P R O T O K Ó Ł NR XX/2016
Z SESJI
RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 30 LISTOPADA 2016 ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA Nr 129/XX/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 130/XX/2016 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2017,

UCHWAŁA Nr 131/XX/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 125/XIX/2016 Rady
Gminy Radłów z dnia 26 października 2016 roku w sprawie stawek podatku od
środków transportowych,

UCHWAŁA Nr 132/XX/2016 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania
dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków na terenie Gminy Radłów.

1. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie na temat robót drogowych
na drogach powiatowych Gminy Radłów wykonanych w latach 2011 – 2016
planowanych środków finansowych na drogi powiatowe w roku 2017.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Radłów za rok
szkolny 2015/2016.
3. Informacja na temat dowozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych,
bezpieczeństwo i stan taboru przewozowego.
4. Informacja na temat projektów struktury organizacyjnej szkół podstawowych
w wyniku wdrażania reformy oświaty.
5. Pismo Prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Radłowie w sprawie zbycia lokalu i nieruchomości gruntowej.
6. Pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie
w sprawie zaangażowania w działania systemu wsparcia i informacji.

P R O T O K Ó Ł NR XX/2016
Z SESJI
RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 30 LISTOPADA 2016 ROKU

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel.

Radnych obecnych według listy obecności – 14,
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych -

1.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli :

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,
- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,
- Radca Prawny – Tomasz Głębocki,
- Pracownik Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie – Roman Jokiel,
- Kierownik Referatu UG – Piotr Górski,
- Sołtysi – lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu.

Porządek obrad XX Sesji Rady Gminy :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności,
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu
załatwienia ustnych wniosków Radnych.
Stan nawierzchni i oznakowania dróg gminnych i powiatowych.
Działalność Spółek Wodnych.
Informacja o stanie oświaty na terenie gminy.
Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych – bezpieczeństwo, stan
taboru przewozowego.

9. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) Zmian w budżecie gminy na rok 2016,
2) Przyjęcia Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami
pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego,
3) Zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od środków
transportowych,
4) Przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Radłów.
10. Sprawy bieżące.
11. Interpelacje i zapytania Radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad.

Streszczenie obrad :

Ad.1. Otwarcia XX Sesji Rady Gminy Radłów dokonał Przewodniczący Rady –
Wilhelm Wengel. Powitał przybyłych Radnych, Sołtysów oraz pozostałe osoby
uczestniczące w obradach. Na podstawie listy obecności Radnych – stwierdził
prawomocność obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad Sesji przesłany został Radnym wraz z
zawiadomieniami o terminie Sesji. Wójt Gminy przekazał prośbę Kierownika Związku
Spółek Wodnych o przełożenie informacji i dyskusji na temat spółek wodnych na
następną Sesję w związku z chorobę Kierownika. Radni pozytywnie ustosunkowali
się do prośby – wycofując z projektu pkt. 6 porządku obrad. Innych wniosków nie
zgłoszono. Porządek obrad XX Sesji – przyjęto w głosowaniu jawnym w obecności
14 Radnych – jednogłośnie.

Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Gminy
oraz na sali obrad. Radni otrzymali treść protokołu drogą e-mailową. Nie zgłoszono
wniosków o zmianę treści protokołu. Protokół z XIX Sesji – przyjęto w głosowaniu
jawnym w obecności 14 Radnych – jednogłośnie.

Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informację z działalności w
okresie między sesjami :
- rozliczona została budowa dróg osiedlowych w Sternalicach,

- przyjęty został wniosek Gminy Radłów o dofinansowanie remontu drogi Radłów ul.
Lipowa – Stare Karmonki, realizacja nastąpić powinna w roku 2017, koszt budowy
1.200 tys. zł z dofinansowaniem 50%,
- złożono wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji w Ligocie Oleskiej. Nie
została ogłoszona lista rankingowa. Wiadomo, że złożono wnioski na łączną kwotę
63 mln zł, województwo na ten cel dysponuje kwotą 40 mln zł.
- przeprowadzono drugi przetarg na sprzedaż budynku po szkole w Biskupicach,
przetarg był nieskuteczny, kolejny etap to negocjacje z zainteresowanym,
- LGD „Górna Prosna” w Sternalicach przeprowadziła pierwszy nabór wniosków,
Gmina również uczestniczyła w naborze (Źródła Prosny – Wolęcin, remont szatni
LZS w Kościeliskach,
- prace nad projektem budżetu na rok przyszły zostały zakończone – opracowany
materiał przesłany został Radnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Ad.5. Informację na temat stanu dróg gminnych w zakresie własności, długości,
inwestycji i dofinansowania przedstawił Wójt Gminy.
Pracownik Powiatowego Zarządu Dróg – Roman Jokiel omówił stan dróg
powiatowych na terenie Gminy Radłów z wyszczególnieniem robót wykonanych
w latach 2011 – 2016 oraz robót planowanych na rok 2017. Informacja opisowa –
w załączeniu do niniejszego protokołu.
Udzielił również odpowiedzi na pytania zebranych dotyczące:
- możliwości budowy ścieżki rowerowej przy drodze Kolonia Biskupska – Olesno,
- analizy rozwiązań technicznych w zakresie budowy ronda we wsi Wichrów,
- potrzeb i planów ścinki poboczy,
- zimowego utrzymania dróg,
- ustawienia lustra na skrzyżowaniu w Psurowie,
- budowy chodnika w Radłowie – w kierunku Sternalic,
- niebezpiecznego skrzyżowania w Bodzanowicach,
- planowanej wycinki drzew przy drogach.
Pan Roman Jokiel zobowiązał się przekazać wszystkie wnioski zgłoszone na Sesji
Kierownictwu Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 – minutową przerwę w obradach.
Po przerwie.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Grzegorzowi Mencfel, który w imieniu
mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych w Sternalicach podziękował za wykonanie
remontu dróg osiedlowych.

Ad. 8. Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak przedstawiła opracowaną we współpracy
z Dyrekcją PKS Kluczbork informację na temat dowozu uczniów do placówek
oświatowych w zakresie stanu taboru i zapewnienia bezpieczeństwa. Informacja
opisowa – stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Udzieliła również wyjaśnień w zakresie miejsc stojących w autobusie szkolnym oraz
dowozu do internatu ucznia z niepełnosprawnością.

Ad.7. Sekretarz Gminy omówiła załączoną do protokołu informację o stanie realizacji
zadań oświatowych w Gminie Radłów za rok szkolny 2015/2016. Nie zgłoszono
uwag od przedstawionej informacji.
Dyskusja odbyła się w temacie wprowadzanej reformy oświaty i propozycji struktury
organizacyjnej szkół podstawowych.
Szczegółowych informacji do tematu udzielił również Radca Prawny – Tomasz
Głębocki. Omówił możliwości, jakie wprowadza projekt przepisów oświatowych do
wykorzystania w Gminie Radłów oraz terminy związane z koniecznością podjęcia
decyzji w zakresie sieci szkół oraz przeprowadzenia konkursów na dyrektorów
placówek oświatowych.
Zebrani omówili :
- możliwości wykorzystania bazy oświatowej,
- możliwości utworzenia Zespołu Szkół,
- potrzeby kadrowe w oświacie.
Radna Justyna Szoprun zgłosiła wniosek: powołania zespołu roboczego dla realizacji
zadań oświatowych w Gminie. Zdaniem Radnej Szoprun należy pozyskiwać opinie
do propozycji zmian oświatowych z różnych źródeł za pośrednictwem konsultacji i
uzgodnień, aby do ostatecznych decyzji przygotować się systemowo.

Ad.9. Przyjęcie uchwał:
1) Skarbnik Gminy omówiła z uzasadnieniem propozycje zmian obowiązującego
budżetu gminy. Uwag – nie zgłoszono. Uchwałę Nr 129/XX/2016 przyjęto w
obecności 14 Radnych – jednogłośnie.
2) Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy
Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Uchwała podejmowana jest
corocznie, corocznie w programie uczestniczą LZS-y i Caritas. Nie zgłoszono

uwag do projektu programu. Uchwałę Nr 130/XX/2016 – przyjęto w
głosowaniu jawnym, w obecności 14 Radnych – jednogłośnie.
3) Skarbnik Gminy omówiła konieczność zmiany przyjętej na poprzedniej Sesji
uchwały w sprawie podatku od środków transportowych. Rada przychylnie
ustosunkowała się do wyjaśnień Skarbnik. Uchwałę Nr 131/XX/2016 – przyjęto
w obecności 14 Radnych – jednogłośnie.
4) Kierownik Referatu – Piotr Górski przedstawił propozycję pozostawienia
obowiązujących w roku bieżącym stawek opłat za wodę i ścieki na rok
przyszły. Rada Zaakceptowała tę propozycję – przyjmując Uchwałę Nr
132/XX/2016 w obecności 14 Radnych – jednogłośnie.

Ad.10. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady odczytał treść pisma Prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Radłowie w sprawie oferty zbycia lokalu przy ul. Oleskiej 3
oraz nieruchomości gruntowych za kwotę 170.000 zł.
Po dyskusji do w/w tematu Radna Justyna Szoprun zgłosiła wniosek w sprawie
zachowania przez Gminę proponowanej dotychczas ceny 150.000 zł.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie wniosku.
„Za” wnioskiem Radnej opowiedziało się 7 Radnych, „przeciw” 4 Radnych,
„wstrzymało się” 3 Radnych.
Przewodniczący Rady odczytał treść pisma Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radłowie w sprawie zainteresowania się losem mieszkańców gminy w okresie
zimowym.
Wójt Gminy przedstawił propozycję Miasta i Gminy Gorzowie Śląskim w zakresie
współinwestowania w budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
W toku dyskusji do tematu zobowiązano Wójta, aby zaproponować udział finansowy
w budowie PSZOK zgodnie z procentową liczbą mieszkańców (40%), a
funkcjonowanie PSZOK określić po rocznym użytkowaniu.
Wójt Gminy przedstawił opublikowany w internecie ranking rozwoju gmin pod
względem finansów i inwestycji. Na 1563 gminy wiejskie Gmina Radłów plasuje się
na 1264 miejscu, stąd wniosek, że z finansami gminy i inwestycjami w gminie nie jest
najlepiej.

Ad.11. Interpelacje i zapytania Radnych

Radni Wsi Kościeliska – w sprawie zamiaru budowy drogi z dofinansowaniem FOGR
w Kościeliskach,

Radna Irena Czubaj – w sprawach:
- zagrożenia bezpieczeństwa, jakie stwarza mieszkaniec Wsi Sternalice,
- przeznaczenia zwrotu środków z funduszu sołeckiego z bieżącego roku na zakup
kosiarek dla LZS,
Radny Bronisław Czapliński w sprawie zapewnienia kanalizacji w budynku
komunalnym w Wichrowie w związku z realizacją przedsięwzięcia „Szlachetna
paczka”,
- Sołtys Wsi Kolonia Biskupska – w sprawach:
- interwencji związanej z niszczejącym tartakiem w Kolonii Biskupskiej,
- uzupełnienia brakujących szyb w przystankach autobusowych.

Ad.12. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania:
- w końcu grudnia złożony zostanie do FOGR wniosek o dofinansowanie remontu
drogi w Kościeliskach,
- należy wspólnie zastanowić się nad działaniami osoby pod wpływem narkotyków.
Mieszkańcy w obawie przed osobą, o której mowa nie zgłaszają incydentów Policji,
- szyby do przystanków zostały zamówione,
- w sprawie tartaku w Kolonii Biskupskiej zgłoszony zostanie wniosek o interwencję
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- podłączenie kanalizacji w budynku w Wichrowie jest technicznie możliwe.
Przeprowadzone zostaną rozmowy z zainteresowanymi.

Ad.13. Ustalono terminy :
- wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy na dzień 19 grudnia br, godz.
10.00,
- XXI Sesji Rady Gminy na dzień 27 grudnia br. godz. 11.00.

Szczegółowy przebieg Sesji zawarty został na nośniku cyfrowym – załączonym do
niniejszego protokołu.

Ad.14. Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel zamknął obrady XX Sesji
Rady Gminy Radłów. Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.25.

Protokołowała:

