
P R O T O K Ó Ł   NR  VI/2011

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  20  KWIETNIA  2011  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA Nr 34/VI/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/III/2010 Rady Gminy 
Radłów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 
2011,

UCHWAŁA Nr 35/VI/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2011,

UCHWAŁA Nr 36/VI/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów,

UCHWAŁA Nr 37/VI/2011 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Radłów na lata 2012 – 2016,

UCHWAŁA Nr 38/VI/2011 w sprawie wysokości opłat za świadczenia przedszkoli 
publicznych prowadzonych przez Gminę Radłów,

UCHWAŁA Nr 39/VI/2011 w sprawie zamiany nieruchomości.

1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie 
za 2010 rok oraz bilans potrzeb na rok 2011.

2. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Radłów. Realizacja Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 
2010 rok.
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     Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając.

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 Urzędu Gminy – Tomasz Głębocki,
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zbigniew Nowak,
- Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Henryk Karkos.

Porządek obrad VI Sesji :

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2010 z 
uwzględnieniem problemów bezrobocia w gminie.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 
rok 2010.
7. Przyjęcie uchwał w sprawach :
1) zmian w budżecie gminy na rok 2011,
2) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii na rok 2011,
3) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów.
4) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radłów 
na lata 2012 – 2016,
5) ustalenia opłaty za przedszkole,
6) nieodpłatnej zamiany nieruchomości rolnych położonych w Nowych Karmonkach 
pomiędzy Gminą Radłów, a Panem Edwardem Pawnuk.
8. Interpelacje i wnioski Radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski
10. Sprawy bieżące.
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11. Dyskusja.
12. Zamknięcie obrad.

Streszczenie obrad :

Ad.1. Otwarcia VI Sesji Rady Gminy Radłów dokonała Przewodnicząca Rady – Irena 
Czubaj – Zając. Powitała przybyłych na obrady Radnych oraz pracowników Urzędu 
Gminy – referujących poszczególne punkty porządku obrad. Na podstawie listy 
obecności – stwierdziła prawomocność obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad przesłany został Radnym wraz z zawiadomienia o 
terminie Sesji. Nie zgłoszono uwag do w/w projektu. Porządek obrad został przyjęty 
jednogłośnie.

Ad.3. Protokół z poprzednie Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Gminy oraz 
na sali – przed rozpoczęciem obrad. Przewodnicząca zaproponowała przyjęcie 
protokołu bez odczytania. Propozycja została zaakceptowana. Protokół z V Sesji 
Rady Gminy przyjęto w obecności 14 Radnych – jednogłośnie.

Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat poinformował o działaniach podejmowanych 
w okresie międzysesyjnym :
- trwa kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
- trwają prace przy budowie sali gimnastycznej w Radłowie. Co miesiąc odbywa się 
tzw. rada budowy. Przedmiotem spotkań są uzgodnienia realizacji budowy. Zdarzają 
się uchybienia w kosztorysach i projekcie. Podejmowane są decyzje związane ze 
zmianami – m.in. zmiana kotłowni. Po złych doświadczeniach przy budowie sali w 
Sternalicach – podjęto decyzję o wygłuszeniu sali, dokonano zmiany spustów ze 
stropodachu.  Są to decyzje cenotwórcze, jednak egzekwowanie błędów łączy się ze 
wstrzymaniem inwestycji i zagraża terminom zakończenia prac.
Podjęto również decyzje oszczędnościowe (rezygnacja z modrzewia)
Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji w kwocie 1.300 tys. zł, 
potwierdzona kwota dotacji to 1.100 tys. zł.
W tym samym czasie na terenie gminy realizowane są trzy istotne inwestycje tj.:
- sala gimnastyczna – inwestycja gminy,
- telefonizacja – inwestycja Telekomunikacji (zakończenie koniec br.),
- droga przez Radłów – inwestycja Starostwa Powiatowego.
- Budowa drogi powiatowej była przedmiotem spotkania z mieszkańcami wsi 
(uczestniczyło 52 mieszkańców). Projekt nie zabezpiecza interesów poszczególnych 
mieszkańców, zmiana projektu – to dodatkowy koszt w kwocie 200 tys. zł. Gmina 
zaproponowała wcześniej udział finansowy w kwocie 50 tys. zł.
- odbył się Gminny Zjazd OSP – wybrano nowy Zarząd. Na kolejna kadencję 
Komendantem Gminnym wybrany został Stefan Włoka.
- Na Zgromadzeniu Związku Gmin Wiejskich omówiono problemy z rozliczaniem 
PROW, „Kartę Nauczyciela”, budowę dróg tzw. „Schetynówek”. Przedstawiciele 
Związku Gmin Wiejskich – 11 osób Zarządu powołanych zostało do Komisji 
wspólnych Rządu, Sejmu i Senatu.

Ad.5. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  - Zbigniew Nowak omówił załączoną 
do niniejszego protokołu informację z działalności Ośrodka w 2010 roku oraz  bilans 
potrzeb na rok 2011.
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Udzielił odpowiedzi na pytania zebranych dotyczące :
- rodzin zastępczych,
- kwot zasiłków dla osób samotnych,
-liczby osób bezrobotnych.

Ad.6. Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 
Henryk Karkos przedstawił diagnozę problemów alkoholowych w gminie. Omówił 
realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii za rok 2010. Materiał stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.
W uzupełnieniu do informacji poinformował o konieczności podjęcia działań w 
kierunku przeciwdziałania narkomanii. Zdaniem referującego narkotyki wygrywają 
„konkurencję” z alkoholem.

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 15 – minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

Ad.7. Przyjęcie uchwał w sprawach :

1) zmian w budżecie gminy na rok bieżący:
Materiał był przedmiotem szczegółowej analizy na wspólnych posiedzeniu stałych 
Komisji Rady.
Skarbnik ponownie przedstawiła propozycje zmian w planie dochodów i wydatków 
tegorocznego budżetu.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.
Uchwałę Nr 34/VI/2011 przyjęto w głosowaniu jawnym w obecności 14 Radnych – 
jednogłośnie.

2) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii na rok 2011.
Pełnomocnik Wójta – Henryk Karkos przedstawił: 
- kierunki działania, 
- formy i rodzaje realizacji,
- osoby odpowiedzialne za realizację, 
- termin realizacji,
- koszt realizacji.
Referujący zwrócił uwagę na uwzględnione w projekcie wydatki na zajęcia w sli 
gimnastycznej w Radłowie (od września br.) – opłaty za korzystanie z sli, opiekun, 
trener.
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt Uchwały.
Uchwałę Nr 35/VI/2011 – przyjęto jednogłośnie.

3) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów.
Wyjaśnień do tematu udzielił Wójt Gminy. Sprawa szczegółowo analizowana była na 
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady. Chodzi przede wszystkim o możliwość 
budowy elektrowni wiatrowych. 
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Przedstawiony przez Przewodniczącą Rady projekt Uchwały Nr 36/VI/2011 – 
przyjęto jednogłośnie.

4) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radłów 
na lata 2012 – 2016.
Kierownik Referatu – Piotr Górski omówił:
- prognozę wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego,
- analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji budynków i lokali,
- planowaną sprzedaż lokali,
- zasady polityki czynszowej,
- sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami,
- źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej,
- wysokość wydatków w kolejnych latach,
- opis działań gospodarowania zasobem mieszkaniowym.
Uchwałę Nr 37/VI/2011 – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

5) wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez 
Gminę Radłów. 
Temat szczegółowo omówiła Sekretarz Gminy. Wymiar zajęć realizowanych 
bezpłatnie przez przedszkole publiczne w ramach realizacji podstawy programowej 
wynosi 5 godzin dziennie. Opłatę w stawce godzinowej proponuje się w kwocie 1,50 
zł za każdą rozpoczętą godzinę (dotyczy to tylko placówki w Kościeliskach).
Uchwałę Nr 38/VI/2011 w obecności 13 Radnych – przyjęto jednogłośnie.

6) zamiany nieruchomości.
Temat był przedmiotem dyskusji wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady 
Gminy.
Rada nie wniosła uwag do propozycji zamiany bez dopłaty gruntu we wsi Nowe 
Karmonki.
Uchwałę Nr 39/VI/2011 – przyjęto jednogłośnie – obecności 14 Radnych.

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

Ad.8. Interpelacje i wnioski zgłosili :

- Gerard Grzesik – w sprawie sprawdzenia rzetelności Firmy Windprojekt,
- Jacek Krzak – w sprawie dotacji unijnych na budowę „solarów”,
- Bronisław Czapliński – w sprawach tablic informacyjnych do przysiółków oraz 
kredytów dla Stowarzyszeń.
- Iwona Kościelna – w sprawie pilnego remontu balkonu w lokalu przy świetlicy 
szkolnej.

Ad.9. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych :

- proponuje się, aby treść umowy z poszczególnymi rolnikami – przed ich 
podpisaniem sprawdził Radca Prawny. Ostateczna decyzja należy do właściciela 
gruntu. Dzierżawa – nie powoduje, że właściciel gruntu staje się przedsiębiorcą.
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- Program Regionalny RPO – nie przewiduje dotacji na montaż „solarów”, w grę 
wchodzi jedynie kredyt. Województwo śląskie przyjęło inne zasady.

- tablice informacyjne do przysiółków będą instalowane jesienią. W pierwszej 
kolejności będzie realizowane Sołectwo Sternalice.

- Gmina nie będzie udzielać kredytów dla Stowarzyszeń. Jedyną możliwością jest 
poręczenie i gwarancja ze strony Gminy.

- Lokal w Sternalicach stanowi problem dla Gminy. Niezbędny jest remont 
wnioskowanego balkonu – będzie on wykonany.

Ad.10. W sprawach bieżących omówiono:

Skład oraz program delegacji do partnerskiej Gminy Konigshain na obchody 10 – 
lecia podpisania porozumienia o partnerstwie w dniach 17 – 19 czerwca br..

Ad.11. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając zamknęła obrady VI 
Sesji Rady Gminy.
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.15.
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