
P R O T O K Ó Ł  NR  XXIV/2017 

Z  SESJI 

RADY  GMINY  RADŁÓW 

Z  DNIA  25  MAJA  2017  ROKU 

 

Załączniki do  protokołu: 

 

UCHWAŁA Nr 155/XXIV/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Oleskiemu, 

UCHWAŁA Nr 156/XXIV/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 135/XXI/2016 Rady 

Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy    

na rok 2017, 

UCHWAŁA Nr 157/XXIV/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 134/XXI/2016 Rady 

Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej, 

UCHWAŁA Nr 158/XXIV/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej, 

UCHWAŁA Nr 159/XXIV/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Kościeliskach, 

UCHWAŁA Nr 160/XXIV/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Kościeliskach, 

UCHWAŁA Nr 161/XXIV/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej, 

UCHWAŁA Nr 162/XXIV/2017 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Radłów w 2017 roku”. 

 

1. Informacja o sytuacji w oświacie w Gminie Radłów za okres dwóch miesięcy 

bieżącego roku. 

2. Wystąpienie Mieszkańców Wsi Stare Karmonki oraz Radłów ulice: Kolorowa    

i Lipowa. 

3. Opinia prawna do wniosku Radnego Bronisława Czaplińskiego 

 

 

 

 



P R O T O K Ó Ł  NR  XXIV/2017 

Z  SESJI 

RADY  GMINY  RADŁÓW 

Z  DNIA  25  MAJA  2017  ROKU 

 

     Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel. 

 

Radnych obecnych według listy obecności – 15. 

 

Spoza Rady w Sesji udział wzięli: 

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat, 

- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak, 

- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz, 

- Kierownicy Referatów – Sylwia Kus i Piotr Górski, 

- Radca Prawny Urzędu Gminy – Tomasz Głębocki, 

- Sołtysi – lista obecności w załączeniu, 

- Mieszkańcy Sołectwa Radłów i Kościeliska – lista obecności w załączeniu. 

 

Porządek obrad XXIV 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 między Sesjami oraz ze sposobu 

załatwienia ustnych wniosków Radnych. 

5. Informacja o sytuacji w oświacie za ostatnie dwa miesiące bieżącego roku. 

6. Analiza budżetu gminy w zakresie potrzeb i możliwości realizacji zadań 

inwestycyjnych. 

7. Przyjęcie uchwał w sprawach : 

1) zmian w budżecie Gminy, 

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

3) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów 

nieruchomości gruntowej, 

4) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

niezabudowanej położonej w Kościeliskach, 

5) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

niezabudowanej położonej w Kościeliskach, 



6) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów 

nieruchomości gruntowej, 

7) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2017 

roku”. 

8. Sprawy bieżące. 

9. Interpelacje i zapytania Radnych. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych 

11. Wolne wnioski i informacje. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

Streszczenie obrad: 

Ad.1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy Radłów dokonał Przewodniczący Rady – 

Wilhelm Wengel. Powitał przybyłych na obrady Radnych, Sołtysów, mieszkańców 

oraz Wójta Gminy i pracowników Urzędu. Na podstawie listy obecności Radnych – 

stwierdził prawomocność obrad. 

 

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

o terminie Sesji. 

Wniosek o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie pomocy 

finansowej Powiatowi Oleskiemu wraz z uzasadnieniem zgłosił Wójt Gminy. Radni 

przyjęli wniosek Wójta. Porządek obrad z wprowadzoną zmianą przyjęty został         

w głosowaniu jawnym w obecności 15 Radnych – jednogłośnie. 

 

Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Gminy 

oraz na sali przed rozpoczęciem obrad. Nie zgłoszono uwag do jego treści. Protokół 

Nr XXIII – przyjęto w głosowaniu jawnym w obecności 15 Radnych – jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady – przedstawił treść załączonej do protokołu opinii do wniosku 

Radnego Bronisława Czaplińskiego w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017. 

 

Ad.4. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami: 

- wprowadzono do realizacji przyjęte wcześniej uchwały w zakresie oświaty, 

- wyłoniono w drodze przetargu firmę do przebudowy schodów przy przedszkolu w 

Kościeliskach, 

- zlecono wykonanie ścinki poboczy przy drogach gminnych, 

- zamontowano bariery przy drodze w Wolęcinie, 

- z otrzymanej korespondencji wynika, że Gmina nie otrzyma dofinansowania do 

wnioskowanego remontu dróg w Psurowie i Kościeliskach. Wnioski znajdują się na 

liście rezerwowej FOGR. 



- Wójt uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin Wiejskich. Wiodącym tematem 

dyskusji było Prawo wodne i Karta Nauczyciela. Następne posiedzenie poświęcone 

będzie sprawom związanym ze zbiórką odpadów komunalnych. 

- Gminny Ośrodek Kultury zorganizował kolejne spotkanie z dziećmi 

niepełnosprawnymi. 

- Pan Damian Zroski przeprosił Wójta Gminy. Treść przeprosin została odczytana 

zebranym. 

 

Ad.5. Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak przedstawiła informację o sytuacji            

w oświacie. Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad.6. Analiza budżetu gminy w zakresie potrzeb i możliwości realizacji zadań 

inwestycyjnych. 

Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy omówił potrzeby i możliwości 

realizacji uwzględnionych w budżecie zadań. Udzielił głosu Kierownikowi Referaty – 

Sylwii Kus, która przedstawiła listę zadań przyjętych do realizacji przez Urząd 

Marszałkowski w zakresie dofinansowania zadań w dziedzinie gospodarki wodno – 

ściekowej. Do realizacji tj. do dofinansowania przyjęto 32 wnioski. Wniosek Gminy 

Radłów uwzględniony jest na 27 miejscu. W tej sytuacji – w miesiącu czerwcu 

powinna zostać podpisana umowa na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej   

w Ligocie Oleskie i Psurowie. 

Wójt Gminy podsumowując stwierdził, że urealniają się plany budowy sieci 

kanalizacyjnej w Ligocie i Psurowie. 

Drugim ważnym zadaniem, na które Gmina składała wnioski o dofinansowanie jest 

remont drogi Radłów ul. Lipowa – Stare Karmonki. Od 01 stycznia 2016 roku droga 

przyjęła status drogi gminnej. Złożony do PROW wniosek o dofinansowanie tego 

zadania uplasował się poza limitem środków na ten cel. Drugi wniosek z tzw. 

„Schetynówki” przyjęty został do realizacji, jednak po obcięciu limitu środków dla 

województwa opolskiego – znalazł się poza możliwością dofinansowania. 

Omawiana droga jest najbardziej pilną inwestycją drogową w gminie. Istnieją dwie 

możliwości jej realizacji: 

1) realizacja częściowa ze środków własnych (do zakrętu w kierunku Starych 

Karmonek, 

2) złożenie w miesiącu październiku kolejnego wniosku na dofinansowanie (z 

propozycją współpracy z Powiatem), w przypadku decyzji negatywnej 

realizacja wiosną pierwszego etapu (jak wyżej). 

Wójt zwrócił uwagę zebranych na fakt, że w roku przyszłym priorytetowym zadaniem 

będzie budowa kanalizacji. 

 



W dyskusji do tematu głos zabrali : 

Radna Irena Czubaj odczytała załączony do niniejszego protokołu wniosek 

mieszkańców Starych Karmonek i Radłowa. Zwróciła uwagę na fakt, że                    

w tegorocznym budżecie uwzględnione są środki na realizację tego remontu. 

Radny Gerard Grzesik uznał brak zgody na realizację tego remontu – najwięcej 

inwestycji wykonywanych jest w Radłowie (przedszkole, zakup lokali od GS).         

Nie mówi się o wycofanej z realizacji inwestycji drogowej w Kościeliskach,                 

o ponownym złożeniu wniosku. Droga jest w stanie bardzo złym. 

Głos zabrali obecni na obradach mieszkańcy Wsi Kościeliska i Stare Karmonki. 

Szczegółowy zapis wypowiedzi zapisany został na nośniku elektronicznym – 

załączonym do niniejszego protokołu. 

W toku dyskusji do tematu ustalono: 

- droga Radłów ul. Lipowa – Stare Karmonki. Złożony zostanie kolejny wniosek         

o dofinansowanie remontu tej inwestycji. W przypadku decyzji negatywnej – w roku 

przyszłym ze środków własnych wykonany zostanie I etap tj. do zakrętu w kierunku 

Starych Karmonek. 

- droga Kościeliska – w miesiącu lipcu Komisja Budżetu i Finansów dokona analizy 

stanu budżetu, a Rada Gminy podejmie w tym zakresie ostateczną decyzję. 

Przewodniczący Rady ogłosił 15 – minutową przerwę w obradach. 

Po przerwie. 

 

Ad.7. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) Wójt Gminy poinformował o zamierzeniach Powiatu Oleskiego związanych z 

remontem odcinka drogi Kolonia Biskupska – Olesno. Dofinansowanie tego 

remontu ze strony Gminy Radłów potwierdzi potrzebę tego remontu. 

Proponuje się przeznaczeni na ten cel kwoty 300 tys. zł. 

Rada zaakceptowała propozycję Wójta. W obecności 14 Radnych – Uchwałę 

Nr 155/XXIV/2017 przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 

 

2) Skarbnik Gminy przedstawiła z uzasadnieniem propozycję zmian                    

w tegorocznym budżecie gminy. Nie zgłoszono uwag do tematu. Uchwałę     

Nr 156/XXIV/2017 przyjęto w głosowaniu jawnym – 14 głosami „za”, 

 

3) Również jednogłośnie w obecności 14 Radnych przyjęto Uchwałę                   

Nr 157/XXIV/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

 

 

4) Wójt Gminy poinformował o przyjętych w roku ubiegłym ustaleniach 

związanych z przejęciem gruntu pod drogę na nowo powstałym osiedlu          

w Radłowie. Uchwałę Nr 158/XXIV/2017 przyjęto w obecności 14 Radnych – 

jednogłośnie. 



5) i 6) Wójt wyjaśnił, że w związku z regulacja stanu prawnego własności 

państwa Pielok w Kościeliskach wystąpiły niejasności we własności gruntu 

(0,0138 ha i 0,0760 ha). Wójt przedstawił propozycję zgody na zbycie             

w drodze bezprzetagowej w w/ nieruchomości. Uchwały Nr 159/XXIV/2017           

i 160/XXIV/2017 przyjęto w obecności 14 Radnych – jednogłośnie. 

 

6) Wójt poinformował o zamiarze nieodpłatnego przekazania gruntu                    

o powierzchni 0,0180 w Wichrowie na własność gminy dla potrzeb OSP 

Wichrów. Uchwałę Nr 161/XXIV/2017 – przyjęto w obecności 14 Radnych – 

jednogłośnie. 

 

 

7) Również jednogłośnie przyjęto omówiony prze Wójta Gminy projekt Uchwały 

Nr 162/XXIV/2017 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Radłów w 2017 roku. 

 

Ad.8. Sprawy bieżące: 

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na pytanie Radnego Karola Książek w sprawie 

terminu zbiórki opon. 

 

Ad.9. Interpelacje i zapytania zgłosili: 

- Radna Irena Czubaj – Zając w sprawie sposobu wykaszania rowów przydrożnych, 

- Radna Iwona Kościelna zgłosiła uszkodzenie drogi w Sternalicach (przy posesjach 

Bryłka – Derbis), 

- Radna Ewelina Paśmionka zgłosiła konieczność usunięcia drzewa przy boisku        

w Biskupicach obok pasa drogi Biskupice – Kościeliska, 

- Radny Piotr Nowak w sprawie monitu o prawidłowe oznakowanie miejscowości 

Nowe Karmonki, 

- Sołtys Wsi Ligota Oleska Grzegorz Pakuła w sprawie uszkodzonego hydrantu oraz 

wykaszania poboczy, 

- Sołtys Wsi Kolonia Biskupska w sprawie działań zmierzających do uporządkowania 

terenu po Tartaku. 

- Sołtys Wsi Wichrów – Roman Kaleja w sprawie konieczności załatania dziur na 

drodze powiatowej i gminnej w Wichrowie. 

 

 

 



Ad.10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski udzielili : 

Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat, 

Kierownik Referatu – Piotr Górski. 

 

Ad.11. Wolne wnioski i informacje. 

Wójt poinformował, że tegoroczny Przegląd Orkiestr Dętych – decyzją Rady Gminy 

odbędzie się w Radłowie. 

 

Ad.12. Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel zamknął obrady XXIV Sesji 

Rady Gminy. Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 12.45. Szczegółowy zapis 

elektroniczny obrad – załączono do niniejszego protokołu. 

 

 

 

Protokołowała : 

 

 

 

 

 

 

 

 


