHWAŁA Nr 87/XIII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu lokalu mieszkalnego,

STANOWISKO RADY GMINY w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa
Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie –
współprowadzenie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach –
Opolu.

1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Radłowie za 2015 rok oraz bilans potrzeb na rok 2016.
2. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Radłów na koniec 2015 roku.
3. Stanowisko Rady Powiatu w Oleśnie podjęte na Sesji w dniu 30 listopada
2015 roku w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie –
współprowadzenie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w
Łambinowicach – Opolu”.
4. Protest Koła Łowieckiego „Trop” Kościeliska.
5. Projekt uchwały mieszkańców Gminy Radłów.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego.

P R O T O K Ó Ł NR XIII/2016
Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 17 LUTEGO 2016 ROKU

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel.

Radnych obecnych według listy obecności – 15.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli :

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,
- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,
- Radca Prawny Urzędu Gminy – Tomasz Głębocki,
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zbigniew Nowak,
- Inspektor ds. Ewidencji Ludności – Daniela Włoka,
- Kierownik Referatu – Piotr Górski.

Porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy:

Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015 oraz bilans
potrzeb na rok 2016.
6. Stan bezrobocia w Gminie Radłów.
7. Funkcjonowanie systemu USC i ewidencji ludności.
8. Przyjęcie uchwał w sprawach :
1) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie lokali niemieszkalnych stanowiących
własność Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Radłowie wraz z
udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Radłowie,
2) zmian w budżecie gminy na rok 2016,
3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokale mieszkalne.
1.
2.
3.
4.
5.

9. Sprawy bieżące – Apel Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie –
współprowadzenie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w
Łambinowicach – Opolu.
10. Interpelacje i wnioski Radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
12. Dyskusja.
13. Zamknięcie obrad.

Streszczenie obrad :

Ad.1. Otwarcia XIII Sesji Rady Gminy Radłów dokonał Przewodniczący Rady.
Powitał Radnych oraz osoby uczestniczące w Sesji spoza Rady. Na podstawie listy
obecności – stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami o
terminie Sesji. Wniosek o wycofanie pkt.8, ppkt. 1 tj. uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne nabycie lokali niemieszkalnych stanowiących własność GS
„S.CH.” w Radłowie wraz z udziałem we współwłasności gruntowej położonej w
Radłowie zgłosił Wójt Gminy. Wniosek uzasadnił faktem, że propozycja sprzedaży
wpłynęła do Urzędu Gminy w połowie stycznia – po przyjęciu budżetu na rok bieżący,
stąd brak środków w kwocie około 150 tys. zł na w/w cel.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta.
Wniosek przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.
Porządek obrad – po wprowadzeniu przyjętej zmiany – przyjęto w głosowaniu
jawnym również jednogłośnie.

Ad.3. Protokół z XII Sesji Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 roku wyłożony
był do wglądu w Biurze Rady Gminy oraz na Sali – przed rozpoczęciem obrad. Radni
nie zgłosili uwag do treści tego protokołu.
Protokół z XII Sesji – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informację z działalności
międzysesyjnej Urzędu:
- w każdym Sołectwie odbyły się zebrania wiejskie – informacja o ich przebiegu i
wnioskach zgłoszonych przez mieszkańców przedstawiona zostanie na następnej
Sesji,
- w jednostkach OSP odbyły się zebrania sprawozdawczo – wyborcze,

- podpisana została umowa na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy,
- zgodnie z ustaleniami z poprzedniej Sesji Radni oraz zainteresowani mieszkańcy
uczestniczyli w wyjeździe do Gminy Wróblew, celem sprawdzenia funkcjonowania
farm wiatrowych,
- w dniu 4 lutego w Gimnazjum w Radłowie odbyło się spotkanie dotyczące farm
wiatrowych,
- zakończyły się działania związane z przejęciem drogi Radłów – Nowe Karmonki.
Droga uzyskała numer drogi gminnej. Na ukończeniu są prace nad projektem
remontu tej drogi. Planowana wartość tego remontu to kwota 1.200 tys. zł. W
przyszłym tygodniu złożony zostanie wniosek o dofinansowanie remontu ze środków
PROW,
- nadal trwa regulacja stanu prawnego drogi Kolonia Biskupska – Kościeliska. Gmina
złożyła wniosek o zasiedzenie. Wyrok w tej sprawie ma zapaść w dniu 26 lutego br.
Docelowo planuje się przekazać tę drogę na stan Powiatu Oleskiego.
- wnioski o dofinansowanie remontu dróg w miejscowości Sternalice skierowane
zostały do poprawy. W przypadku drogi od cmentarza do mostu Jana – może być
dofinansowany odcinek krótszy o około 200 m. Projekt nie przewiduje
dofinansowania odcinka drogi graniczącej z lasem,
- Gminna Spółdzielnia w Radłowie – przedłożyła propozycję sprzedaży lokali
niemieszkalnych – został przedstawiony.
- Agencja Nieruchomości Rolnych wystąpiła do Urzędu z wnioskiem o przejęcie drogi
wewnętrznej położonej przy blokach mieszkalnych Wspólnoty w Sternalicach.
- Do urzędu wpływają protesty mieszkańców w sprawie lokalizacji farm wiatrowych.
Temat będzie przedmiotem dalszej części porządku obrad.

Ad.5. i 6. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zbigniew Nowak
przedstawił informację o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za
2015 roku, bilans potrzeb w tym zakresie na rok 2016 oraz informację na temat stanu
bezrobocia w Gminie Radłów. Materiał opisowy stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ponadto Kierownik GOPS udzielił odpowiedzi na pytania Radnych dotyczące:
- przygotowania do obsługi zasiłków tzw. 500+ (w Gminie Radłów będzie to kwota do
wypłaty około 2,5 mln zł rocznie),
- obsługi finansowo kasowej GOPS,
- ustalania kryterium dochodowego,
- zasad przyznawania zasiłków specjalnych.

Podsumowania tematu dokonał Wójt Gminy. Społeczeństwo gminy – starzeje się,
jest coraz więcej osób samotnych i ubogich, co doprowadzić może do zwiększenia
wydatków na Domy Pomocy Społecznej, obecnie są to wydatki na poziomie 113 tys.
zł (bez refundacji). Zobowiązania rodziny dochodzić można wyłącznie za
pośrednictwem Sądu. Jedyną możliwą formą ustaleń z rodziną są negocjacje.

Ad.7. Informację na temat funkcjonowania systemu USC i ewidencji ludności
szczegółowo omówiła Zastępca Kierownika USC, Inspektor – Daniela Włoka.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji. Szczegóły zawarte są w
nagraniu audio z obrad Sesji. Nagranie – w załączeniu do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 – minutową przerwę w obradach.
Po przerwie.

Ad.8. Przyjęcie uchwał w sprawach :
1) Zmian w budżecie gminy na rok bieżący. Propozycje zmian wraz z
uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz. Radni nie
zgłosili uwag do tematu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 86/XIII/2016
w sprawie zmiany Uchwały Nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30
grudnia 2015 roku. Uchwałę przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.
2) Wójt Gminy przedstawił uwarunkowania prawne związane z możliwością
zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego z dotychczasowym
najemcą na czas oznaczony. Radni nie zgłosili uwag do tematu. Uchwałę
Nr 87/XIII/2016 przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.

Ad.9. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady – Wilhelm Wengel przypomniał, że na poprzedniej Sesji Rady
Gminy podjęta została decyzja o dokonanie szczegółowej analizy w zakresie
stanowiska Rady popierającego apel Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie – współprowadzenie
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu.
Wyjaśnień do tematu udzieliła Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak.
Za przyjęciem przez Radę Gminy Radłów stanowiska popierającego ten apel
opowiedziały się Radna Justyna Szoprun i Radna Irena Czubaj – Zając.

Przewodniczący Rady odczytał treść Stanowiska Rady Gminy Radłów. Stanowisko
przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie. Dokument przekazany zostanie do:

- Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Ministra Finansów,
- Posła Powiatu Oleskiego – Pana Leszka Korzeniowskiego,
- Wojewody Opolskiego,
- Marszałka Województwa,
- Starosty Oleskiego,
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z treścią:
- protestu Koła Łowieckiego Trop w Kościeliskach
- wniosku mieszkańców Gminy Radłów o uchylenie uchwał w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – poparte
100 podpisami mieszkańców z projektem uchwały w przedmiotowej sprawie
złożonego w dniu 15 lutego br..
Głos zabrał Wójt Gminy. Złożony dokument ma znamiona wniosku
uchwałodawczego mieszkańców – zgodnie z obowiązującym Statutem Gminy –
głosowanie nad tym projektem nie jest możliwe na obecnej Sesji. Należy sprawdzić
czynne prawo wyborcze mieszkańców, którzy podpisali się pod tym projektem oraz
sprawdzić dokument pod względem prawnym. Mamy do czynienia z pierwszym
przypadkiem wprowadzenia projektu uchwały przez mieszkańców gminy.
Kierownik Referatu – Piotr Górski omówił aktualny stan realizacji uchwał związanych
z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Postępowanie
prowadzone jest dla każdego obszaru odrębnie. W dniu 21 stycznia na łamach Kulis
Powiatu ukazało się obwieszczenie do Sołectw: Sternalice, Kościeliska, Biskupice i
Wichrów. Gmina otrzymała opinię z Rejonowej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz
SANEPiD Olesno przedstawiające zakres i stopień prognozy oddziaływania na
środowisko. Do sprawy wpłynęły protesty: 60 z Sołectwa Kościeliska, 60 z Sołectwa
Sternalice, 16 z Sołectwa Biskupice i 17 z Sołectwa Wichrów. Spoza Gminy Radłów
protesty zgłosili mieszkańcy Jelonek, Żytniowa i Skrońska.
Wójt Gminy poinformował, że treść pism z Sołectwa Sternalice jest agresywne i
zawiera stwierdzenie obrażające Wójta i Radę Gminy.
Streścił przebieg wyjazdu do Gminy Wróblew ora spotkania, które odbyło się w
Publicznym Gimnazjum w Radłowie w dniu 4 lutego br. W spotkaniu uczestniczyło
170 osób.
Przedstawił informację o dochodach gmin, w których funkcjonują farmy wiatrowe:
- Gmina Wróblew (27 wiatraków) – dochód 1.900 tys. Zł,
- Gmina Wilków ( 22 wiatraki) dochód 194.440 zł + podatek od budowli,

W ostatnim czasie w Gminie Kluczbork – Sołectwo Kuniów powstały da wiatraki.
Dochód dla gminy wynosi 140 tys. zł. Sołectwo Kuniów czerpie z tego tytułu dochody
na mocy porozumienia z Gminą w kwocie 20% tego dochodu.
Do tematu głos zabrali :
Radna Regina Majowska – zwróciła uwagę na mylne informacje przekazywane przez
przeciwników budowy farm wiatrowych informując mieszkańców, że na terenie
Gminy Radłów ma powstać 90 takich budowli (mapki z usytuowaniem tych farm
rozwieszone są do wglądu w Sołectwie Biskupice)
Radny Gerard Grzesik – uznał, że w Gminie jest taka procedura, że najpierw
wskazuje się kilka punktów, aby uzyskać pozwolenie. Wskazanych w Sołectwie
Kościeliska 6 wiatraków jest przyczółkiem do realizacji następnych. Zgłosił wniosek,
aby nad projektem uchwały zgłoszonej przez mieszkańców – Radni głosowali
imiennie. Wniosek uzasadnił możliwością wskazania decydentów w przypadku, gdy
obawy przeciwników staną się rzeczywistością. Uznał, że Radni są łatwowierni i
ulegając namowom – skazują wioski na zagładę.
Radna Regina Majowska – zwróciła uwagę, że o liczbie farm wiatrowych zadecyduje
sporządzony i przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego gminy.
Radny Wilhelm Wengel stwierdził, że jeżeli nie podejmiemy decyzji w sprawie
umożliwienia budowy farm wiatrowych – doprowadzimy do zagłady gminy. Zwrócił
uwagę na możliwość poprawy standardu życia mieszkańców.
Kierownik Referatu Piotr Górski – wyjaśnił warunki techniczne, które pozwolą na
ustalenie w planie zagospodarowania przestrzennego ostatecznej liczby wiatraków.
Radce Prawny – Tomasz Głębocki na treść roty ślubowania radnych, z której wynika,
że Radny powinien dbać o „dobro gminy i jej mieszkańców”. Trudno pogodzić
wszystkie interesy. Każda inwestycja powoduje ingerencję w teren – podobnie jest z
linią wysokiego napięcia.
Istotny interes jest to możliwość rozwoju gminy, przyciągnięcie kapitału,
poszukiwanie źródeł dochodu (podatki).
Radna Justyna Szoprun – uznała, że największą rolę w tym zakresie mają Radni.
Należy więc być dobrze przygotowanym do spotkań, dysponować mocnymi
argumentami. Do następnego spotkania należy opracować symulację: ile Gmina
może stracić z wartości subwencji, ile zyskać w podatku. Uzyskany dochód pozwoli
na zapewnienie wkładu własnego przy ubieganiu się o środki unijne. Należy
szczegółowo rozeznać potrzeby w wioskach i uwzględnić te potrzeby w planach
kolejnych wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych. Mieszkańcy starają się
wywrzeć presję na Radnych. Decyzja każdego w Radnych powinna być zgodna z
Jego osobistą opinią.
Radny Bronisław Czapliński uznał, że do decyzji o losach gminy przyłącza się sprawy
polityczne. Przedstawił swoją pozytywną opinię dotyczącą budowy farm wiatrowych.

Radna Irena Czubaj - Zając przedstawiła argumenty zwolenników i przeciwników
budowy farm wiatrowych. Zwróciła uwagę na potrzeby społeczności lokalnej i
możliwości ich zapewnienia.

Wójt Gminy zwrócił uwagę na rozwój gmin sąsiednich i zasoby, jakimi dysponują.
Stwierdził, że rezygnacja z możliwości zapewnienia w planie zagospodarowania
przestrzennego budowy farm wiatrowych – skaże Gminę na stagnację, a w
perspektywie – zagrozić jej istnieniu.

Radna Justyna Szopryn zwróciła uwagę, że należy szczegółowo rozważyć temat pod
względem merytorycznym – opanowując emocje.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w przedmiotowej sprawie.

Ad.10. Radny Arnold Zaremba zgłosił wniosek o konieczność montażu barierek przy
mostku we wsi Biskupskie Drogi.

Ad.11. Wójt Gminy zobowiązał się do szczegółowego rozeznania tematu/

Ad.12. Dyskusja
Wójt Gminy przedstawił wniosek wspólnoty mieszkańców Sternalice w sprawie
nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych drogi prowadzącej do
bloków mieszkalnych wspólnoty (wjazd w Sternalicach – przed skrzyżowaniem). Wójt
[przedstawił propozycje w przedmiotowej sprawie. Skarbnik przedstawiła
dotychczasową współpracę z Agencją w sprawie finansowania remontu dróg
dojazdowych do budynków mieszkalnych po byłych PGR. Ustalono opracować
wstępny kosztorys remontu tej drogi, aby uzyskać dane do partycypacji w kosztacji
remontu.
Radny Bronisław Czapliński zwrócił uwagę, że dyskutuje się naa remontem kolejnej
drogi we wsi Sternalice.
Wójt zwrócił uwagę na potrzebę dokonania analizy potrzeb w zakresie remontu dróg
z dofinansowaniem ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Ponadto poinformował o dokumentacji oczekującej na nabór wniosków o
dofinansowanie w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej.

Ustalono terminy:
- posiedzenia Komisji Rolnictwa … z udziałem Sołtysów – na dzień 25 lutego br.
godz.10.00,
- wspólnego posiedzenia Komisji RG – na dzień 23 marca br. – godz. 13.00,
- XIV Sesji Rady Gminy – na dzień 30 marca br. – godz. 10.00.

Ad.13. Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel – zamknął obrady XIII Sesji
Rady Gminy Radłów.
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.30.

Protokołowała :

