P R O T O K Ó Ł NR XXX/2014
Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 28 MAJA 2014 ROKU

Załączniki do protokołu :
OBWIESZCZENIE Rady Gminy Radłów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w
sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym
powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
UCHWAŁA Nr 202/XXX/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2014,
UCHWAŁA Nr 203/XXX/2014 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020,
UCHWAŁA Nr 204/XXX/2014 w przedmiocie przystąpienia Gminy Radłów jako Gminy
Partnera do porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i
przeprowadzenia postępowań w przedmiocie udzielania zamówień publicznych na zakup
energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy
zakupowej,
UCHWAŁA Nr 205/XXX/2014 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na cel publiczny
nieruchomości gruntowej położonej w Sternalicach, stanowiącej własność Gminy Radłów,
UCHWAŁA Nr 206/XXX/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Ligocie Oleskiej na rzecz
dotychczasowego użytkownika wieczystego,
UCHWAŁA Nr 207/XXX/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Ligocie Oleskiej na rzecz
dotychczasowego użytkownika wieczystego,
UCHWAŁA Nr 208/XXX/2014 w sprawie nawiązania współpracy między Gminą Radłów a
Powiatem Oleskim oraz Powiatem Kluczborskim w zakresie publicznego transportu
zbiorowego,
UCHWAŁA Nr 209/XXX/2014 w sprawie zmiany Uchwały nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy
Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014,

UCHWAŁA Nr 210/XXX/2014 w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie na dofinansowanie zakupu samochodu
ratowniczo – gaśniczego,
UCHWAŁA Nr 211/XXX/2014 w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie
Powiatowej Policji w Oleśnie na dofinansowanie zakupu samochodu,
UCHWAŁA Nr 212/XXX/2014 w sprawie zmiany Uchwały nr 183/XXVIII/2014 Rady Gminy
Radłów z dnia 26 kutego2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Informacja o wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Radłów.
2. Oferta przewozowa PKS Kluczbork.
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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
- Przedstawiciele PKS Kluczbork.

Porządek obrad XXX Sesji Rady Gminy:
Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
Informacja o wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Radłów.
Przyjęcie uchwał w sprawach:
Obwieszczenia Rady Gminy Radłów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i
przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga
i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
2) Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na rok 2014,
3) Przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
4) Przystąpienia Gminy Radłów jako Gminy Partnera do porozumienia międzygminnego
w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań w przedmiocie
udzielania zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej w ramach grupy
zakupowej,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1)

5) Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw.

Św. Mateusza w Sternalicach nieruchomości gruntowej położonej w Sternalicach,
stanowiącej własność Gminy Radłów,
6) Wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
położonej w Ligocie Oleskiej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego,
7) Nawiązania współpracy między Gminą Radłów a Powiatem Oleskim oraz Powiatem
Kluczborskim w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
8) Zmian w budżecie gminy na rok 2014.
7. Interpelacje i wnioski Radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
9. Sprawy bieżące.
10. Dyskusja.
11. Zamknięcie obrad.

Streszczenie obrad:
Ad.1. Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy Radłów dokonała Przewodnicząca Rady Gminy – Irena
Czubaj – Zając. Powitała przybyłych Radnych i osoby zaproszone do udziału w Sesji. Na
podstawie listy obecności – stwierdziła prawomocność obrad.
Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami o terminie
Sesji. Wniosek o zmiany w projekcie porządku zgłosił Wójt Gminy. Zmiany dotyczą pkt. 6 –
przyjęcia uchwał. Wójt zaproponował aby porządek obrad uzupełnić poprzez dodanie ppkt.:
- przekazania środków finansowych do PSP Olesno oraz KP Policji,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Ligocie Oleskiej.
Wniosek został szczegółowo uzasadniony.
Radni przyjęli jednogłośnie porządek obrad ze zmianami.
Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Gminy oraz na Sali –
przed rozpoczęciem obrad. Radni nie zgłosili zastrzeżeń do treści protokołu. Protokół z
poprzedniej Sesji przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat poinformował o działaniach prowadzonych przez
Gminę w okresie od 16 kwietnia br.:
- w dniu 15 maja rozstrzygnięto przetargi na budowę krótkich odcinków dróg w Nowych
Karmonkach i Ligocie. Startowały cztery firmy. Zadania wykonywać będzie Firma Remost z

Olesna w Ligocie (za kwotę 84.700 zł) oraz Nowych Karmonkach (za kwotę 102.747 zł) –
brutto.
- rozpoczęto i wstrzymano budowę wiaty festynowej w Radłowie. Powodem są
niedociągnięcia ze strony projektanta. Należy przesunąć lokalizację budowli o 1-2 m. Termin
wykonania prac nie jest zagrożony.
- podpisano umowę na opracowanie koncepcji kanalizacji gminy. Materiał przygotowany
zostanie do końca września br.,
- powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o rozbiórce wieży na budynku
OSP Sternalice. Wystosowano odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego,
- trwają prace związane z wykaszaniem poboczy przy drogach gminnych,
- Wójt uczestniczył w Zgromadzeniu Związku Gmin Wiejskich. Omawiano: sprawy oświaty,
ustawy „śmieciowej” oraz nowe zadania PROW,
- 3 maja odbył się kolejny Przegląd Orkiestr Dętych w Psurowie. Z uwagi na trudne warunki
pogodowe (po raz kolejny) rozważana jest możliwość przełożenia tej imprezy na koniec
miesiąca maja,
- w rajdzie rowerowym Gmin Radłów i Rudniki uczestniczyło około 250 osób, kolejny rajd
odbędzie się na terenie Gminy Radłów w dniu 14 września br.,
Ad.5. Wójt Gminy przedstawił załączoną do niniejszego protokołu informację na temat
wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych po raz pierwszy w sześciu
obwodach głosowania na terenie Gminy Radłów. Frekwencja wyniosła 10,55%.
Ad.6. Przyjęcie uchwał w sprawach :
- Sekretarz Gminy omówiła konieczność opublikowania uchwały dotyczącej zasad udzielania i
rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w
szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
pedagoga i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zmian do tej
uchwały w formie obwieszczenia publikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w obwieszczenie.
Obwieszczenie przyjęto 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Sekretarz Gminy omówiła konieczność dokonania zmian w przyjętej na ostatniej Sesji Rady
Gminy Uchwale dotyczącej programu rozwiązywania problemów alkoholowych i programu
przeciwdziałania narkomanii. Wyjaśnienie przyjęto. Uchwałę Nr 202/XXX/2014 – przyjęto
jednogłośnie.

Sekretarz poinformowała również o konieczności zmian w uchwale dotyczącej strategii
rozwiązywania problemów społecznych (uchwała nie podlega publikacji). Uchwałę Nr
203/XXX/2014 – przyjęto jednogłośnie.
Wójt Gminy przedstawił propozycję zmiany w treści przyjętej na ostatniej Sesji uchwały w
sprawie przystąpienia Gminy Radłów do porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i
przeprowadzenia postępowań w przedmiocie udzielania zamówień publicznych na zakup
energii elektrycznej (uchwała nie podlega publikacji). Uchwałę Nr 204/XXX/2014 – przyjęto
jednogłośnie.
Wójt Gminy poinformował o zamiarze przywrócenia własności Parafii Sternalice gruntu przy
cmentarzu parafialnym w Sternalicach. Radni wyrazili na to zgodę – przyjmując jednogłośnie
Uchwałę Nr 205/XXX/2014.
Wójt Gminy wyjaśnił projekty dwóch kolejnych uchwał związane z wyrażeniem zgody na
zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Ligocie Oleskiej na
rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Rada przyjęła kolejno uchwały Nr
206/XXX/2014 i 207/XXX/2014.
Na obrady Sesji przybyli przedstawiciele PKS Kluczbork z propozycją zapewnienia transportu
zbiorowego obejmującego przede wszystkim dowóz uczniów do szkół Informacja o firmie
oraz oferta przewozowa – stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ponadto referujący
poinformowali, że działalność proponowaną w Gminie Radłów prowadzą już w Gminach:
Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wielkie i Gorzów Śląski. Przedstawili korzyści dla gminy:
realizacja zadań ustawowych, zapewnienie transportu w gminie oraz korzyści finansowe (ok.
20% taniej). Rada Przyjęła Uchwałę Nr 208/XXX/2014 w sprawie nawiązania współpracy
między Gminą Radłów a Powiatem Oleskim oraz Powiatem Kluczborskim w zakresie
publicznego transportu zbiorowego – jednogłośnie.
Skarbnik Gminy omówiła z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie zmian w tegorocznym
budżecie. Nie zgłoszono uwag do tematu. Uchwałę Nr 209/XXX/2014 – przyjęto 13 głosami
„za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”,
Ponadto jednogłośnie przyjęto Uchwały: Nr 210/XXX/2014 w sprawie przekazania środków
finansowych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie na
dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz Nr 211/XXX/2014 w
sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnie na
dofinansowanie zakupu samochodu.
Jednogłośnie przyjęto również Uchwałę Nr 212/XXX/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr
183/XXVIII/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przewodnicząca ogłosiła 15 minutowa przerwę w obradach.

Po przerwie.
Ad.7 i 8. Interpelacje i wnioski. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski:
Wilhelm Wengel i Teresa Gielsok w sprawie projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny
2013/2014 (zniknęły godziny pedagoga, projekty zapewniają jedynie minimum programowe,
problemy z godzinami ponadwymiarowymi)
Wyjaśnień udzielili Sekretarz Gminy i Wójt Gminy:
- ustalono godziny zgodnie z ramowym programem nauczania, każda dodatkowa godzina jest
płatna z budżetu gminy (świetlica, pedagog, kółka). W przypadku nie dokonywania zmian –
zabraknie środków na wynagrodzenia. Na naradzie dyrektorów szkół analizowano każde
stanowisko nauczycielskie. Nie ma różnicy finansowej.
- gmina nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów w szkołach, oddziały nie są liczne,
nauczyciele mają pełne etaty.
Marek Hadam w sprawie możliwości przedłużenia budowy chodnika w Sternalicach o 30 – 40
mb,
Wójt wyjaśnił przedłużenie budowy chodnika kosztować będzie 3,5 do 4 tys. zł brutto, jednak
propozycja jest uzasadniona.
Teresa Gielsok w sprawie stanu prawnego związanego z funkcjonowaniem wysypiska śmieci.
Wójt wyjaśnił – Gmina otrzymała decyzję o zamknięciu wysypiska. Koszt to kwota ponad 200
tys. zł.
Wilhelm Wengel – w sprawie rozpatrzenia możliwości oznaczenia przejścia dla pieszych przy
Kościele w Sternalicach.
Wójt stwierdził, że takiej analizy dokonać należy we wszystkich miejscowościach.
Ad.9 i 10. Wójt Gminy poinformował, że na teren Gminy Radłów wizytowała Komisja ds.
Bezpieczeństwa Publicznego sprawdzając stan dróg powiatowych.
Gerard Grzesik zaapelował o konieczność budowy chodnika w Kościeliskach.
Ad.11. Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXX Sesji Rady Gminy Radłów. Sesja
trwała od godz. 10.00 do godz. 13.00.

