PROTOKÓŁ NR XXIX/2014
Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 16 KWIETNIA 2014 ROKU
Załączniki do protokołu:

UCHWAŁA Nr 192/XXIX/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 193/XXIX/2014 w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za rok 2014,
UCHWAŁA Nr 194/XXIX/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014 - 2020,
UCHWAŁA Nr 195/XXIX/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
UCHWAŁA Nr 196/XXIX/2014 w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych,
UCHWAŁA Nr 197/XXIX/2014 ww przedmiocie przystąpienia Gminy Radłów jako Gminy
Partnera do porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i
przeprowadzenia postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup
energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy
zakupowej,
UCHWAŁA Nr 198/XXIX/2014 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej,
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UCHWAŁA Nr 199/XXIX/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na
własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej,
UCHWAŁA Nr 200/XXIX/2014 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę
Radłów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej
w Ligocie Oleskiej,
UCHWAŁA Nr 201/XXIX/2014 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Radłów nr
190/XXVIII/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych.

1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2013,
2. Diagnoza problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie
w Gminie Radłów na rok 2014,
3. sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radłowie za rok 2013 oraz Bilans Potrzeb na rok 2014.
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PROTOKÓŁ NR XXIX/2014
Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 16 KWIETNIA 2014 ROKU
Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj-Zając
Radnych obecnych według listy obecności – 13,
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych – 2.
Spoza Rady w Sesji udział wzięli:
- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat
- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz
- Kierownik Referatu Gospodarki – Piotr Górski
- Zbigniew Nowak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
- Henryk Karkos – Referent
- Sylwia Kus – Inspektor

Porządek obrad XXIX 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 realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie za 2013 rok.
6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie.
7. Rozliczenie działalności organizacji pozarządowych za 2013 rok.
8. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Uchwały Nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013
roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014,
2) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2014,
3) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na
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4)

5)
6)
7)

8)
9)

zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014 - 2020,
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 20142020,
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„pomoc gminie w zakresie dożywiania na lata 2014-2010”,
przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
przystąpienia Gminy Radłów jako Gminy Partnera do porozumienia
międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia
postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii
elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach
grupy zakupowej,
pozbawienia kategorii drogi gminnej,
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów
nieruchomości gruntowej.

9. Interpelacje i wnioski Radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
11. Sprawy bieżące.
12. Dyskusja.
13. Zamknięcie obrad.
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Streszczenie obrad:
Ad.1. Otwarcia XXIX Sesji Rady Gminy Radłów dokonała Przewodnicząca Rady – Irena CzubajZając. Powitała przybyłych Radnych i pracowników Urzędu Gminy. Na podstawie listy
obecności – stwierdziła prawomocność obrad.
Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniem
o terminie Sesji. Wójt Gminy Radłów zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
dwa projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Radłów
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ligocie Oleskiej oraz w sprawie
zmiany uchwały Rady Gminy Radłów nr 190/XXVIII/2014
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność
Gminy Radłów nieruchomości gruntowych. Również Kierownik GOPS – Zbigniew Nowak
zaproponował zmianę w programie obrad wnosząc o wycofanie uchwały dotyczącej
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania. Sekretarz Gminy,
po konsultacji z radcą prawnym, wniosła ponadto
o zmianę treści uchwały nr 193, proponując usunięcie zapisu „oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie”. Wszystkie wnioski zostały przyjęte. Porządek obrad –
z uwzględnionymi zmianami, przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.
Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Gminy oraz na sali
– przed rozpoczęciem obrad. Nie zgłoszono wniosków do w/w dokumentu. Protokół nr XXVIII
z Sesji Rady Gminy Radłów z dnia 26 lutego 2014 r. – przyjęto jednogłośnie.
Ad.4. Wójt Gminy Radłów – Włodzimierz Kierat, przedstawił sprawozdanie
z działalności w okresie międzysesyjnym:
1) 4 marca Gmina Radłów podpisała umowę na budowę wiaty festynowej
i renowację boiska w Radłowie. Zwycięzcę wybrano spośród 3 ofert. Od pierwotnej
decyzji wniesiono odwołania, w wyniku którego ostatecznie przetarg wygrała firma z
Lasowic Wielkich. Łączny koszt inwestycji ma wynieść 339 tys. zł brutto, a prace mają
być zakończone do połowy lipca br.;
2) wykonano remonty dróg w miejscowości Sternalice, utwardzono grunty,
przeczyszczono rowy;
3) Gmina Radłów w tym roku była gospodarzem Turnieju Rady Powiatu Oleskiego. W
klasyfikacji ogólnej nasza reprezentacja osiągnęła 3 miejsce. Jako organizatorzy
uzyskaliśmy bardzo pozytywne recenzje.
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Ad.5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2013 przedstawił
Henryk Karkos.
Alkoholizm i przemoc zaliczają się do stałych problemów społecznych. W wyniku
przeprowadzonych badań ustalono, że na terenie naszej gminy 700 osób ma problem z
alkoholem. 88 mieszkańców uważanych jest za osoby uzależnione od spożycia alkoholu, a
pozostała część to współuzależnieni, czyli podporządkujący swoje życie pijącemu. Niestety
problem się nasila. Według obserwacji 264 osoby zmierzają w kierunku uzależnienia.
Alkoholizm w rodzinie ma również negatywny wpływ na najmłodszych. Około 120 dzieci z
tego powody żyje w stresie i cierpi psychicznie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej walczy z
problemem wysyłając co roku ponad 10 osób na terapię. W wyniku leczenia 20%
uzależnionych przestaje pić. Dzięki działalności GOPS-u udało się wyleczyć z alkoholizmu
łącznie 42 osoby.
Nowym problemem, jaki pojawił się w naszej społeczności, jest problem narkomanii wśród
młodzieży. Nasza wiedza na ten temat jest znikoma, gimnazjalista wie więcej
o narkotykach niż przeciętny mieszkaniec gminy. Legalizacji marihuany może spowodować,
że młodzież zacznie sięgać po twarde narkotyki. Na szczęście spożycie narkotyków jeszcze
ograniczają utrudnienia w łatwości dostępu oraz wysoka cena.
20% budżetu GOPS-u przeznaczane jest na walkę z alkoholizmem, z czego 5 tys.
przekazywane jest na Poradnię Odwykową w Oleśnie. Z pozostałych środków organizowane
są kolonie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, na których organizowane są zajęcia
uświadamiające rangę problemu.
Radny Wilhelm Wengel zadał pytanie, czy na kolonie wyjeżdżają tylko dzieci z rodzin z
problemem alkoholowym.
Henryk Karkos wyjaśnił, że na kolonie jeżdżą dzieci z różnych rodzin, gdyż gdyby ograniczono
się tylko do dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, wtedy takie wyjazdy byłyby
nieefektywne. Skrzywdzone dziecko mające styczność z dzieckiem nie znającym takiego
problemu poznaje inny, lepszy świat, co wpływa na jego resocjalizację.
Radna Katarzyna Tracz zapytała się, czy związku z tym, że na kolonie wyjeżdżają grupy
mieszane, zróżnicowane są opłaty.
W odpowiedzi usłyszała, że GOPS każde dziecko postrzega indywidualnie i stara się
sprawiedliwie dzielić koszty, tak żeby dzieci z rodzin biednych miały możliwość wyjazdu.
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Przewodnicząca podsumowała wszystkie wypowiedzi, podkreślając przy tym, że inwestycje w
dzieci zawsze są dobrymi działaniami. W imieniu Rady podziękowała także gminie, która
mimo problemów finansowych czynnie wspiera program. Osobiste podziękowania otrzymał
również Henryk Karkos, za trud i osobiste zaangażowanie w walkę z alkoholizmem.
Henrykowi Karkosowi podziękował także Wójt Gminy za długoletnia pracę
i organizacje kolonii dla młodzieży.

Ad.6. Informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie
przedstawił Kierownik GOPS-u Zbigniew Nowak.
Sprawozdanie i uchwały omówiono wcześniej na posiedzeniu stałych Komisji Rady.
Kierownik wymienił jakie problemy społeczne występują w Gminie Radłów, pokrótce je
omawiając. Podkreślił również, że kierowane przez niego jednostka, jako jedyna
w województwie opolskim, nie posiada własnej księgowości. Finanse GOPS-u rozlicza Referat
Finansów Urzędu Gminy Radłów. Pan Zbigniew Nowak wyraził nadzieję, że w przyszłości
wejdzie ustawa pozwalająca małym jednostką GOPS-u wejść w strukturę Urzędu Gminy jako
osobny referat.
Radna Teresa Gielsok poprosiła o wyjaśnienie funkcji asystenta rodziny.
Kierownik GOPS-u oznajmił, że stanowisko asystenta rodziny to zadanie wewnętrzne gminy.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie musiała posiadać przynajmniej wykształcenie
średnie oraz przedstawić plan działania. Głównym zadaniem asystenta rodziny będzie pomoc
w normalnym funkcjonowaniu rodzinie. W tym celu asystent będzie odwiedzał
podopiecznych, pomagał im rozplanować codzienne zajęcia oraz zarządzać budżetem.
Do dyskusji włączył sie Wójt Gminy Radłów podkreślając ważność i trudność zadania jakie
będzie miała przed sobą osoba zatrudniona na ww. stanowisko. Opiekun będzie zawsze tam
gdzie rodzina go będzie potrzebować. W celu lepszej opieki nad dziećmi, będzie również
współpracował ze szkołami i przedszkolami.

Ad.7. Rozliczenie działalności organizacji pozarządowych za 2013 rok.
Kwestię rozliczenia działalności organizacji pozarządowych przedstawiła Sylwia Kus.
Poinformowała, że Gmina Radłów w 2013 roku przekazała z środków budżetowych łącznie
122 tys. zł. na rzecz wspierania organizacji lokalnych. Z tych środków dofinansowane były
m .in. gminne LZS-y i Stacja Opieki Caritas w Gorzowie Śląskim. Wsparcie finansowe
otrzymało również Stowarzyszenie „Najlepiej Pomóż”

8

w Radłowie, dla organizacji wypoczynku letniego dla najmłodszych w Pokrzywnej. Ponadto
oprócz dotacji, gmina wspiera organizacje również poprzez udzielanie niezbędnych
informacji oraz pomoc w realizacji inicjatyw wiejskich. Przeprowadzona w tym roku kontrola
nie wykazała nieprawidłowości finansowych w dofinansowanych organizajach.
Radna Katarzyna Tracz oraz Przewodnicząca Rady Irena Czubaj-Zając przekazały szczere
podziękowania pani Sylwii za tytaniczna pracę jaką wkłada w kierowanie organizacjami
pozarządowymi, jej osobiste zaangażowanie oraz ogromną chęć pomocy w organizację
inicjatyw wiejskich.
Ad.8. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Uchwały Nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.
Treść uchwały została szczegółowo omówiona na posiedzeniu stałych Komisji Rady.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt w/w uchwały. Uchwałę nr
192/XXIX/2014 przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku 12 radnych „za”, 1 radny
„przeciw”.
2) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2014.
Temat został omówiony na Komisjach Rady oraz podczas Sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę
193/XXIX/2014 została przyjęta jednogłośnie.

pod głosowanie.

Uchwała

3) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie
pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 2020.
Uchwałę nr 194/XXIX/2014 przyjęto jednogłośnie.

4) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
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wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Temat omawiano wcześniej na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady
w dniu 14 kwietnia br. Uchwałę nr 195/XXIX/2014 przyjęto w głosowaniu jawnym
jednogłośnie.
5) przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na przyjęcie Uchwały nr 196/XXIX/2014.
6) przystąpienia Gminy Radłów jako Gminy Partnera do porozumienia międzygminnego
w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań w przedmiocie
udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej.
Szczegółowych objaśnień w kwestii przystąpienia i korzyści płynących
z udziału w porozumieniu międzygminnym udzielił Wójt.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę
197/XXIX/2014 została przyjęta jednogłośnie.

pod głosowanie.

Uchwała

7) pozbawienia kategorii drogi gminnej.
Propozycję zmiany omówiono wcześniej na wspólnym posiedzeniu stałych
Komisji Rady w dniu 14 kwietnia 2014 r. Zmiana dotyczy odcinka drogi
przebiegającego na obszarze Gminy Radłów w obrębie miejscowości
Kościeliska i
Sternalice. Uchwała nr 198/XXIX/2014 została przyjęta
jednogłośnie.
8) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości
gruntowej.
Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy. Sprawa dotyczy przyjęcia darowizny części gruntu
pod drogą w Kościeliskach, celem uregulowania prawnego.
Radni Gminy przyjęli jednogłośnie Uchwałę Nr 199/XXIX/2014.
9) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Radłów prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w Ligocie Oleskiej.
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Prawo użytkowania wieczystego zostanie nabyte przez Gminę Radłów od
Spółdzielni Kółek Rolniczych Radłów Z/S w Ligocie Oleskiej. Rada pozytywnie
ustosunkowała się do tematu. Uchwałę Nr 200/XXIX/2014 przyjęto
jednogłośnie
w głosowaniu jawnym.
10) zmiany uchwały Rady Gminy Radłów nr 190/XXVIII/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w

sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów
nieruchomości gruntowych.
Zmiana dotyczy zwiększenia powierzchni nieruchomości przewidzianej
nieodpłatnego nabycia przez Gminę Radłow z 0,0033 ha na 0,0330 ha.

do

Uchwała 201/XXIX/2014 została przyjęta jednogłośnie.
Ad.9. Interpelacje i wnioski Radnych
1. Radny Wilhelm Wengel zadał pytanie o nauczanie języka niemieckiego
w przedszkolach. Czy do jednostek samorządowych wpłynęły deklaracje rodziców
wyrażające chęć przystąpienia dzieci do programu i czy nauczyciele podejmą się
zadania nauczania dzieci w wieku przedszkolnym. Ponadto poprosił o udzielenie
informacji, czy w Kościeliskach postanie II Oddział Przedszkola.
2. Radny Józef Gajek zapytał się o renowację wieży w budynku OSP Sternalice, kiedy
ruszą dalsze prace remontowe.
3. Radni Bronisław Czapliński, Irena Czubaj-Zając i Teresa Gielsok wnieśli wniosek do
Wójta Gminy o wystąpienie z pismem do nadleśnictwa w Oleśnie, w sprawie
odrestaurowania niszczejącego, zabytkowego budynku stodoły znajdującego się w
obrębie miejscowości Radłów.
Ad.10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski
1. Na pytanie radnego Wilhelma Wengel odpowiedziała Sekretarz Gminy.
Poinformowała, że dyrektorzy szkół otrzymali niezbędne deklaracje, które należy
przekazać rodzicom dzieci, jednak jak do tej pory nie ma informacji
o ilości jakie wpłynęły do dyrektorów przedszkoli. Niemniej zainteresowanie może
wzrosnąć, gdyż jest to początek okresu należnego do składania deklaracji. Niestety
pojawił się problem z nauczycielami, którzy nie chcą uczyć w przedszkolach, z
powodu niskich stawek płacowych. W chwili obecnej tylko jedna nauczycielka
wyraziła chęć nauczania dzieci. Co do kwestii II Oddziału Przedszkola w Kościeliskach,
pani Sekretarz oznajmiła, że w związku z dużą ilością dzieci w wieku przedszkolnym,
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Wójt wyraził zgodę na utworzenie
II Oddziału.
2. W kwestii renowacji wieży w budynku OSP Sternalice poinformowano, że
pełnomocnik gminy pan Diettman przekazał niezbędną dokumentację Powiatowemu
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Powiecie Oleskim. Wciąż oczekujemy na
odpowiedź.
3. W odpowiedzi na wniosek radnych Wójt Gminy poinformował, że wspomniana
stodoła znajduje się na terenie prywatnej posesji Nadleśnictwa w Oleśnie
i jako gmina nie mogą nic w tej kwestii zrobić. Zgodził się jednak na napisanie
zapytania do Nadleśnictwa z prośbą o podanie zamiarów co do ww. budynku.

Ad.11. Sprawy bieżące:
1) Wójt Gminy poinformował, że Gmina Radłów odstępuje od organizacji przetargów na
węgiel dla jednostek podległych. Obecnie każda jednostka samorządowa posiada
własną kotłownię i sama powinna obliczyć ilość paliwa potrzebnego do ogrzania
własnych pomieszczeń. Obowiązek ten spada na dyrektorów jednostek. Najlepsza
oferta powinna być wybrana spośród 3 firm
z naszego obrębu.
Ad.12. Nie zgłoszono głosów do dyskusji.
Ad.13. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy, Irena Czubaj-Zając, zamknęła obrady XXIX Sesji Rady Gminy
Radłów. Korzystając z okazji złożyła Radnym i przedstawicielom Gminy życzenia świąteczne.
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.00.

