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Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA Nr 201/XXXI/2018 w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą
punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów,

UCHWAŁA Nr 202/XXXI/2018 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów
w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
tych szkół.

1. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radłów za rok 2017.
2. Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury Rady
Gminy Radłów za rok 2017.
3. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Radłów za rok
2017.
4. Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju
Społeczno – Gospodarczego, Samorządu oraz Ochrony Środowiska za rok 2017.
5. Informacja Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kościeliskach dotycząca
funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego w Radłowie.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego.
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Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel.

Radnych obecnych według listy obecności – 15.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli :
- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,
- Zastępca Wójta Gminy – Sylwia Kus,
- Dyrektor Publicznego Przedszkola w Radłowie – Teresa Siwik,
- Starszy Specjalista ds. oświaty – Dorota Famuła,
- Sołtysi – lista obecności w załączeniu do protokołu,
- Mieszkańcy – lista obecności w załączeniu do protokołu.

Porządek obrad Sesji :
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 między sesjami oraz ze sposobu
załatwienia ustnych wniosków Radnych.
5. Sprawozdanie z prac stałych Komisji Rady Gminy w 2017 roku.
6. Analiza funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego w Radłowie.
7. Przyjęcie uchwał w sprawach :
1) określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Radłów,
2) określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Radłów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem tych szkół.

8. Sprawy bieżące.
1) sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Radłów.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

Streszczenie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Radłów:

Ad.1. Otwarcia XXXI Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady – Wilhelm
Wengel. Powitał wszystkich obecnych na sali. Na podstawie listy obecności Radnych
– stwierdził prawomocność obrad Sesji (obecnych 14 Radnych).

Ad.2. Projekt porządku obrad przesłany został Radnym wraz z zawiadomieniami
o terminie Sesji. Nie zgłoszono uwag o zmianę tego projektu. Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie porządek obrad. W głosowaniu jawnym porządek obrad XXXI
Sesji Rady Gminy – przyjęto jednogłośnie.

Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji przesłany został Radnym drogą mailową,
wyłożony był również do wglądu w Sekretariacie Urzędu oraz na sali obrad.
Uwagi do treści protokołu zgłosił Radny Arnold Zaremba. Dotyczyły one zapisu Jego
interpelacji w sprawie stacji transformatorowej położonej w Kościeliskach. Na pytanie
Inspektora ds. Obsługi Rady o treść zmiany – Radny Zaremba zaproponował
odsłuchanie zapisu przebiegu obrad poprzedniej Sesji. Przewodniczący Rady przyjął
uwagi Radnego Zaremba i poddał pod głosowanie protokół z XXX Sesji
ze zgłoszonymi zmianami. „Za” przyjęciem protokołu w wersji zaproponowanej przez
Przewodniczącego opowiedziało się 13 Radnych, 1 Radny – „wstrzymał się
od głosu”.

Ad.4. W obecności 15 Radnych Wójt Gminy przedstawił informację z działalności
w okresie między sesjami tj. od dnia 28.12.2017 r.:
- trwa przebudowa szatni LZS w Kościeliskach,
- opracowywane są projekty i kosztorysy na remonty dróg gminnych zaplanowane
na rok bieżący,

- 14 stycznia Gmina Radłów uczestniczyła w 26 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, zebrano 7.870 zł,
- trwają przygotowania do opracowania projektu w zakresie modernizacji
oczyszczalni ścieków w Sternalicach,
- podejmowane są działania prawne na wyłonienie firmy dla przeprowadzenia
zamknięcia składowiska odpadów komunalnych w Radłowie.

Ad. 5. Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy przedstawili sprawozdania
z prac zrealizowanych w roku 2017 w kolejności następującej:
- Irena Czubaj – Zając – Komisja Rewizyjna oraz Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw
Socjalnych i Kultury,
- Justyna Szoprun – Komisja Budżetu i Finansów,
- Regina Majowska – Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju
Społeczno – Gospodarczego.
Sprawozdania opisowe stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Rada – przyjęła przedstawione sprawozdania do akceptującej wiadomości – bez
uwag.

Ad.6. Informację na temat funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego w Radłowie
od 1 września 2017 roku przedstawiła Dyrektor Przedszkola w Kościeliskach –
Teresa Siwik. W analizowanym okresie Oddział pracuje w godzinach od 7.00 do
16.00. Realizacja podstawy programowe odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00.
Do oddziału uczęszcza 25 dzieci: 9 – sześciolatków, 6 – pięciolatków, 7 –
czterolatków i 3 – trzylatków.
Od godz. 7.00 do 8.00 – z przedszkola korzysta 2 dzieci,
od godz. 13.00 do 14.00 – 19 dzieci,
od godz. 14.00 do 15.00 – 8 dzieci,
od godz. 15.00 do 16.00 – 3 dzieci.
Wpłaty za zajęcia poza podstawę programową wynoszą:
- za miesiąc wrzesień – 331 zł,
- za miesiąc październik – 451 zł,
- za miesiąc listopad – 266 zł,
- za miesiąc grudzień 134 zł.
Dla zapewnienia pracy w czasie wydłużonym zatrudniono 1 nauczyciela
i 1 pracownika obsługi.

W dyskusji do tematu głos zabrali :
- Radna Irena Czubaj – Zając – wydłużenie czasu pracy przedszkola uznała
za decyzję dobrą, w pierwszym roku działalności efekty również uznać można
za dobre. Dzieci mają odpowiednie warunki. Należy podjąć działania, aby Oddział
ten nadal funkcjonował w wydłużonym czasie – jak obecnie.
- Wójt Gminy – temat niepokoi. Z uwagi na zgłaszane potrzeby wydłużonego czasu
pracy przedszkola – gmina zrealizowała trudny i kosztowny remont stwarzając
dzieciom odpowiednie warunki. Rodzice wycofali wnioski (do godz. 15.00 było 15
deklaracji, do godz. 16.00 – 8 deklaracji). Nie stać gminy, aby dla dwojga dzieci
utrzymywać wydłużony czas funkcjonowania tego oddziału.
- Radna Regina Majowska – zwróciła się z pytaniem czy z Gminy Radłów odeszły
dzieci przedszkolne do gmin ościennych,
- Radna Justyna Szoprun – uznała, że nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze.
Zapewnienie przedszkola o wydłużonym czasie pracy stwarza możliwości rodzicom
pracującym.
Ustalono:
- po przeprowadzeniu rekrutacji należy dokonać analizy : zainteresowania
na podstawie zgłoszeń, kosztów poniesionych na utrzymanie oddziału z wydłużonym
czasem pracy, dochodów uzyskanych z opłat ponoszonych przez rodziców. Analiza
ta pozwoli na podjęcie decyzji w zakresie czasu pracy Oddziału Przedszkolnego
w Radłowie w roku szkolnym 2018/2019. Analizę przeprowadzi Komisja Oświaty
po 15 kwietnia br., a wnioski przedstawione zostaną na wspólnym posiedzeniu
stałych Komisji Rady Gminy.
Dyrektor Teresa Siwik omówiła również działalność Publicznego Przedszkola
w
Kościeliskach w zakresie: liczby uczęszczających dzieci, warunków, kwot opłat
ponoszonych przez rodziców oraz zainteresowania ze strony rodziców.
Rozwiązaniem zapewniającym poprawę warunków dla dzieci byłoby przeniesienie
Punktu Bibliotecznego do Szkoły w Kościeliskach i adaptacja tych pomieszczeń
dla potrzeb Przedszkola.
Ponadto Dyrektor Siwik omówiła działalność przedszkoli w okresie ferii zimowych.

Ad.7. Starszy Specjalista ds. Oświaty – Dorota Famuła przedstawiła
z uzasadnieniem wymagane prawem oświatowym projekty uchwał dotyczące
rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych na rok szkolny 2018/2019. Wyjaśniła również zasady i terminy
rekrutacji, które uwzględnione zostaną w odpowiednich Zarządzeniach Wójta Gminy.
Nie zgłoszono pytań do tematu.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekty uchwał w kolejności
następującej:

Nr 201/XXXI/2018 w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Radłów – przyjęto w głosowaniu jawnym
w obecności 15 Radnych – jednogłośnie,
Nr 202/XXXI/2018 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów w postępowaniu rekrutacyjnym
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół – przyjęto w głosowaniu
jawnym w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.

Ad.8. Sprawy bieżące.
1) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Radłów.
Szczegółowych wyjaśnień do tematu udzieliła Starszy Specjalista ds. Oświaty –
Dorota Famuła. Przedstawiła przepisy prawne obowiązujące w tym zakresie.
Rozdała Radnym – za potwierdzeniem odbioru sprawozdanie opisowe, które stanowi
również załącznik do niniejszego protokołu.
Radni – bez uwag przyjęli do akceptującej wiadomości w/w sprawozdanie.

Ad.9. Interpelacje i zapytania Radnych:
- Radny Karol Książek w sprawie konieczności wyrównania terenu po instalacji lamp
oświetlenia ulicznego w Kościeliskach,
- Radna Brygida Świtała w sprawie konieczności wymiany zamka w drzwiach
pomieszczeń użytkowanych przez Mniejszość Niemiecką w Sternalicach,
- Radny Piotr Nowak w sprawie zgłaszanego na poprzedniej Sesji wniosku o zmianę
godzin funkcjonowania oświetlenia ulicznego,
- Radna Iwona Kościelna w sprawie korespondencji Starostwa Powiatowego
do skargi mieszkańca Wsi Sternalice. Inspektor ds. Obsługi Rady odczytała treść
w/w korespondencji.

Ad.10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych udzielili:
- Wójt Gminy – wyrównanie terenu po instalacji lamp w Kościeliskach wykonane
zostanie w możliwie krótkim czasie,
- wniosek o zmianę godzin funkcjonowania oświetlenia ulicznego przesłany został
do Zakładu Energetycznego po grudniowej Sesji RG,

- Szczegółowych wyjaśnień dotyczących skargi mieszkańca Sternalic, dokumentacji
zgromadzonej przez Starostwo Powiatowe, przebiegu posiedzenia Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu oraz oddalenia tej skargi przez Radę Powiatu udzieliła
Radna Powiatu Olesno – Sylwia Kus.

Ad.11. Wolne wnioski i informacje.
Radny Gerard Grzesik przedstawił zaniepokojenie mieszkańców Wsi Kościeliska
i miejscowości ościennych w związku z informacją o zamiarze budowy chlewni
na terenie Przysiółka Wytoka.
Przewodniczący Rady udzielił głosu publiczności uczestniczącej w obradach
w związku z w/w tematem.
Wójt Gminy poinformował, że Urząd Gminy na obecnym etapie nie ma podstaw
do podejmowania jakichkolwiek działań. Do dnia dzisiejszego tj. 24 stycznia 2018
roku – nie w płynęła do Urzędu żadna pisemna dokumentacja dotycząca zamiaru
budowy chlewni. Spotkania z ewentualnym inwestorem – nie wniosły do tematu
żadnego argumentu do podjęcia działań przez Gminę. Zorganizowane
w Kościeliskach spotkanie - również nie daje podstaw do podejmowania działań.
Radna Justyna Szoprun stwierdziła, że nie ma możliwości prawnych dla zatrzymania
inwestycji przez Gminę w przypadku, gdy inwestor zawrze z właścicielem umowę
przedwstępną i przedłoży dokumentację wymaganą do wydania pozwolenia
na budowę. Zdaniem Radnej w obecnej sytuacji jest to ingerowanie w prywatną
własność. Mieszkańcy Wsi Kościeliska powinni spotkać się w tej sprawie
z właścicielem gruntów, na których planowana jest inwestycja.
Wójt Gminy zobowiązał się do przeprowadzenia rozmowy z potencjalnym
inwestorem, celem uzgodnienia terminu i miejsca spotkania z mieszkańcami Wsi
Kościeliska.

Ad.12. Po wyczerpaniu porządku obrad – Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm
Wengel – zamknął obrady XXXI Sesji Rady Gminy Radłów. Sesja trwała od godz.
10.00 do godz. 11.30. Szczegółowy zapis przebiegu obrad zawiera załączona
do niniejszego protokołu płyta CD.

Protokołowała:

