
P R O T O K Ó Ł  NR  XIV/2016 

Z   SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 

Z   DNIA  30  MARCA  2016 ROKU 

 

Załączniki  do  protokołu : 

 

UCHWAŁA Nr 88/XIV/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 82/XII/2015 Rady Gminy 

Radłów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 

2016, 

 

UCHWAŁA Nr 89/XIV/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 81/XII/2015 Rady Gminy 

Radłów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej, 

 

UCHWAŁA Nr 90/XIV/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie lokali 

niemieszkalnych stanowiących własność Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska 

w Radłowie wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej 

w Radłowie, 

 

UCHWAŁA Nr 91/XIV/2016 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki, 

 

UCHWAŁA Nr 92/XIV/2016 w sprawie Statutu Gminy Radłów 

 

1. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Informacja o przebiegu zebrań wiejskich. 

3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych , Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie za rok 2015. 

4. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Radłów za rok 2015. 

5. Korespondencja Stowarzyszenia „Nasza natura – Nasze zdrowie”. 

 

 

 



P R O T O K Ó Ł  Nr  XIV/2016 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW   

Z  DNIA  30  MARCA  2016  ROKU 

 

 

     Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel. 

 

Obrady Sesji rozpoczęły się w sali wiejskiej o godz. 10.00. 

 

W Sesji uczestniczyło 14 Radnych ( Radny Gerard Grzesik przybył na obrady         

o godz. 12.00) 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych – 1. 

 

Spoza Rady w Sesji udział wzięli : 

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat, 

- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak, 

- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz, 

- Radca Prawny – Tomasz Głębocki, 

- Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Henryk Karkos, 

- Sołtysi – lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu, 

- Zarząd Stowarzyszenia „Nasza natura – Nasze zdrowie”, 

- publiczność – Mieszkańcy Gminy Radłów – sympatycy Stowarzyszenia Nasza 

Natura – Nasze Zdrowie” – około 10 osób. 

 

Porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy: 

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. Podsumowanie przebiegu zebrań wiejskich. 

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie za 2015 rok. 

7. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego za 2015 rok. 



8. Podsumowanie spotkań w zakresie farm wiatrowych. 

9. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) Uchylenia uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, 

2) Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu, 

3) Zmian w budżecie gminy na rok 2016, 

4) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

5) Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie lokali niemieszkalnych stanowiących 

własność Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Radłowie wraz z 

udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Radłowie, 

6) Wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, 

7) Uchwalenia Statutu Gminy Radłów. 

10. Sprawi bieżące. 

11. Interpelacje i wnioski Radnych. 

12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 

13. Dyskusja. 

14. Zamknięcie obrad. 

15.  

 

Streszczenie obrad : 

 

Ad.1. Otwarcia XIV Sesji Rady Gminy Radłów dokonał Przewodniczący Rady – 

Wilhelm Wengel. Powitał przybyłych Radnych, Gości Zaproszonych, osoby 

zaproszone do referowania poszczególnych punktów porządku obrad oraz 

publiczność. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w Sesji uczestniczy 13 

Radnych, tym samym – Sesja jest prawomocna. 

 

Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami       

o terminie Sesji. Wniosek z uzasadnieniem dotyczącym wycofania z pkt.10 przyjęcie 

uchwał ppkt.2 tj udzielenia pomocy Finansowej Powiatowi Oleskiemu zgłosił Wójt 

Gminy. Temat dotyczy dofinansowania remontu drogi powiatowej (wzorem lat 

ubiegłych), jednak Rada Powiatu nie przyjęła jeszcze zakresu prac remontowych 

dróg powiatowych na rok bieżący. Sprawa oddalona zostanie do kolejnej Sesji. 

Wniosek Wójta – został przyjęty. Porządek obrad z wprowadzoną zmianą – Rada 

przyjęła w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 

 

Ad.3. Protokół z XIII Sesji wraz z zapisem cyfrowym wyłożony był do wglądu w 

Biurze Rady Gminy oraz na Sali – przed rozpoczęciem obrad. Nie zgłoszono uwag 

do w/w dokumentu. Protokół z poprzedniej Sesji – przyjęto w obecności 13 Radnych 

w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 

 



Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informację z działalności Urzędu 

Gminy w okresie międzysesyjnym : 

- złożono wniosek i naniesiono do niego poprawki w przedmiocie remontu drogi 

gminnej Radłów ul. Lipowa – Stare Karmonki, 

- naniesiono również wymagane poprawki do wnioski złożonego w FOGR w 

przedmiocie remontu dróg w Sternalicach, 

- Sąd Rejonowy w Oleśnie rozpatruje wniosek Gminy o zasiedzenie dotyczący drogi 

Kolonia Biskupska – Kościeliska. Ogłoszenie wyroku wyznaczono na 20 maja br., 

- 15 marca odbył się przetarg na budowę studni głębinowej w Biskupicach. Do 

przetargu zgłosiło się 7 firm. Prace wykonywać będzie firma z Domaszowic 

Kieleckich, 

- 24 marca odbył się przetarg na remont Oddziału Przedszkolnego w Radłowie. Do 

przetargu zgłosiło się 8 firm. Wynik nie został jeszcze ogłoszony – trwają 

uzupełnienia ofert. 

- odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa z udziałem Sołtysów i przedstawicieli 

Powiatowej Komendy Policji w Oleśnie – omówiono zasady współpracy, 

- Gminny Ośrodek Kultury zorganizował przedświąteczne spotkanie z dziećmi 

niepełnosprawnymi z terenu Gminy Radłów, 

- 12 marca w Rudnikach odbył się kolejny Turniej Radnych Powiatu Oleskiego. 

Gmina Radłów zajęła w min drugie miejsce. 

 

Ad.5. Wójt Gminy omówił przebieg zebrań mieszkańców poszczególnych sołectw. 

Zebrania odbyły się w okresie od 13 stycznia do 19 lutego. Przedstawił wnioski 

zgłoszone na tych zebraniach. Materiał opisowy – stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad.6 i 7. Pełnomocnik Wójta Gminy w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkomanii – Henryk Karkos przedstawił sprawozdania: 

- z realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, 

narkomanii oraz ochrony ofiar przemocy w rodzimie za rok 2015, 

- z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2015. 

Pytań – nie zgłoszono. 

Sprawozdania opisowe – stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 



Ad.8. Wójt Gminy omówił przebieg działań Gminy w zakresie zapewnienia w planie 

zagospodarowania przestrzennego możliwości budowy farm wiatrowych od 2013 

roku tj. od momentu przyjęcia studium zagospodarowania przestrzennego. Na 

przełomie lutego i marca 2015 roku Rada Gminy przyjęła uchwały w sprawie 

opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla zapewnienia możliwości 

budowy tych farm.  

W tym temacie odbyły się spotkania z mieszkańcami Gminy – przede wszystkim z 

przeciwnikami budowy w/w farm. Negatywne opinie zgłoszone zostały również w 

czasie konsultacji społecznych do Strategii Rozwoju Gminy. 

W miesiącu styczniu br. – podpisana została umowa na sporządzenie planu 

zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z przyjętymi uchwałami 

W tym samym czasie Sejm podjął działania nad nowelizacją ustawy o energii 

odnawialnej m.in. w zakresie związanym z budową farm wiatrowych.  

Mieszkańcy Gminy – zgłosili projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał w sprawie 

opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Projekt ten jest 

uwzględniony w porządku obrad obecnej Sesji. 

Na Sesję zaproszony został Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Natura – Nasze 

Zdrowie” – organizacji przeciwnej budowie farm wiatrowych w naszej gminie. 

W sytuacji związanej z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii Wójt 

Gminy proponuje: 

- pozostawić sytuację prawną w gminie w stanie obecnych – poprzez nie przyjęcie 

projektu uchwały mieszkańców, 

- Gmina sporządzi aneks do umowy na sporządzenie planu zagospodarowania 

przestrzennego – wstrzymując prace nad planem na okres co najmniej 3 miesięcy, 

co pozwoli do podejmowania dalszych decyzji w przedmiotowej sprawie po wejściu  

w życie znowelizowanej ustawy –dotyczy to przede wszystkim przede wszystkim 

zapisu związanego z odległościami umożliwiającymi usytuowanie farm. 

Wójt udzielił odpowiedzi na pytanie Radnej Szoprun – aneks do umowy nie będzie 

miał dla gminy skutków finansowych. 

Następnie Przewodniczący udzielił głosu osobom spoza Rady – przybyłym na Sesję: 

- Pan Damian Świtała zwrócił się z pytaniem, czy w realizacji zamierzeń Gminy w 

temacie budowy farm wiatrowych brane są pod uwagę wyniki konsultacji 

społecznych. 

Odpowiedzi udzielił Radca Prawny – konsultacje dotyczyły strategii rozwoju gminy. 

Kolejne będą prowadzone nad planem zagospodarowania przestrzennego w 

przypadku wznowienia prac nad tym planem. 

Pan Damian Zroski zwrócił się z pytaniem – jeżeli odroczenie planu ma być 

odroczone do czasu wejścia w życie ustawy – to po co jest ten plan? Na przykładzie 

innych gmin zwrócił uwagę na możliwe kolejne zagrożenia związane z budową 

spalarni, czy też biogazowni. 



Poinformował, że według dokumentów jakimi dysponuje Stowarzyszenie – w Gminie 

Wróblew, w które byli Radni Gminy Radłów – sytuacja wygląda diametralnie inaczej. 

Negatywnie ocenił przeprowadzenie ankiet na terenie gminy. Zwrócił również uwagę, 

że protesty mieszkańców – nie mają wiążącego charakteru. 

Wójt poinformował, że opinie mieszkańców przekazane zostały pracowni 

urbanistycznej – realizującej projekt planu. Zwrócił również uwagę przedmówcy na 

niestosowne opinie w stosunku do Gminy Wróblew. 

Pan Zroski wyjaśnił, że omawiając temat Gminy Wróblew użył metafory. 

Pani Marianna Roj zabrała głos informując, że firmy instalują stare, zezłomowane 

wiatraki, stwierdzając, że Sternalice nie chcą wiatraków, nie chcą również 

biogazowni, jaka ma powstać w sąsiedniej miejscowości Żytniów. 

Wójt zaproponował, aby wstrzymać temat związany z planem budowy farm 

wiatrowych na terenie Gminy Radłów do czasu wejścia w życie ustawy w tym 

zakresie. 

 

Ad.9. Przyjęcie uchwał : 

1) Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszony przez 

Mieszkańców Gminy projekt uchwały Nr 88/XIV/2016 w sprawie uchylenia 

uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy. 

W głosowaniu brało udział 13 Radnych. Wynik głosowania był następujący: 

„za” przyjęciem Uchwały – 0 głosów, „przeciw” 11 głosów, głosy 

„wstrzymujące się” – 2. Uchwała – nie została przyjęta. 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 – minutową przerwę w obradach. 

Po przerwie. 

 

2) Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz przedstawiła z uzasadnieniem projekt zmian 

tegorocznego budżetu m.in. środków przeznaczonych na zakup lokali 

stanowiących własność Gminnej Spółdzielni. Uchwałę Nr 88/XIV/2016 – 

przyjęto w obecności 13 Radnych – jednogłośnie. 

 

3) Skarbnik Gminy przedstawiła również propozycję zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej – wyjaśniając powody tych zmian. Nie zgłoszono uwag do tematu. 

Uchwałę Nr 89/XIV/2016 – przyjęto w obecności 13 Radnych – jednogłośnie. 

 

 

 



4) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wyniki negocjacji z Prezesem 

Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w zakresie zakupu lokali o 

powierzchni 72 m2. 

Szczegółowych wyjaśnień do tematu udzielił Wójt Gminy: pisemna oferta GS 

opiewała na 150 tys. zł, operat szacunkowy zlecony przez gminę wynosi 91 

tys. zł. Decyzją wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy – przed Sesją 

przeprowadzono negocjacje z Prezesem GS.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że ostateczną kwotę jaką zgłosił 

Prezes GS było 120 tys. zł, Radni ustalili maksymalną stawkę na kwotę 115 

tys. zł. Ostateczna decyzja należy do Rady Gminy. 

W toku dyskusji do tematu ustalono, że do projektu uchwały wprowadza się 

kwotę 115 tys. zł. 

Na Sesję przybył Radny – Gerard Grzesik. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 90/XIV/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie lokali niemieszkalnych 

stanowiących własność Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w 

Radłowie wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej 

położonej w Radłowie. Głosowało 14 Radnych. „Za” przyjęciem Uchwały 

opowiedziało się 13 Radnych, „wstrzymał się” od głosu 1 Radny. 

Wójt wyjaśnił, że w przypadku zgody sprzedającego - protokół uzgodnień 

opiewał będzie na kwotę 115 tys. zł – realizowanej w trzech transzach. 

 

5) Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. 

Obecna uchwała obowiązuje w roku 2016. 

Wójt Gminy zaproponował, żeby przyjąć temat na rok 2017, co pozwoli na 

ocenę efektywności tematu. Uchwałę Nr 91/XIV/2016 – przyjęto w obecności 

14 Radnych – jednogłośnie. 

 

6) Przewodnicząca Komisji Statutowej – Radna Justyna Szoprun omówiła 

przebieg prac nad projektem uchwały w sprawie projektu Statutu Gminy 

Radłów. Głównym celem prac Komisji Statutowej było uporządkowanie i 

usystematyzowanie zapisów statutu. Przedstawiła również ostatnie redakcyjne 

poprawki związane z § 62 projektu. 

Zwróciła uwagę na naganne działanie związane z upublicznieniem projektu – 

przed przyjęciem przez Radę. 

Zgłosiła wniosek o przyjęcie opracowanego przez Komisję Statutu. 

Radny Gerard Grzesik zgłosił uwagi do projektu statutu w zakresie: 

- pozycji przewodniczącego Rady, 

- przedłużenia terminu odpowiedzi na wnioski, 

- zapewnienia udziału mieszkańców gminy w pracach Rady. 

Wyjaśnień do uwag udzielił Radca Prawny. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 92/XIV/2016 

w sprawie Statutu Gminy Radłów. Głosowało 14 Radnych. „Za” przyjęciem 

uchwały opowiedziało się 13 Radnych, „wstrzymał się” od głosu – 1 Radny. 

 

 



Ad.10. Sprawy bieżące : 

Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel zapoznał zebranych z treścią 

korespondencji adresowanej do Rady Gminy, której nadawcą jest Stowarzyszenie 

„Nasza Natura – Nasze Zdrowie”. Materiał – w załączeniu do niniejszego protokołu. 

Głos zabrał Wójt Gminy – Rada podjęła decyzję, aby nie odstępować od procedury 

planistycznej. W związku z tym przyjęty zostanie aneks do umowy wstrzymujący na 

trzy miesiące prace nad realizacją planu zagospodarowania przestrzennego. 

Podjęcie dalszych działań zależne będzie od zapisu ustawy w tym temacie. 

Pan Damian Zroski zgłosił z uzasadnieniem wniosek o remont drogi w kierunku do 

posesji Kunysz w Wichrowie. 

Stefan Rudolf – w sprawie zagospodarowania działki po piaskowni w Biskupicach, 

którą obecnie traktuje się jako wysypisko śmieci. 

 

Ad.11. Interpelacje i wnioski zgłosili : 

Bronisław Czapliński – w sprawach: 

- ponowienia wniosku o wycięcie suchych gałęzi nad drogą powiatową w kierunku 

Wichrowa. Stan obecny stwarza duże zagrożenie.  

- konieczności czyszczenia zarośniętego rowu przy OSP Wichrów. 

Martyna Gruca w sprawie przeznaczenia środków na zagospodarowanie źródeł rzeki 

Prosny. 

Karol Książek w sprawie uwzględnienia w planie na rok przyszły remontu drogi w 

kierunku posesji Matusek – Pietrzok w Kościeliskach. 

Bronisław Czapliński potwierdził potrzebę remontu drogi do posesji Kunysz w 

Wichrowie. 

Gerard Grzesik uznał, że w przypadku ustalania kolejności remontu dróg w 

poszczególnych sołectwach zwrócić należy uwagę co było robione w danej wsi od 

wielu lat. 

Irena Czubaj – Zając poparła wniosek o remont drogi w Wichrowie. Sprawa dojazdu 

do posesji,w której mieszkają osoby potrzebujące stałej opieki zdrowotnej – jest 

sprawą priorytetową. 

 

Ad.12. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi : 

- wniosek o wycinkę suchych gałęzi zostanie wysłany po raz kolejny, 

- sprawdzony zostanie stan rowu w Wichrowie, 

- Gmina zamierza złożyć trzy wnioski o dofinansowanie z LGD Górna Prosna 

dotyczące: 



1) modernizacji boiska i szatni w Kościeliskach, 

2) remontu Sali wiejskiej w Radłowie, 

3) zagospodarowania źródeł rzeki Prosny w Wolęcinie 

- z ustaleń Rady wynika, że na rok przyszły przygotowywana będzie dokumentacja 

dla złożenia dwóch wniosków do FOGR o dofinansowanie remontów dróg: 

- w Kościeliskach (do posesji Matusek, Pietrzok), 

- w Psurowie. 

 

Ad.13. Nie zgłoszono tematów do dyskusji. 

 

Ad.14. Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XIV Sesji Rady Gminy Radłów. 

Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.00. 

 

 

 

 

Protokołowała : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


