
P R O T O K Ó Ł   NR  XXXII/2010

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  11  MARCA  2010  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA  Nr 173/XXXII/2010  w sprawie: zmiany Uchwały Nr 165/XXX/2009 Rady 
Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 
rok 2010,

UCHWAŁA  Nr 174/XXXII/2010 w sprawie: wyodrębnienia w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki,

UCHWAŁA  Nr 175/XXXII/2010 w sprawie: przyjęcia na rok 2010 Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,

UCHWAŁA  Nr 176/XXXII/2010 w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia o 
nazwie: „Opolski Mikro Fundusz Poręczeń na Rzecz Rozwoju Gospodarki 
Społecznej” z siedzibą w Opolu,

UCHWAŁA  Nr 177/XXXII/2010 w sprawie: dostosowania opisu granic okręgów 
wyborczych Gminy Radłów do stanu faktycznego,

UCHWAŁA Nr 178/XXXII/2010 w sprawie: dostosowania opisu granic obwodów 
głosowania  Gminy Radłów do stanu faktycznego.

1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2009. 
Bilans potrzeb na rok 2010.

2. Diagnoza problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie w Gminie 
Radłów. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie 
Radłów za rok 2009.

3. Korespondencja: Ligendza Joachim, Sternalice 64.



P R O T O K Ó Ł  NR  XXXII/2010

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  11  MARCA  2010  ROKU

     Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy Radłów – Agnieszka 
Jarosińska.

Radnych obecnych według listy obecności – 15.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli :

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,
- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,
- Sołtysi – lista obecności w załączeniu,
- Poseł na Sejm RP – Ryszard Galla,
- Przedstawiciele DFK – Krystyna Brodacka,

     - Bernard Kus.

Porządek obrad XXXII  Sesji Rady Gminy :

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 międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2009 
z uwzględnieniem problemu bezrobocia w gminie.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 
2009 rok.
7. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminna rok 2010,
2) wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
3) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2009,
4) wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pn. „Opolski Mikro Fundusz 
Poręczeń na Rzecz Rozwoju Gospodarki Społecznej” z siedzibą w Opolu.
8. Sprawy bieżące.
9. Dyskusja.
10. Interpelacje i wnioski Radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
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Streszczenie obrad :

Ad.1. Otwarcia XXXII Sesji Rady Gminy w Radłowie dokonała Przewodnicząca Rady 
– Agnieszka Jarosińska. Powitała przybyłych Radnych oraz Gości. Na podstawie listy 
obecności – stwierdziła prawomocność obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad przesłany został Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji. Wójt Gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad – 
przyjęcie uchwał o dostosowanie do stanu faktycznego okręgów wyborczych i 
obwodów głosowania. Wniosek został przyjęty.
Porządek obrad – ze zmianą przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Sekretariacie Urzędu 
oraz na Sali – przed rozpoczęciem obrad. Przewodnicząca Rady zaproponowała, 
aby jego treść przyjąć bez odczytania. Propozycja uzyskała akceptację. Protokół – 
przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt 
Gminy.

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu uczestniczącemu w Sesji Posłowi na Sejm RP 
– Ryszardowi Galla.
Poseł poinformował o możliwości pozyskania środków unijnych na inwestycje wg 
wymogów 40% samorząd, 60 % - Państwo,
- korzystnej ofercie remontu dróg z tzw. „Schetynówek”,
- 2 marca 2010 podpisano porozumienie – Samorząd województwa może 
dofinansować 30% wartości zakupu samochodów strażackich,
- Urząd Marszałkowski jest w posiadaniu środków z przeznaczeniem na zakup 
nagród w zawodach strażackich (do 5 tys. zł),
- zasady pozyskiwania środków z Kapitału Ludzkiego (dla szkół i przedszkoli),
Wójt wyjaśnił – Gmina realizuje dwa projekty (szkoły 400 tys. przedszkola 200 tys. 
zł),
- w maju organizowana jest w Lublinie konferencja nt. mniejszości narodowych – 
udział Wójta jest mile widziany,
- podziękował za pracę w działalności na rzecz mniejszości niemieckiej
Pytania do Posła zgłosili :
- Bronisław Czapliński – uwagi do PROW– nie uwzględniają budowy sal 
gimnastycznych,
- wyjaśnić sprawę z Pocztą Polską – po reorganizacji,
- zapewnienia środków na renty strukturalne,
Jarosińska –zwróciła się z prośbą o pomoc w pozyskiwaniu środków na rozbudowę 
sali gimnastycznej przy gimnazjum – jako profit tablic dwujęzycznych.

- Kus Bernard –stwierdził, że podoba się nam deklaracja Posła –„ jestem do państwa 
dyspozycji” – przedstawił sytuację samorządu powiatowego (zadłużenia, kolizje z 
gminami, brak środków , współfinansowanie, podziękowanie za salę gimnastyczną 
przy PSP Sternalice (50% ze środków Totalizatora - za pośrednictwem Marszałka. 
Obecnie – mamy kolejną taką potrzebę.  Odsłonięcie  tablic dwujęzycznych - tym 
akcentem – gmina Radłów zbliża się do standardów europejskich.
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Poseł udzielił odpowiedzi :
- granica województw – dostępność do środków z PROW Opole nie ma, sąsiednie 
województwa zapewniają.
- jest możliwość uzyskania środków z PROW na kanalizację, 
- zadania oświatowe realizowane są w województwie – w ramach środków własnych,
- poczta – sprawy numerów kodów zostaną wyjaśnione,
- obszary rolne – Poseł nie był w stanie udzielić odpowiedzi – spotkania z rolnikami 
przewidziane są na (maj czerwiec) 
- Wójt Radłowa – sygnalizuje problemy – korzysta z możliwości, to dobrze.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 30 – minutową przerwę w obradach. Goście udali się 
na plac budowy sali gimnastycznej.

Po przerwie.

Ad.5. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zbigniew Nowak 
przedstawił Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka za rok 2009 oraz bilans 
potrzeb na rok 2010. Materiał – stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ponadto Kierownik udzielił wyjaśnień na temat bezrobocia w Gminie – w miesiącu 
styczniu zarejestrowano 119 osób bezrobotnych, bezrobotnych tym z prawem do 
zasiłku – 11 osób.

Ad.6. Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Henryk 
Karkos – przedstawił załączoną do protokołu diagnozę problemów alkoholowych, 
narkomanii i przemocy w rodzinie w Gminie Radłów oraz realizację gminnych 
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Radłów za rok 2009.
Referujący udzielił odpowiedzi na pytania zebranych :
- w gminie mamy 45 osób niepijących,
- działalność Banku Żywności jest odrębnym tematem. Sposób rozdawnictwa jest 
dość mocno selekcjonowany. Celem jest wzrost standardu życia. Bank Żywności nie 
ma nic wspólnego z działalnością Caritas. Idea realizowana jest od 1996 roku. 
Wspaniałą sprawą jest wolontariat, który przejmuje coraz to nowe zadania. Nie 
należy niszczyć tego, co zostało wypracowane, jeśli są problemy – należy je 
rozwiązywać.
Wójt – podsumowując – pozytywnie ocenił działalność GOPS i Gminnej Komisji.

Ad.7. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy. Propozycje przedstawiła z uzasadnieniem Skarbnik 
Gminy. Rada uznała, aby nie realizować dopłat do budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Uchwałę Nr 173/’XXXII/2010 – przyjęto jednogłośnie.

2) również jednogłośnie przyjęto uchwałę Nr 174/XXXII/2010 – nie wyrażając zgody 
na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz 
sołecki,
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3) Przedstawiony przez Pełnomocnika projekt Uchwały Nr 175/XXXII/2010 w sprawie 
przyjęcia na rok 2010 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – przyjęto 
jednogłośnie.

4) Propozycję przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie „Opolski Mikro Fundusz 
Poręczeń na Rzecz Rozwoju Gospodarki Społecznej „ z siedzibą w Opolu zgłosił 
Wójt Gminy. Uzasadnił, że jest to propozycja pomocy Stowarzyszeniom dla realizacji 
ich zamierzeń. Zainteresowanie jest ogromne. Do Fundacji Górna Prosna wpłynęło 
48 wniosków na małe projekty, z czego z Gminy Radłów – 13. Inicjatywa powstała na 
spotkaniu Wójtów i Burmistrzów w lutym br.. Proponuje się tzw. „wpisowe” 10 tys. zł – 
każda z gmin oraz 0,50 zł od mieszkańca. Środki pozwolą na udzielanie pożyczek 
przy ubieganiu się o zwrot kosztów. 
Uchwałę Nr 176/XXXII/2010 – przyjęto jednogłośnie.

5) W związku ze zmianą nazw ulic w Radłowie oraz nadaniem nazw ulic w Kolonii 
Biskupskiej niezbędnym jest dostosowanie opisu granic okręgów wyborczych i 
obwodów głosowania do stanu faktycznego. Jednogłośnie przyjęto kolejno:
Uchwałę Nr 177/XXXII/2010 w sprawie: dostosowania opisu granic okręgów 
wyborczych Gminy Radłów do stanu faktycznego,
Uchwałę Nr 178/XXXII/2010 w sprawie: dostosowania opisu granic obwodów 
głosowania do stanu faktycznego.

Ad.8 i 9. Sprawy bieżące, dyskusja

Wójt Gminy poinformował, że zlecono wykonanie oznakowania ulic we wsi Kolonia 
Biskupska. Zmiana numerów posesji jest w gestii mieszkańców.

13 marca w związku z otwarciem Domu Spotkań Jazzowych w Rudnikach omawiano 
wstępnie propozycję partnerstwa z gminą Słowacji.

Ustalono termin i plan wyjazdowego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy do 
Firmy Remondis Opole.

Wójt poinformował o zgodzie, jaką pisemnie wystosował P. Adamek  - właściciel 
nieruchomości zabudowanej położonej w Radłowie na jej sprzedaż za kwotę 
zaproponowana przez Radę na wspólnym spotkaniu.

Wójt udzielił odpowiedzi na pytania zebranych : w miesiącu styczniu odbyło się 
robocze spotkanie ze Starostą i Powiatowym Zarządem Dróg. Drogi i chodniki 
(dotyczy to przede wszystkim drogi Kolonia Biskupska – Radłów) są na etapie 
wdrażania projektów.

Przewodnicząca Rady – Agnieszka Jarosińska przedstawiła treść korespondencji 
Joachima Ligendza zam. Sternalice. 
Wyjaśnień do tematu udzielił Kierownik Referatu – Piotr Górski : za posesja 
Joachima Ligendza był rów zbiorczy – został wyrównany przez właścicieli gruntów. 
gruntów czasie robót melioracyjnych we wsi Sternalice – mieszkańcy zrezygnowali z 
drenowania terenu.
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Radca Prawny uznał, że korespondencja ma znamiona skargi na działalność Wójta 
Gminy i rozpatrzyć ją należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami.

Ad.10 i 11. Interpelacji i wniosków – nie zgłoszono.

Ad.12. Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Jarosińska – zamknęła obrady 
XXXII Sesji Rady Gminy Radłów. Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 14.30.
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