P R O T O K Ó Ł NR XXII/2017
Z SESJI
RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 15 LUTEGO 2017 ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA Nr 139/XXII/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Radłów,
UCHWAŁA Nr 140/XXII/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok,
UCHWAŁA Nr 141/XXII/2017 w sprawie przekazania środków finansowych na
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej
PSP w Oleśnie,
UCHWAŁA Nr 142/XXII/2017 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,
UCHWAŁA Nr 143/XXII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez
Gminę Radłów prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Radłowie,
UCHWAŁA Nr 144/XXII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżawy nieruchomości rolnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców,
UCHWAŁA Nr 145/XXII/2017 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/XXII/2017 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
UCHWAŁA Nr 147/XXII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Gminą Gorzów Śląski,
1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Radłów za 2016 rok,
2. Diagnoza problemów alkoholowych i narkomanii w Gminie Radłów, realizacja
gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i
narkomanii w Gminie Radłów za rok 2016.
3. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Radłów za
2016 rok,

4. Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju
Społeczno – Gospodarczego, Samorządu oraz Ochrony Środowiska Rady
Gminy Radłów za 2016 rok,
5. Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury
Rady Gminy Radłów za 2016 rok,
6. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radłów za 2016 rok,
7. Wniosek mieszkańców Radłowa, Starych Karmonek, Nowych Karmonek oraz
Kolonii Biskupskiej,
8. Wniosek mieszkańców Sołectwa Kolonia Biskupska,
9. Wniosek mieszkańców Wsi Wolęcin

P R O T O K Ó Ł NR XXII/2017 Z SESJI
RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 15 LUTEGO 2017 ROKU

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel.
W sesji uczestniczyło 15 Radnych.
Spoza Rady w Sesji udział wzięli :
- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,
- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,
- Radca Prawny – Tomasz Głębocki,
- Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Henryk
Karkos,
- Kierownik Referatu – Piotr Górski,
- Sołtysi – lista obecności w załączeniu
- Mieszkańcy Gminy Radłów – (47 osób) – lista obecności w załączeniu.
Porządek obrad XXII Sesji Rady Gminy:
CZĘŚĆ I
1.
2.
3.
4.

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.
5. Podsumowanie działań związanych z wprowadzeniem reformy oświaty
w Gminie Radłów.
Przyjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

CZĘŚĆ II
6. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Gminy w roku 2016.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok,
8. Przyjęcie uchwał w sprawach :
1) Przyjęcie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2017 rok,
2) Zmian w budżecie gminy na rok 2017,
3) Przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcie Państwowej
Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie,

4) Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Radłów prawa
własności nieruchomości położonej w Radłowie,
5) 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,
6) Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości
rolnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do trzech lat,
7) 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,
8) Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
9) Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie określenia zasad
współpracy przy budowie i eksploatacji Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów komunalnych.
9. Sprawy bieżące.
10. Interpelacje i zapytania Radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad.

Streszczenie obrad.

CZĘŚĆ I :

Ad.1. Otwarcia XXII Sesji Rady Gminy Radłów dokonał Przewodniczący Rady Gminy
– Wilhelm Wengel. Powitał Radnych, Osoby zaproszone do udziału w Sesji,
pracowników Urzędu Gminy oraz mieszkańców przybyłych na obrady. Na podstawie
listy obecności – stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad Sesji został przesłany Radnym wraz z
zawiadomieniami o terminie Sesji. Wójt Gminy zgłosił wniosek o wycofanie z
porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian tegorocznego budżetu w związku
z usprawiedliwioną nieobecnością Skarbnika Gminy. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
Porządek obrad z przyjętą zmianą – przyjęty został przez Radę w głosowaniu jawnm,
w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.

Ad.3. Protokół z XXI Sesji Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 roku
wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Gminy oraz na Sali – przed rozpoczęcie
obrad. Nie zgłoszono uwag do treści protokołu, który w głosowaniu jawnym – przyjęty
został jednogłośnie.

Ad.4. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami
oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków radnych.
- w związku ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania Remontu dróg ze środków
RPO w województwie opolskim – Gmina nie otrzyma dofinansowania na remont
drogi Radłów ul. Lipowa – Stare Karmonki.
- priorytetowym tematem w okresie międzysesyjnym były sprawi związane z
koniecznością wprowadzenia reformy oświaty na terenie gminy Radłów. Spotkania
16 i 25 stycznia oraz 2 i 8 lutego w całości poświęcone były konsultacjom w gronie
Rady Gminy, nauczycieli oraz mieszkańców. Ostatnie wspólne posiedzenie Komisji
doprowadziło do osiągnięcia kompromisu, oddalając skutki reformy i ustalając sieć
szkół w sposób możliwy do realizacji w warunkach gminy i realny w stosunku do
budżetu gminy.

Ad.5. Sekretarz Gminy omówiła wypracowaną przez Komisje Rady koncepcję sieci
szkół i przygotowany projekt uchwały w przedmiotowej sprawie;
Zebrani zapoznali się z wnioskami do projektu uchwały:
- Mieszkańców Radłowa, Starych Karmonek, Nowych Karmonek i Kolonii Biskupskiej
w sprawie wdrożenia reformy oświaty od 1 września 2017 r., przekształcenie
Publicznego Gimnazjum w Radłowie w ośmioletnią szkołę podstawową z nauką
uczniów klasy pierwszej od roku szkolnego 2017/2018.
Radny Gerard Grzesik zwrócił uwagę na wypracowany wcześniej kompromis. Uznał,
że dokonywanie zmian zrujnuje przyjęte ustalenia i osłabi liczebnie placówki w
Kościeliskach i Sternalicach.
Radny Piotr Nowak poinformował o powodach opracowania wniosku, chodzi o to,
aby nie krzywdzić najmłodszych roczników
Radca Prawny wyjaśnił przepis art.206 ust. 2, pkt. 3 prawa oświatowego
stwierdzając, że wypracowany wariant jest trafiony i kompromisowy, zachowujący
stabilizację w okresie przejściowym.
W dalszej części dyskusji omówiono:
- wielkości obwodów oraz tworzenie ich tak, aby szkoły miały szanse na przetrwanie,
- uprawnienia nauczycieli do nauki w klasach pierwszych,
- możliwości przeniesienia ucznia do innego obwodu na wniosek rodzica,

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek mieszkańców Radłowa,
Starych Karmonek, Nowych Karmonek i Kolonii Biskupskiej.
Wynik głosowania był następujący:
„Za” przyjęcie wniosku opowiedziało się 5 Radnych,
„ Przeciw” opowiedziało się 9 Radnych
„wstrzymał się od głosu” 1 Radny.
Wniosek – nie został przyjęty.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z treścią wniosku
mieszkańców Sołectwa Kolonia Biskupska w sprawie przyłączenia miejscowości
do obwodu Szkoły Podstawowej w Radłowie.
Uzasadnienie do wniosku przedstawiła Radna Regina Majowska.
Radny Karol Książek negatywnie ocenił zmiany w podziale na obwody szkolne.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Sołectwa Kolonia
Biskupska .
Wyniki głosowania były następujące:
„Za” przyjęciem wniosku opowiedziało się 12 Radnych
„Przeciw” opowiedziało się 3 Radnych.
Wniosek – został przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z treścią wniosku mieszkańców
Wsi Wolęcin w sprawie przyłączenia miejscowości Wolęcin do obwodu Szkoły
Podstawowej w Sternalicach.
Uzasadnienie do wnioski przedstawiła Radna Martyna Gruca.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek mieszkańców Wsi
Wolęcin.
Wyniki głosowania były następujące:
„Za” przyjęciem wnioski opowiedziało się 13 Radnych,
„Wstrzymało się” – 2 Radnych.
Wniosek – został przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt Uchwały
Nr 139/XXII/2017. Uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”,
przy 2 głosach „przeciw”.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 – minutową przerwę w obradach.
Po przerwie.

CZĘŚĆ II

Ad.6. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy za rok 2016
przedstawiły kolejno:
- Radna Regina Majowska – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Żywnościowej i Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Samorządu oraz Ochrony
Środowiska,
- Radna Justyna Szoprun – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów,
- Radna Irena Czubaj – Zając Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Komisji
Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury.
Sprawozdania komisji – załączone zostały do niniejszego protokołu.

Ad.7. Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
Henryk Karkos – omówił:
- sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2016 rok,
- diagnozę problemów alkoholowych i narkomanii w gminie Radłów
- projekt Uchwały w sprawie programu rozwiązywania problemów Alkoholowych i
narkomanii w gminie w roku 2017.
Omówione dokumenty stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Ponadto Pełnomocnik Henryk Karkos udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące
przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na propagowanie sportu w gminie.

Ad.8. Przyjęcie uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił kolejno treść projektów uchwał:
Nr 140/XXII/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
Uchwałę przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie,
Nr 141/XXII/2017 w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP
w Oleśnie. Wyjaśnień do tematu udzielił Wójt Gminy.
Uchwałę przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.

Nr 142/XXII/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie lokalu
niemieszkalnego stanowiącego własność Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska
w Radłowie wraz z udziałem we współwłasności gruntu.
Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy. Zakup zrealizowany zostanie za cenę ustaloną
w negocjacjach.
Uchwałę przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.
Nr 143/XXII/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę
Radłów nieruchomości gruntowej położonej w Radłowie.
Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy. Sprawa tego zakupu była również przedmiotem
negocjacji.
Uchwałę przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.
Nr 144/XXII/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżawy nieruchomości rolnych na rzecz dotychczasowych najemców.
Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy. Zgoda Rady w przedmiotowej sprawie wymagana jest
co 3 lata.
Uchwałę przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.
Nr 145/XXII/2017 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu 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.
Wyjaśnień udzielił Kierownik Referatu – Piotr Górski. Uzupełnienie treści
obowiązującej uchwały w sprawie możliwości zgłaszania uwag do zakresu
świadczonych usług zaleciła komisja kontrolna z Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska.
Uchwałę przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.
Nr 146/XXII/2017 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Wyjaśnień udzielił Kierownik Referatu Piotr Górski.
Zmiana dotyczy umożliwienia właścicielom nieruchomości składania obowiązującej
deklaracji w wersji elektronicznej.
Uchwałę przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.
Nr 147/XXII/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą
Gorzów Śląski.
Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy. Temat dotyczy wspólnej realizacji Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych. Sprawa omawiana już była na wspólnym
posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy z udziałem przedstawicieli Gminy Gorzów
Śląski. Porozumienie przewiduje finansową realizację zadania w sposób

następujący: Gmina Gorzów Śląski – 62%, Gmina Radłów – 38%. Koszty
eksploatacji ustalone zostaną w terminie późniejszym.
Uchwałę przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.

Ad.9. Sprawi bieżące:
Wójt Gminy poinformował o terminie i miejscu Turnieju Radnych Powiatu Oleskiego.
Sekretarz Gminy poinformowała o:
- konieczności i terminach dalszych decyzji Rady związanych z reformą oświaty
- zamierzeniach przedłużenia godzin otwarcia Oddziału Przedszkolnego w Radłowie
od 7.00 do 16.00,
- przygotowywanych konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli.

Ad.10 i 11.Radni nie zgłosili interpelacji i zapytań.

Ad.12. Wolne wnioski i informacje.
Radny Bronisław Czapliński zgłosił wniosek o rozważenie możliwości zakupu
nieruchomości gruntowej w Wichrowie na potrzeby wsi.

Ad.13. Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel zamknął obrady XXII Sesji
Rady Gminy Radłów.
Sesja trwała od godz. 9.00 do godz. 12.17.

Protokołowała:

