
P R O T O K Ó Ł   NR  XIII/2012 
 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 
 

Z  DNIA  11  KWIETNIA  2012  ROKU 
 
 

Załączniki do protokołu : 
 

 
UCHWAŁA Nr 87/XIII/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012, 
 
UCHWAŁA Nr 88/XIII/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr 133/XXII/2004 Rady 
Gminy w Radłowie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, 
 
UCHWAŁA Nr 89/XIII/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr 89/XIII/2011 Rady Gminy 
Radłów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 
2012, 
 
UCHWAŁA Nr 90/XIII/2012  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 
zadanie inwestycyjne, 
 
UCHWAŁA Nr 91/XIII/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 
zadanie inwestycyjne, 
 
UCHWAŁA Nr 92/XIII/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Psurowie, 
 
UCHWAŁA Nr 93/XIII/2012 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości niezabudowanej położonej w Biskupicach na własnośc Gminy 
Radłów, 
 
UCHWAŁA Nr 94/XIII/2012 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy radłów w 
2012 roku” 
 

1. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi w roku 2011 oraz z działalności i rozliczenia organizacji 
pozarządowych, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w 
otwartych konkursach ofert w roku 2011. 

2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Gminie 
Radłów za rok 2011, 
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3. Diagnoza problemów alkoholowych i narkomanii w Gminie Radłów na rok 
2012, 

4. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 
2011. 

5. Sprawozdanie roczne z pomocy społecznej za 2011 rok. 
6. Sprawozdanie – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 2011 rok, 
7. Sprawozdanie ze świadczeń rodzinnych za 2011 rok. 
8. Sprawozdanie z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za 

2011 rok. 
9. Ocena zasobów i zapotrzebowanie GOPS na 2012 rok. 
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P R O T O K Ó Ł   NR  XIII/2012  
 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 
 

Z  DNIA  11  KWIETNIA  2012  ROKU 
 
 

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając. 
 
Radnych obecnych według listy obecności – 14 
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych -    1. 
 
Spoza Rady w Sesji udział wzi ęli : 
 
- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat, 
- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak, 
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz, 
- Kierownik GOPS, 
- Pełnomocnik Wójta ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, 
- Referent – Sylwia Kus, 
- Kierownik Referatu – Piotr Górski. 
 
Porządek obrad XIII Sesji : 
 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
Przekazanie pami ątkowych materiałów dotycz ących działalno ści Gminnej 
Orkiestry D ętej w Radłowie przez Pani ą Janin ę Czaja – Kozioł. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 
5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami Pozarządowymi 
w roku 2011. 
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie za 
rok 2011. 
7. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2012. 
8. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2011 z 
uwzględnieniem problemu bezrobocia w gminie. 
9. Informacja o współpracy z Komendą Powiatową Policji w Oleśnie. 
10. Przyjęcie uchwał w sprawach: 
1) zmian w budżecie gminy na rok 2012, 
2) zaciągnięcia kredytu na realizacje inwestycji w Wichrowie, 
3) zaciągnięcia kredytu na realizacje inwestycji w Biskupicach, 
4) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Biskupicach, 
5) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Psurowie, 
6) przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2012 roku”. 
11. Interpelacje i wnioski Radnych. 
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 
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13. Sprawy bieżące. 
14. Dyskusja. 
15. Zamknięcie obrad. 
 
Streszczenie obrad : 
 
Ad.1. Otwarcia XIII Sesji Rady Gminy Radłów dokonała Przewodnicząca Rady – 
Irena Czubaj – Zając. Na podstawie listy obecności Radnych – stwierdziła 
prawomocność obrad. Powitała Radnych oraz pracowników Urzędu Gminy – 
referujących poszczególne punkty porządku obrad. 
 
Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji. 
Wójt Gminy zgłosił z uzasadnieniem wniosek o wycofanie z porządku – przekazania 
materiałów pamiątkowych po dyrygencie Gminnej Orkiestry Dętej – Józefie Kozioł. 
Zwrócił się również z prośbą o wprowadzenie do pkt. 10 tj. przyjęcie uchwał ppkt.6 tj. 
przyjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki odpłatności za usługi opiekuńcze 
Wnioski – przyjęto. 
Porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy Radłów – przyjęto w głosowaniu jawnym – 
jednogłośnie. 
 
Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądy w Biurze Rady Gminy 
oraz na sali – przed rozpoczęciem obrad. Radni przyjęli wniosek Przewodniczącej 
dotyczący przyjęcia protokołu bez odczytania. 
Protokół z poprzedniej Sesji i przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 
 
Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat poinformował o działaniach prowadzonych w 
okresie międzysesyjnym tj. od dnia 1 marca br.: 
- urząd przyjmował zgłoszenia rolników dotyczące wymarznięć. Powołana przez 
Wojewodę Komisja sprawdziła w terenie szkody w uprawach. Protokoły – przesłane 
zostaną Wojewodzie, 
- Gmina wystąpiła z wnioskiem o wycofanie z realizacji budowy sieci kanalizacyjnej w 
Kościeliskach. Oczekujemy decyzji Urzędu Marszałkowskiego w przedmiotowej 
sprawie, 
- trwa remont budynku po szkole w Wichrowie, 
- przeprowadzono przetarg na budowę drogi w Biskupicach, startowało 5 firm. Prace 
wykonywać będzie Firma Larix z Lublińca, 
- trwają prace kosztorysowe związane z budową drogi dojazdowej do budynków 
mieszkalnych w Psurowie. Realizacja inwestycji współfinansowana będzie ze 
środków Gminy oraz Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, 
- trwają prace nad studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów. 
Materiał przewidywał będzie m.in. lokalizację ferm wiatrakowych, 
- mimo zgłoszonego wniosku – nie było zainteresowania Radnych wyjazdem, celem 
zobaczenia ferm wiatrakowych, 
- trwają opracowania w temacie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy. 
Spotkanie w tym zakresie planowane jest w miesiącu maju. 
- 17 marca odbył się turniej Radnych Powiatu Oleskiego. 
- Drużyna Oldbojów gościła w Niemczech (Kassel). 
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Ad.5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz działalności i rozliczenia organizacji pozarządowych, które 
otrzymały dotację na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert w 
roku 2011 przedstawiła Referent ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych, Promocji i 
Komunikacji Społecznej – Sylwia Kus. Materiał stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.6.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 
2011 rok przedstawił Pełnomocnik Wójta – Henryk Karkos. Radni nie zgłosili uwag do 
załączonego do niniejszego protokołu sprawozdania. 
 
Ad.7. Pełnomocnik Wójta – Henryk Karkos zapoznał zebranych z planem zadań na 
rok 2012 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
narkomanii oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Przedstawił kierunki działania, 
formy i rodzaje realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację, terminy realizacji oraz 
koszt poszczególnych działań.  
Wójt Gminy pozytywnie ocenił działania Pełnomocnika i Komisji ds. Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi. 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału. 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 
Uchwałę Nr 87/XIII/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 – przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad.8. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zbigniew Nowak omówił 
kolejno : 
- informację z działalności GOPS w roku 2011, 
- sprawozdanie roczne z pomocy społecznej za 2011 rok, 
- sprawozdanie – pomoc państwa w zakresie dożywiania za 2011 rok, 
- sprawozdanie ze świadczeń rodzinnych za 2011 rok, 
- sprawozdanie z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za 2011 rok, 
- ocenę zasobów i zapotrzebowanie GOPS na 2012 rok. 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych materiałów. 
Ponadto Kierownik GOPS przedstawił z uzasadnieniem projekt uchwały dotyczącej 
zmianę stawki roboczogodziny dla opiekunki w zakresie odpłatności za usługi 
opiekuńcze. 
Uchwałę Nr 88/XIII/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr 133/XXII/2004 Rady Gminy w 
Radłowie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania – przyjęto w obecności 14 
radnych – jednogłośnie. 
 
Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 minutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie. 
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Ad.9. Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych o przesłanym do 
Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie zaproszeniu na dzisiejszą Sesję. 
W związku z faktem, że na obrady nie przybył przedstawiciel Policji – realizację tego 
punktu porządku obrad proponuje się przełożyć na jedną z kolejnych Sesji Rady. 
Propozycję – przyjęto. 
 
Ad.10. Przyjęcie uchwał w sprawach : 
 
1) zmian w budżecie gminy na rok bieżący. Skarbnik Gminy przedstawiła z 
uzasadnieniem propozycje zmian tegorocznego budżetu. 
Nie zgłoszono uwag. 
Uchwałę Nr 89/XIII/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr 73/XI/2011 Rady Gminy 
Radłów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 
2012 – przyjęto jednogłośnie. 
 
2 i 3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne. 
 
Skarbnik Gminy udzieliła wyjaśnień – proponuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy 
na przebudowę części budynku byłej szkoły w Wichrowie oraz wykonanie remontu 
boiska dla LZS do kwoty 350 tys. zł z terminem spłaty od dnia 31 stycznia 2013 roku 
do dnia 31 grudnia 2016 roku. 
Nie zgłoszono uwag do tematu. 
Uchwałę Nr 90/XIII/2012 – przyjęto w obecności 14 Radnych – jednogłośnie. 
 
Skarbnik Gminy udzieliła wyjaśnień – proponuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy 
na przebudowę drogi w Biskupicach z terminem spłaty od dnia 31 stycznia 2013 roku 
do dnia 31 grudnia 2016 roku. 
Nie zgłoszono uwag do tematu. 
Uchwałę Nr 91/XIII/2012 – przyjęto w obecności 14 Radnych – jednogłośnie. 
 
4) Wójt Gminy poinformował o zamiarze sprzedaży trzech działek geodezyjnych o 
powierzchni łącznej 4 arów gruntu który był wcześniej pod drogami. Obecnie całość 
użytkuje rolnik zainteresowany zakupem i scaleniem działek. 
Radni przychylnie ustosunkowali się do tematu. 
Uchwałę Nr 92/XIII/2012 – przyjęto jednogłośnie. 
 
5) Wójt Gminy poinformował o wystąpieniu OSP Biskupice w sprawie zakupu gruntu 
sąsiadującego ze stawkiem przeciwpożarowym w Biskupicach, na którym odbywają 
się corocznie zawody prądopiłki. Powierzchnia gruntu 0,5 ha. 
W toku dyskusji do tematu ustalono: 
Przed zakupem Wójt Gminy przedstawi Radzie wartość działki wycenioną przez 
biegłego rzeczoznawcę oraz protokół uzgodnień ze sprzedającym. 
Uchwałę Nr 93/XIII/2012 – przyjęto w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 1 
głosie „wstrzymującym się”. 
 
6) Wójt Gminy poinformował zebranych o wymogu ustawy o ochronie zwierząt 
nakładającym na gminy obowiązek opracowania programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Zawarty w projekcie uchwały 
program zaopiniowany został przez: 
- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Opolu, 
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- Powiatowego Lekarza Weterynarii, 
- Koła Łowieckie działające na terenie gminy 
Wójt omówił poszczególne działy programu. 
Uchwałę Nr 94/XIII/2012 – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 
 
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 – minutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie. 
 
Ad.11. Interpelacje i wnioski zgłosili: 
 
- Teresa Lebsuch w sprawie zarwanego rowu obok posesji Strach w Kościeliskach, 
- Wilhelm Wengel – w sprawie losów budowy kanalizacji we wsi Ligota, 
- Gerard Grzesik – w sprawie kanalizacji w Kościeliskach, 
- Marek Hadam – w sprawie działań podejmowanych w sprawie budowy drogi do 
przysiółka Goniszów. 
 
Ad.12. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na interpelacje i wnioski: 
 
- w sprawie rowu będzie kolejny monit do Powiatowego Zarządu Dróg, 
- Gmina zrezygnowała z budowy kanalizacji w Ligocie, termin realizacji już minął,. 
Mimo atrakcyjnej dotacji – nie było możliwości finansowej na wykonanie tego zadania 
w czasie kiedy realizowana była budowa sali gimnastycznej. 
- Gmina stara się również odstąpić od budowy kanalizacji we wsi Kościeliska. 
Powodem jest również sytuacja finansowa. Wartość kanalizacji to kwota około 6 mln 
zł. Zarząd Województwa Opolskiego nie wyraził zgody na przedłużenie realizacji 
terminu do połowy 2015 roku. Dofinansowanie przewiduje się na 20,5%, gro środków 
to środki niekwalifikowane (m.in. VAT – 23%, przyłącza, odtworzenie asfaltu). Z 
kalkulacji wynika, że na 6 mln zł – dofinansowanie wynosiłoby około 1,2 mln zł. 
Decyzja o przystąpieniu do budowy podjęta została w 2005 roku, kiedy wspólny 
projekt przy istniejącym układzie terenu oraz duże środki z zewnątrz – były idealnym 
rozwiązaniem. 
Gmina wystąpiła z wnioskiem o wystąpienie z projektu. 
Zarząd Urzędu Marszałkowskiego nie podjął jeszcze decyzji, jest wstępna 
akceptacja. 
- budowa drogi do Goniszowa – zlecono wykonanie map sytuacyjno – 
wysokościowych. 
 
Ad.13. Sprawy bieżące 
 
Radni poinformowani zostali o możliwości składania w terminie od 7 do 18 maja 
wniosków na realizację projektów do Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna” 
(wkład własny – 20%, dofinansowanie – 80%), 
 
Wójt Gminy zaprosił zebranych na X Rewię Orkiestr Dętych do Psurowa. Impreza 
odbędzie się w dniu 6 maja br. 
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Ad.14. W dyskusji głos zabrali : 
 
Jacek Krzak – zwrócił się z pytaniem, czy przewiduje się dotowanie budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi. Konieczne jest opracowanie strategii rozwoju gminy, 
która umożliwi opracowanie planu m.in. sieci kanalizacyjnej, wtedy będzie możliwe 
opracowanie realnego planu inwestycyjnego. Do roku 2018 gmina spłaci „duże” 
kredyty i wtedy można będzie podjąć decyzję, czy będzie nas stać na 
dofinansowanie. 
 
Teresa Dubiel poinformowała, że przydomowe oczyszczalnie nie sprawdzają się. 
 
Piotr Górski wyjaśnił – podstawą przy budowie przydomowej oczyszczalni jest 
badanie gruntu. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych – Starostwo nie 
wyda zgody na budowę takiej oczyszczalni. 
 
Wilhelm Wengel zwrócił uwagę, aby realne potrzeby gminy były opracowane przed 
kolejnym podziałem środków unijnych na lata 2013 – 2020. 
 
Ad.15. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając zamknęła obrady XIII 
Sesji Rady Gminy Radłów. 
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.35. 
 
 
 
 
  
 


