
P R O T O K Ó Ł  NR  XXXII/2014

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  13  SIERPNIA  2014  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA Nr 216/XXXII/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Oleskiemu,

UCHWAŁA Nr 217/XXXII/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr 181/XXVII/2013 Rady 
Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 
2014 rok,

UCHWAŁA Nr 218/XXXII/2014 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 191/XXVIII/2014 
Rady Gminy Radłów z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Radłów w 2014 roku”,

UCHWAŁA Nr 219/XXXII/2014 w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży 
przysługujących sołtysom sołectw utworzonych na terenie Gminy Radłów,

UCHWAŁA Nr 220/XXXII/2014 w sprawie zawarcia porozumienia o przyjęciu do 
realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego dotyczącego objęcia 
mieszkańców Gminy Radłów, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami 
świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie nr 28.

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego  złożona przez Komendanta 
Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej

2. Zarządzenie Nr 0050.221.2014 Wójta Gminy Radłów w sprawie informacji o 
przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku i informacji o 
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku.

3. Opinia w sprawie możliwości utworzenia przedszkola dwuoddziałowego w 
istniejącym budynku przedszkola wraz z możliwością adaptacji punktu Caritas 
na Przedszkole w Radłowie przy ul. Lipowej 2.

4. Pismo Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Radłowie w sprawie 
propozycji zakupu przez Gminę Radłów pozostałej części budynku przy ul. 
Oleskiej 5.



P R O T O K Ó Ł  NR  XXXII/2014

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  13  SIERPNIA  2014  ROKU

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady gminy – Irena Czubaj – Zając.

Radnych obecnych według listy obecności – 15.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli :

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,

- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,

- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,

- Radca Prawny Urzędu Gminy – Tomasz Głębocki,

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zbigniew Nowak,

- Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej – Stefan Włoka,

- Architekt – Grażyna Chlebowska.

Porządek obrad XXXII 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. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.
7. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu,
2) Zmian w budżecie gminy na rok 2014,



3) Uchylenia Uchwały Nr 191/XXVIII/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 26 
lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Radłów w 2014 roku”.

8. Zapoznanie z treścią pisma GS Radłów w sprawie propozycji zakupu przez 
Gminę Radłów pozostałej części budynku przy ulicy Oleskiej 5 (tj. sklep 
wielobranżowy).

9. Interpelacje i wnioski radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
11. Sprawy bieżące.
12. Dyskusja.
13. Zamkniecie obrad.
14.

Streszczenie obrad:

Ad.1. Otwarcia XXXII Sesji Rady Gminy Radłów dokonała przewodnicząca Rady – 
Irena Czubaj - Zając. Przywitała Radnych oraz 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. Wójt gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie do pkt. 7 – przyjęcie 
uchwał ppkt 4 i 5, wyjaśniając powody zmian projektu porządku obrad. Wniosek 
Wójta został przyjęty. Porządek obrad XXXII Sesji przyjęto w głosowaniu jawnym – 
jednogłośnie.

Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady oraz na 
sali – przed rozpoczęcie obrad. Przewodnicząca zaproponowała przyjęcie protokołu 
w głosowaniu jawnym. Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad.4. Wójt Gminy omówił działania prowadzone przez Urząd w okresie od 25 
czerwca br.:

- odbyły się uroczystości gminne: Noc Świętojańska – Sternalice, turniej piłki nożnej o
puchar Wójta Gminy w Wichrowie, zawody sportowo – pożarnicze w Nowych 
Karmonkach. Imprezy były udane. Organizatorom należą się podziękowania,

- prowadzono następujące inwestycje: remonty dróg w Nowych Karmonkach i 
Ligocie, budowa wiaty i remont boiska w Radłowie,

- firma Remondis przeprowadziła zbiórkę opon i folii,



- wykonano drobne remonty i malowania pomieszczeń w szkołach i przedszkolach – 
radni dokonają przeglądu przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 
2014/2014 w najbliższym czasie,

- trwają prace końcowe nad opracowaniem studium krajobrazowego Gminy Radłów,

- w miesiącu wrześniu Radni zapoznają się z przygotowywanymi wariantami 
koncepcji kanalizacji Gminy Radłów.

Ad.5. Stan bezpieczeństwa pożarowego Gminy Radłów omówił Komendant Gminny 
Ochrony Przeciwpożarowej – Stefan Włoka. Przedstawił  stan bazy, wyposażenia 
oraz potrzeby w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Materiały opisowej do tematu – 
stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6. Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz przedstawiła sprawozdanie z realizacji 
budżetu gminy za I półrocze 2014 roku – stanowiące załącznik do Zarządzenia Wójta
Gminy z dnia 7 sierpnia br. Zarządzenie – w załączeniu.

Na obrady przybyła architekt – Grażyna Chlebowska, celem omówienia opracowanej
na zlecenie Gminy opinii w sprawie możliwości utworzenia przedszkola 
dwuoddziałowego w istniejącym budynku przedszkola wraz z możliwością adaptacji 
punktu Caritas na przedszkole w Radłowie przy ulicy Lipowej 2. Z opinii tej wynika, 
że w stanie istniejącym i przy obowiązujących przepisach nie ma możliwości 
dostosowania pomieszczeń przedszkola oraz lokalu Caritas do stworzenia 
przedszkola dwuoddziałowego. Funkcjonowanie takiego przedszkola byłoby możliwe
tylko po wykonaniu rozbudowy budynku o dwie nowe sale zabaw tj. ok. 160 m2 
powierzchni użytkowej, a istniejące pomieszczenia należałoby dostosować do 
obowiązujących przepisów pod względem sanitarnym i pożarowym (wykonać 
kapitalny remont wraz z termomodernizacją).

Głos zabrał Wójt Gminy. Stwierdził, że należy rozważyć działania zmierzające 
docelowo do utworzenia w Radłowie dwuoddziałowego przedszkola. Z 
przedstawionej opinii wynika, że remont obecnego przedszkola wymagałby środków 
wartości 70% budowy nowego obiektu.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 20 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

Ad.7. Przyjęcie uchwał w sprawach:



1) Skarbnik Gminy przedstawiła propozycję dofinansowania remontu drogi 
powiatowej we wsi Ligota w wysokości 30 tys. zł. Przedstawiony przez 
Przewodniczącą Rady Projekt Uchwały Nr 216/XXXII/2014 – przyjęto w 
obecności 15 Radnych – jednogłośnie,

2) Skarbnik oraz Wójt Gminy omówili propozycje zmian w tegorocznym budżecie. 
Radni uznali za niezasadna propozycję montażu progu zwalniającego na 
drodze gminnej w Biskupskich Drogach. Przeprowadzono w tym zakresie 
głosowanie, w którym 14 głosami „za” – wycofano z projektu środki na w/w 
próg. Pozostałe propozycje zostały zaakceptowane. Uchwałę Nr 
217/XXXII/2014 – przyjęto jednogłośnie.

3) Wójt Gminy uzasadnił konieczność uchylenia przyjętej w dniu 26 lutego br. 
Uchwały Nr 191/XXVIII/2014 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Radłów w 2014 roku”. Do zapisów uchwały uwagi wnosi Wydział 
Kontroli i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego. Uchwałę Nr 218/XXXII/2014 – 
przyjęto jednogłośnie.

4) Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały Nr 219/XXXII/2014 w sprawie diet 
oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących Sołtysom sołectw utworzonych 
na terenie Gminy Radłów. Nie zmieniają się stawki wynagrodzeń – jedynie 
sposób ich wypłacania w związku z likwidacją kasy w Urzędzie Gminy. 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie.

5) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zbigniew Nowak 
przedstawił projekt porozumienia pomiędzy Gminą Praszka, a Gminą Radłów 
w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego z 
zakresu pomocy społecznej dotyczącej objęcia mieszkańców Gminy Radłów - 
osób z zaburzeniami psychicznymi opieka i usługami świadczonymi przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie. Uchwałę Nr 220/XXXII/2014 – 
przyjęto jednogłośnie.

Ad.8. Wójt Gminy zapoznał zebranych z treścią wystąpienia Zarządu Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Radłowie w sprawie zamiaru sprzedaży lokalu 
położonego w Radłowie (sklep wielobranżowy) o powierzchni. 94,7 m2. 
Poinformował, że właścicielem pozostałej części budynku jest już Gmina. Cena 
sprzedaży szacowana w stosunku do zakupionego już lokalu – obecnego ośrodka 
zdrowia wynosić będzie około 170 tys. zł. Radni uznali, że należy rozważyć 
możliwość zakupu – zobowiązali Wójta do negocjacji w tym temacie.

Ad.9 i 10. Interpelacje i wnioski Radnych, Odpowiedzi na interpelacje i wnioski:



Katarzyna Tracz – zabrała głos w sprawie nie do końca akceptowanych prac 
wykonanych przy remoncie boiska sportowego w Radłowie. Zdaniem sportowców 
jakość trawy jest dobra, występują jednak nierówności, które należy wyrównać lub 
zmusić wykonawcę do ponownego wykonania nawierzchni boiska.

Głos w tej sprawie zabrał Radca Prawny. Wykonanie prac w ramach remontu 
wymagało modernizacji – nie budowy lub przebudowy boiska. Istotne są w tym 
zakresie koszty. Na ten cel przeznaczono kwotę 12 tys. zł. W przypadku budowy – 
koszty te byłyby nieporównywalnie większe ( około 150 tys. zł, z sączkami 
odwadniającymi – ok. 440 tys. zł). Dla wyrównania powierzchni boiska niezbędnych 
jest około 250 wywrotek ziemi. Istotne jest, czy w tym stanie boisko dopuszczone 
zostanie do ligowej gry.

Bronisław Czapliński poinformował, że boisko w Wichrowie przygotowywali sami 
sportowcy.

Irena Czubaj – Zając zwróciła uwagę na fakt, że inwestycja ta służyć ma wiele lat.

Wójt Gminy wyjaśnił, że głównym celem tej inwestycji była budowa wiaty festynowej, 
boisko było zadaniem dodatkowym.  W pierwszej kolejności zakończyć należy 
zadanie główne – położenie kostki brukowej, wyrównanie spadków terenu, 
odprowadzenie wody, budowa sceny.

- Bronisław Czapliński – w sprawie nauki języka niemieckiego w przedszkolu w 
Wichrowie. 

Wyjaśnień udzieliła Sekretarz Gminy. Występują problemy związane z zapewnieniem
kadry. Trwają rozmowy.

- Jacek Krzak – w sprawie wyjaśnienia zmian w płatnościach podatku od 
nieruchomości.

Wójt Gminy wyjaśnił – zmiany wystąpiły w związku z aktualizacją ewidencji gruntów 
(zmiana numerów działek, przeklasyfikowanie gruntów).

Ad.11. Sprawy bieżące.

Ustalono termin wspólnego, wyjazdowego posiedzenia Komisji Rady Gminy na dzień
29 sierpnia br. (godz.10.00) sprzed Gimnazjum w Radłowie.

Wójt Gminy poinformował o zaproszeniu delegacji przez partnerską Gminę 
Konigshain w dniach 26 – 28 września br..

Przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół Radłowa – Irena Czubaj – Zając 
poinformowała o decyzji Stowarzyszenia dotyczącej sadzenia drzew.



Ad.12. Nie zgłoszono głosów w dyskusji.

Ad.13. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXXII Sesji Rady Gminy Radłów. 
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz.14.15.


