
 P R O T O K Ó Ł  NR  II/2014

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  10  GRUDNIA  2014  ROKU

Załączniki do protokołu:

UCHWAŁA Nr 4/II/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Radłów,

UCHWAŁA Nr 5/II/2014 w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz powołania 
składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Radłów,

UCHWAŁA Nr 6/II/2014 w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz powołania 
składu osobowego stałej Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury Rady 
Gminy Radłów,

UCHWAŁA Nr 7/II/2014 w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz powołania 
składu osobowego stałej Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju 
Społeczno – Gospodarczego, Samorządu oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy 
Radłów,

UCHWAŁA Nr 8/II/2014 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych 
Rady Gminy Radłów,

UCHWAŁA Nr 9/II/2014 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy,

UCHWAŁA Nr 10/II/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radłów,

UCHWAŁA Nr 11/II/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 12/II/2014 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania 
dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 
ścieków na terenie Gminy Radłów.

P R O T O K Ó Ł  NR  II/2014



Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  10  GRUDNIA  2014  ROKU

     Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Radłów – Wilhelm Wengel.

Radnych obecnych – 14,

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych – 1.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli :

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,

- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,

- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,

- Radca Prawna – Anna  Trepka

Porządek obrad II Sesji Rady Gminy :

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

4. Przyjęcie uchwał w sprawach :

1) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radłów,

2) ustalenia przedmiotu działania oraz powołania składu osobowego stałej Komisji 
Budżetu i Finansów,

3) ustalenia przedmiotu działania oraz powołania składu osobowego stałej Komisji 
Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury Rady Gminy Radłów,

4) ustalenia przedmiotu działania oraz powołania składu osobowego stałej Komisji 
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, 
Samorządu oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Radłów,

5) zasad przyznawania oraz wysokości diet radnych Rady Gminy Radłów,



6) upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,

7) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radłów,

8) zmiany Uchwały Nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radłów na 2014 rok,

5. Interpelacje i wnioski Radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

7. Dyskusja.

8. Sprawy bieżące.

9. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy.

Streszczenie obrad :

Ad.1. Otwarcia II Sesji Rady Gminy Radłów dokonał Przewodniczący Rady – 
Wilhelm Wengel. Powitał przybyłych na obrady Radnych oraz osoby uczestniczące   
w Sesji spoza składu Rady.

Na podstawie listy obecności – stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad został przekazany Radnym wraz z zawiadomieniami   
o terminie Sesji. Wniosek o wprowadzenie do w/w zmian zgłosił Wójt. Temat dotyczy 
wprowadzenia do pkt. 6 – tj. przyjęcie uchwał - ppkt. 9 - przedłużenia okresu 
obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Radłów. Uzasadnił wniosek możliwością 
pozostawienia na rok przyszły dotychczas obowiązujących stawek.

Wniosek Wójta Rada przyjęła w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Porządek obrad – z wprowadzoną zmianą – przyjęto również jednogłośnie.

Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był w Biurze Rady Gminy oraz na sali 
przed rozpoczęciem obrad. Nie zgłoszono uwag do treści protokołu. Protokół z I Sesji
Rady Gminy przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.4. Przyjęcie uchwał w sprawach:



1) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radłów

 Radni zapoznali się z treścią ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy 
Radłów w zakresie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Przystąpiono do 
zgłaszania kandydatów do składu Komisji. Radni zgłoszeni – wyrażali zgodę na 
pracę w Komisji. Komisja ukonstytuowała się następująco:

- Przewodnicząca  Komisji – Irena Czubaj – Zając,

- Członkowie Arnold Zaremba,

Iwona Kościelna

Karol Książek

Bronisław Czapliński,

Justyna Barcz,

Regina Majowska.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 4/II/2014               
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Uchwałę przyjęto w obecności 
14 Radnych – jednogłośnie.

2) ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Budżetu        
i Finansów Rady Gminy Radłów.

Radni zapoznali się z zapisami ustawy o samorządzie gminnym oraz statutu gminy 
dotyczącymi powoływania stałych komisji rady gminy.

Ustalono przedmiot działania Komisji Budżetu i Finansów.

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do składu Komisji. Zgłoszeni Radni wyrażali 
zgodę na pracę w Komisji. Komisja Budżetu i Finansów powołana została                  
w następującym składzie:

Brygida Świtała,

Justyna Barcz,

Gerard Grzesik,

Piotr Nowak,

Lidia Jonek (nieobecna – wyraziła pisemną zgodę na pracę w komisji)

Arnold Zaremba,

Grzegorz Mencfel.



Jednogłośnie przyjęto odczytany przez Przewodniczącego Rady projekt Uchwały    
Nr 5/II/2014 w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz powołania składu 
osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Radłów.

3) ustalenie przedmiotu działania oraz powołania składu osobowego stałej Komisji 
Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury Rady Gminy Radłów

Radni zapoznali się z zapisami ustawy o samorządzie gminnym oraz statutu gminy 
dotyczącymi powoływania stałych komisji rady gminy.

Ustalono przedmiot działania Komisji Oświaty…

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do składu Komisji. Zgłoszeni Radni wyrażali 
zgodę na pracę w Komisji. Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury 
powołana została w następującym składzie:

Wilhelm Wengel,

Irena Czubaj – Zając,

Iwona Kościelna,

Ewelina Paśmionka,

Martyna Gruca,

Grzegorz Mencfel,

Lidia Jonek (nieobecna – wyraziła pisemną zgodę na kandydowanie).

Jednogłośnie przyjęto odczytany przez Przewodniczącego Rady projekt Uchwały     
Nr 6/II/2014 w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz powołania składu 
osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury Rady Gminy 
Radłów.

4) ustalenie przedmiotu działania oraz powołania składu osobowego stałej Komisji 
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, 
Samorządu oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Radłów

Radni zapoznali się z zapisami ustawy o samorządzie gminnym oraz statutu gminy 
dotyczącymi powoływania stałych komisji rady gminy.

Ustalono przedmiot działania Komisji Rolnictwa…



Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do składu Komisji. Zgłoszeni Radni wyrażali 
zgodę na pracę w Komisji. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju 
Społeczno – Gospodarczego, Samorządu oraz Ochrony Środowiska powołana 
została w następującym składzie:

Bronisław Czapliński,

Piotr Nowak,

Martyna Gruca,

Karol Książek,

Regina Majowska,

Gerard Grzesik,

Ewelina Paśmionka.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 30 – minutową przerwę w obradach. W tym 
czasie komisje zorganizowały swoje pierwsze posiedzenia, celem dokonania wyboru 
Przewodniczących komisji.

Po przerwie.

Komisje przekazały informacje o ukonstytuowanych składach.

5) uchwalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Radłów.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił obowiązującą dotychczas Uchwałę Nr 
8/III/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wysokości diet
radnych.

Radny Bronisław Czapliński zaproponował, aby kwoty diet podwyższyć o 20 zł.

Radni Barcz i Nowak zaproponowali, aby stawki diet pozostały bez zmian.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad kolejnymi wariantami stawek diet.

Za wnioskiem Radnego Czaplińskiego opowiedziało się 9 Radnych , przeciw             
2 Radnych, wstrzymało się od głosu 3 Radnych. Dla Wiceprzewodniczącego 
opowiedziano się za wypłatą podwójnej diety w przypadku prowadzenia Sesji.

Nie zmieniono stawki ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy.

Przedstawiony przez Przewodniczącego Rady Gminy projekt Uchwały Nr 8/II/2014 – 
przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.



6) Sekretarz Gminy przedstawiła przepisy i projekt uchwały upoważniający 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy  do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego
dla Przewodniczącego Rady Gminy. Nie zgłoszono uwag do tematu. Uchwałę         
Nr 9/II/2014 przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

7) ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy. Skarbnik Gminy oraz Sekretarz Gminy 
omówiły przepisy prawne stosowane przy ustalaniu wynagrodzenia Wójta. 
Przedstawiły  składniki dotychczasowego wynagrodzenia, które przyjęte zostały 
Uchwałą Nr 12/III/2010 Rady Gminy Radłów w dniu 28 grudnia 2010 roku.

Zgłoszono następujące warianty zmian wynagrodzenia Wójta:

I wariant z wynagrodzeniem zasadniczym 8.400 zł (wyniki głosowania 6 przeciwnych,
8 wstrzymujących się głosów)

II wariant z wynagrodzeniem zasadniczym 5.600 zł (wyniki głosowania: 11 głosów 
„za”, 1 przeciwny, 2 „wstrzymujące się”)

III wariant – pozostawienie wynagrodzenia Wójta na obecnym etapie                          
z wynagrodzeniem zasadniczym 4.900 zł (wyniki głosowania 1 „za”, 3 „przeciwne”, 
10 „wstrzymujących się”).

Do projektu uchwały przyjęto wariant II.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 10/II/2014, którą 
Rada przyjęła 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”

Ogłoszono 10 – minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

8) Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz przedstawiła z uzasadnieniem Propozycje zmian
w tegorocznym budżecie. Udzieliła wyjaśnień na pytania zebranych.                
Uchwałę Nr 11/II/2014 – przyjęto jednogłośnie.

9) Kierownik Referatu Urzędu Gminy – Piotr Górski poinformował o konieczności 
podjęcia przez Radę decyzji w zakresie stawek za wodę i ścieki nie rzadziej niż raz 
na dwa lata. Ostatnia w tym zakresie uchwała przyjęta została w dniu 27 listopada 
2013 roku. Proponuje się pozostawienie obowiązujących stawek na rok następny tj. 
do dnia 31 grudnia 2015 roku. Propozycja została zaakceptowana.                  
Uchwałę Nr 12/II/2014 – przyjęto jednogłośnie.



Ad.5. Interpelacje i wnioski zgłosili :

Bronisław Czapliński – w sprawie konieczności monitowania do Powiatowego 
Zarządu Dróg w Oleśnie o zapewnienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg 
poprzez budowę ronda, wycinkę dwóch drzew (klon) i poszerzenie asfaltu w 
miejscowości Wichrów,

Justyna Barcz w sprawie zapewnienia oznakowania poziomego na drogach             
dla zapewnienia lepszej widoczności,

Arnold Zaremba w sprawie konieczności naprawy krawężników, chodników                
i czyszczenia studzienek przy nowo wybudowanej drodze w Radłowie,

Paśmionka Ewelina w sprawie wycięcia drzewa przy boisku w Biskupicach, które 
zasłania widoczność skrzyżowania z drogą z Kościelisk,

Mencfel Grzegorz w sprawie instalacji oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu dróg 
we wsi Sternalice,

Nowak Piotr w sprawach: konieczności udrożnienia rowu melioracyjnego w Nowych 
Karmonkach, który w czasie intensywnych opadów zamienia się w „rzekę” oraz 
zmiany błędnej tablicy informacyjnej „Nowe Karmonki”

Gruca Martyna – w sprawie montażu tablic informacyjnych do posesji we wsi 
Wolęcin.

Ad.6. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielił Wójt Gminy:

- po remoncie drogi powiatowej w Wichrowie - jest niebezpiecznie (źle wykonany 
zjazd, niebezpieczne skrzyżowanie, zwężenie asfaltu). 

Urząd Gminy wystąpi z wnioskiem do Powiatowego Zarządu Dróg o:

- zapewnienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Wichrowie,

- poziome oznakowanie dróg,

- wycinkę drzewa w Biskupicach.

- naprawę krawężników i czyszczenie studzienek w Radłowie. Chodnik – został 
naprawiony.

Oświetlenie skrzyżowania w Sternalicach leży w gestii gminy. 

Problemem w planowaniu remontu, czy też oświetlenia dróg jest ich nieuregulowany 
stan prawny. Podejmowane dotąd działania nie przyniosły rezultatów. W najbliższym 
czasie należy ponowić wnioski, celem dokonania przekazania lub przejęcia dróg tak, 
aby ich stan prawny był uregulowany.



W sprawie czyszczenia rowu melioracyjnego w Nowych Karmonkach – Gmina 
wystąpi z wnioskiem do Spółek Wodnych w Oleśnie.

W pierwszym kwartale 2015 roku zamówione zostaną tablice informacyjne:

- dla wsi Nowe Karmonki 

- dla wsi Wichrów i Wolęcin – tablice do posesji.

Rada Gminy w najbliższym czasie powinna zapoznać się ze stanem faktycznym oraz
wnioskami mieszkańców i propozycjami gminy w zakresie:

- remontu dróg,

- instalacji oświetlenia ulicznego,

- poprawy stanu lokalowego  Przedszkola w Radłowie,

- planu zagospodarowania przestrzennego gminy z udziałem przedstawicieli Firm 
zainteresowanych budową ferm wiatrowych (Radan i Windprojekt). Radny Nowak 
zaproponował aby przedstawić również możliwość budowy ferm fotowoltaicznych.

- koncepcji kanalizacji gminy z udziałem przedstawicieli firmy, która opracowała taką 
koncepcję.

Proponuje się, aby w tym celu – po ustaleniu budżetu na rok 2015 Rada ustaliła 
zadania priorytetowe.

Ad.7 i 8. Sprawy bieżące, dyskusja:

Wójt Gminy zaproponował terminy posiedzeń na miesiąc grudzień:

- 22.12. – wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy,

- 30.12. – III Sesja Rady Gminy

Propozycje zostały zaakceptowane.

Wójt poinformował również o planowanym zebraniu mieszkańców Sołectwa Wolęcin, 
które poświęcone będzie organizacji dożynek gminnych w 2015 roku.

W związku z różnymi propozycjami związanymi z ustalaniem godzin posiedzeń 
Komisji i Sesji Rady Gminy – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kolejno 
zgłoszone propozycje. W wyniku głosowania ustalono :



- Sesje Rady Gminy zwoływane będą na godz. 10.00,

- Komisje Rady zwoływane będą rotacyjnie: na godz. 10.00 i na godz. 13.00.

Radna Justyna Barcz zaproponowała, aby informacje o terminach posiedzeń 
zamieszczane były na stronie internetowej BIP Urzędu.

Wójt poinformował o ustaleniu granic działek przez GS „SCH” Radłów, co powoduje 
konieczność wykupu gruntu przy budynku Urzędu (wjazd). 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał życzenia Wojewody Opolskiego.

Ad.9. Po wyczerpaniu porządku obrad – Przewodniczący Rady Gminy Radłów – 
Wilhelm Wengel zamknął obrady II Sesji Rady Gminy.

Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 12.40.


