P R O T O K Ó Ł NR XX/2013
Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA Nr 142/XX/2013 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narokomanii na rok
2013,
UCHWAŁA Nr 143/XX/2013 w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu,
UCHWAŁA Nr 144/XX/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr 133/XVIII/2012 Rady Gminy
Radłów z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013,
UCHWAŁA Nr 145/XX/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
UCHWAŁA Nr 146/XX/2013 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2013
roku”,
UCHWAŁA Nr 147/XX/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie lokalu
niemieszkalnego stanowiącego własność Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w
Radłowie wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w
Radłowie.

1. Diagnoza problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie w Gminie
Radłów. Realizacja Gminnych Programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w Gminie
Radłów za rok 2012.
2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie
za 2012 rok oraz bilans potrzeb na rok 2013,
3. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Radłów,
4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
w roku 2012 oraz z działalności i rozliczenia organizacji pozarządowych, które
otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert w
roku 2012.
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Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając.
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,
Pełnomocnik Wójta w zakresie rozwiązywania problemów Alkoholowych – Henryk
Karkos,
− Referent – Sylwia Kus.

Porządek obrad Sesji :
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za
2012 rok.
6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
7. Rozliczenie działalności organizacji pozarządowych za rok 2012.
8. Przyjęcie uchwał w sprawach :
1) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2013,
2) zmian w budżecie gminy,
3) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
4) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sternalicach,
5) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2013 roku.
9. Interpelacje i wnioski Radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
11. Sprawy bieżące.
12. Dyskusja.
13. Zamknięcie obrad.

Streszczenie obrad :
Ad.1. Otwarcia XX Sesji Rady Gminy Radłów dokonała Przewodnicząca Rady – Irena
Czubaj – Zając. Powitała Radnych oraz osoby uczestniczące w Sesji, celem referowania
poszczególnych punktów porządku obrad.
Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w Sesji uczestniczą wszyscy Radni, co
oznacza, że Sesja jest prawomocna.
Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami o
terminie Sesji.
Wnioski do projektu zgłosili z uzasadnieniem:
− Wójt Gminy w sprawie wprowadzenia do pkt.8 tj. przyjęcie uchwał dwóch projektów
uchwał:
1) zgody na nabycie lokalu od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
położonego w Radłowie,
2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na remont drogi Nowe
Karmonki – Bodzanowice.
Nie wniesiono uwag do zgłoszonych wniosków.
Radna Teresa Gielsok zgłosiła wniosek o wycofanie z projektu porządku obrad pkt 8.,
ppkt. 4 tj. wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w
Sternalicach. Wniosek uzasadniła informacją, że jest to teren szczególny, stanowiący
ostoję dla zwierząt.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że jest to wyłącznie polna droga, nie stanowiąca rezerwatu
przyrody. Podtrzymał wniosek o sprzedaż nieruchomości.
Radna Gielsok zaproponowała, aby wycofać temat z bieżącej Sesji, aby Radni mogli
zorientować się w terenie.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Radne. W głosowaniu jawnym za
wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały o sprzedaż nieruchomości położonej w
Sternalicach opowiedziało się 10 Radnych.
Porządek obrad ze zmianami uwzględnionymi wyżej – przyjęto jednogłośnie.
Ad.3. Również jednogłośnie przyjęto protokół z XIX Sesji Rady Gminy Radłów z dnia 6
marca 2013 roku.
Ad.4. Wójt Gminy poinformował o działaniach prowadzonych przez Urząd w okresie
międzysesyjnym:
− mieszkańcy zgłaszali wiele uwag i skarg na stan dróg po okresie zimowym.
Naprawy realizowano sukcesywnie. Dostarczany na drogi kamień rozrównują sami
mieszkańcy,
− zrealizowano przetarg na budowę drogi do przysiółka Goniszów (Sternalice).
Zgłoszono 7 ofert. Inwestycję wykona Firma Tombud z Olesna za kwotę 428 tys. zł,
z czego po stronie Gminy będzie to kwota około 170 tys. zł, pozostała kwota będzie
dofinansowana. Wykonany zostanie asfalt na odcinku 1,2 km. Termin realizacji – 15
lipca 2013.
− na ukończeniu są obecnie prace przy przebudowie stawu w Biskupicach. Grupa
odnowy wsi wystąpiła do Gminy o udzielenie pożyczki,
− Gmina prowadzi remont budynku po przedszkolu w Biskupicach,
− przetarg na wymianę dachu na budynku przedszkola w Kościeliskach wyłonił Firmę
Skiba Wojciechów – Koszt inwestycji – 80 tys. zł,
− zawarte zostaną w najbliższym czasie umowy z Urzędem Marszałkowskim na
dofinansowanie w roku przyszłym wiaty i boiska sportowego w Radłowie,

− w ubiegłą sobotę dokonano otwarcia centrum sportowego w Wichrowie,
− trwają przygotowania do kolejnego Przeglądu Orkiestr Dętych w Psurowie.
Ad.5. Pełnomocnik Wójta d/a Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Henryk Karkos
przedstawił załączone do niniejszego protokołu diagnozę problemów alkoholowych,
narkomanii i przemocy w rodzinie w Gminie Radłów oraz informację z realizacji gminnych
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w Gminie Radłów za 2012 rok.
W uzupełnieniu do przedstawionych informacji Pełnomocnik poinformował:
− szacuje się, że na terenie Gminy uzależnionych od alkoholu jest około 88 osób (tj.
2% mieszkańców,
− w roku 2012 podjęło leczenie 10 osób, 8 osób nie pije,
− ogółem leczonych było 45 osób,
− odnotowano 50 wezwań Policji – to dużo, ale jest to objaw, że osoby
poszkodowane przez pijących nie boja się wzywać pomocy,
− założono 26 „Niebieskich Kart”.
Ad.6. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -Zbigniew Nowak przedstawił
Informację z działalności Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej oraz załączoną do
niniejszego protokołu ocenę zasobów pomocy społecznej. Radni nie zgłosili uwag do
przedstawionych tematów.
Kierownik GOPS wyjaśnił zebranym zasady funkcjonowania asystenta rodzinnego.
Ad.7. Referent ds. pozyskiwania funduszy unijnych, promocji i komunikacji społecznej –
Sylwia Kus przedstawiła sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi w roku 2012 oraz z działalności i rozliczenia organizacji pozarządowych,
które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert w
roku 2012. Materiał opisowy – w załączeniu do protokołu.
W uzupełnieniu do przedstawionego materiału Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na pytanie:
trwają prace przy jednostce OSP Wolęcin. Ustalone środki – zostaną przekazane.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 – minutową przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.8. Przyjęcie uchwał w sprawach :
1) Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pełnomocnik Wójta Gminy – Henryk Karkos przedstawił projekt Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. Nie zgłoszono uwag
do przedstawionego materiału. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt
uchwały w przedmiotowej sprawie. Uchwałę Nr 142/XX/2013 przyjęto w głosowaniu
jawnym – jednogłośnie.
2) Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu. Wyjaśnień udzielili : Skarbnik
i Wójt Gminy. Nie zgłoszono pytań do tematu. Uchwałę Nr 143/XX/2013 – przyjęto
jednogłośnie.
3) zmian w budżecie gminy na rok 2013.
Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz przedstawiła z uzasadnieniem propozycje zmian
tegorocznego budżetu. Zmiany dotyczą: akcyzy, stypendiów socjalnych oraz opieki
społecznej.
Radni zaakceptowali propozycję Skarbnika. Uchwałę Nr 144/XX/2013 – przyjęto
jednogłośnie.

4) Inspektor Jacek Wróbel oraz Radca Prawny Tomasz Głębocki wyjaśnili przyczyny
dokonania zmian w uchwale dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Wojewoda Opolski skierował obecnie obowiązującą uchwałę do Sądu
Administracyjnego. Zmiana – umożliwi wystąpienie z wnioskiem o umorzenie
postępowania. Temat omawiany był szczegółowo na wspólnym posiedzeniu stałych
Komisji Rady Gminy w dniu 26 kwietnia br. Radni zaakceptowali proponowane zmiany.
Uchwałę Nr 145/XX/2013 – przyjęto jednogłośnie
5) Również jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr 146/XX/2013 w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2013 roku”,
6) Wójt Gminy poinformował o propozycji zgłoszonej przez Zarząd GS dotyczącej
zamiaru sprzedaży lokalu niemieszkalnego położonego w Radłowie – ul. Oleska 5.
Radni uznali, że należy podjąć działania, celem nabycia tego lokalu. Jednogłośnie przyjęto
więc Uchwałę Nr 147/XX/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie lokalu
niemieszkalnego stanowiącego własność Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w
Radłowie wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w
Radłowie.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 – minutową przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.9. Interpelacje i wnioski zgłosili :
Iwona Kościelna – w sprawie wyjaśnienia nieporozumień z mieszkańcem wsi Sternalice w
sprawie odwodnienia posesji,
Marek Hadam w sprawie wyniku przetargu na budowę drogi w Sternalicach i zapewnienia
odpowiedniego nadzoru.
Teresa Gielsok w sprawie dotacji do Powiatu na remont drogi i kosztów całkowitych
omawianego remontu,
Józef Gajek w sprawie interwencji dotyczącej psów, które utrudniają korzystanie z drogi we
wsi Sternalice,
Irena Czuba – Zając w sprawie konieczności remontu nawierzchni dróg lokalnych po
zimie.
Ad.10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielił Wójt Gminy:
−
−
−
−

nie jest w gestii gminy odtwarzanie zasypanych rowów,
nadzór nad budową drogi prowadził będzie projektant,
całkowity koszt remontu drogi Nowe Karmonki – Bodzanowice wynosi 100 tys. zł,
w sprawie psów wybiegających z posesji należy interweniować w Komendzie
Powiatowej Policji,
− od dnia dzisiejszego remontowane będą sukcesywnie nawierzchnie dróg lokalnych.

Ad.11. W sprawach bieżących:
Wójt Gminy poinformował o ustalonym terminie wyjazdu w teren w sprawie dokonania
sprawdzenia zasadności wniosków o instalacje oświetlenia ulicznego (9.05 godz. 9.00).
Radni zgłosili swój udział w tym wyjeździe.
Radni otrzymali wersje roboczą zasad przyznawania statuetek „Zasłużony dla gminy”.
Wójt omówił konieczność opracowania ramowych zasad korzystania ze świetlic wiejskich,
ustalający sposób udostępniania i korzystania z tych świetlic. Materiał ten wymagał będzie
przyjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.
Ad.12. Nie zgłoszono głosów w dyskusji.
Ad.13. Przewodnicząca Rady Gminy Radłów – Irena Czubaj – Zając zamknęła obrady XX
Sesji Rady Gminy Radłów.
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.00.

