
P R O T O K Ó Ł   NR XVI/2012 
 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 
 

Z  DNIA  25  PAŹDZIERNIKA  2012  ROKU 
 
 

Załączniki  do protokołu : 
 
 
 

UCHWAŁA Nr 116/XVI/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr 73/XI/2011 Rady Gminy 
Radłów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 
2012, 
 
UCHWAŁA Nr 117/XVI/2012 w sprawie podziału Gminy Radłów na okręgi wyborcze, 
ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, 
 
UCHWAŁA Nr 118/XVI/2012 w sprawie podziału Gminy Radłów na obwody 
głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji 
wyborczych, 
 
UCHWAŁA Nr 119/XVI/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu lokalu mieszkalnego w Sternalicach wraz z udziałem we współwłasności 
nieruchomości gruntowej, 
 
UCHWAŁA Nr 120/XVI/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w Sternalicach wraz z udziałem we 
współwłasności nieruchomości gruntowej, 
 
UCHWAŁA Nr 121/XVI/2012  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wichrowie, 
 
UCHWAŁA Nr 122/XVI/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu na lokal użytkowy. 
 
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Radłów za rok szkolny 
2011/2012. 
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P R O T O K Ó Ł   Nr XVI/2012 

 
Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 

 
Z  DNIA  25  PAŹDZIERNIKA  2012  ROKU 

 
 
 
     Obradom XVI Sesji Rady Gminy Radłów przewodniczyła Przewodnicząca Rady – 
Irena Czubaj – Zając. 
 
Radnych obecnych według listy obecności – 15. 
 
Spoza Rady w Sesji udział wzi ęli : 
 
- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat, 
- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak, 
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz, 
- Kierownik Referatu – Piotr Górski. 
 
Porządek obrad XVI 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. Przyjęcie informacji o stanie oświaty na terenie Gminy Radłów. 
6. Omówienie prac związanych z wprowadzeniem nowych przepisów o gospodarce 
odpadami. 
7. Przyjęcie uchwal w sprawach: 
1) zmian w budżecie gminy na rok 2012, 
2) podziału Gminy Radłów na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę 
radnych wybieranych w każdym okręgu, 
3) podziału Gminy Radłów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i 
siedzib obwodowych komisji wyborczych, 
4) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu mieszkalnego położonego w 
Sternalicach, 
5) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego 
położonego w Sternalicach dotychczasowemu najemcy, 
6) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej położonej w Wichrowie. 
8. Interpelacje i wnioski Radnych. 
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 
10. Sprawy bieżące. 
11. Dyskusja. 
12. Zamknięcie obrad. 
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Streszczenie obrad : 
 
Ad.1.  Otwarcia XVI Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy. 
Powitała Radnych i pracowników Urzędu Gminy.  
Stwierdziła prawomocność obrad. 
 
Ad.2.  Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji. 
Wniosek o wprowadzenie do pkt. 7 tj. przyjęcie uchwał ppkt. 7 wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy. 
Wniosek – został przyjęty jednogłośnie. 
Porządek obrad – 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. 
Przewodnicząca zaproponowała – przyjęcie protokołu bez odczytania. 
Propozycja została zaakceptowana. 
Protokół z poprzedniej Sesji przyjęto w glosowaniu jawnym – jednogłośnie. 
 
Ad.4.  Wójt Gminy – przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym 
tj. od 6 września br.: 
- zakończono budowę drogi w Psurowie, 
- w związku z projektem „Radosna Szkoła” budowane są place zabaw przy szkołach 
w Kościeliskach i Sternalicach (łączna kwota 200 tys. zł, z czego 50% finansuje 
Gmina, 50% stanowi dotacja), 
- ogrodzono boisko przy PSP Sternalice, wprowadzono monitoring szkół, 
- zakupiono piwnice pod budynkiem Urzędu Gminy (43 m2), Wójt uzyskał informację, 
że Gminna Spółdzielnia planuje w roku przyszłym sprzedaż lokalu, który obecnie 
zajmuje ośrodek zdrowia. Należy dokonać analizy dotyczącej zakupu tego lokalu, 
- 13 października przeprowadzono przegląd jednostek OSP (doposażenie sprzętowe 
i lokalowe oceniono pozytywnie, 
- we wrześniu Gmina Radłów była organizatorem kolejnego już rajdu rowerowego. W 
związku z dużym zainteresowaniem (około 200 osób) należy przygotować się  w roku 
przyszłym poprzez organizację zaplecza ambulatoryjnego i technicznego, 
- we wrześniu odbył się również kolejny przegląd piosenki religijnej, 
- delegacja Gminy Radłów odwiedziła partnerską Gminę Konigshain. 
 
Ad.5.  Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak przedstawiła załączoną do niniejszego 
protokołu informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Radłów za rok 
szkolny 2011/2012. 
W uzupełnieniu do tematu Sekretarz skomentowała, że obecnie owocuje 
wprowadzenie reformy oświaty w latach 2000/2001. 
Subwencja oświatowa to kwota 3.422 tys. zł. 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału. 
Sekretarz wyjaśniła również informację dotyczącą kosztów przewozu autobusami 
szkolnymi: 
1 km trasy autobusem przewoźnika kosztuje netto 3, 69 zł (dzienna trasa autobusu – 
136 km), 
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1 km trasy gimbusem stanowiącym własność Gminy kosztuje netto 2,90 zł (dzienna 
trasa gimbusa – 108 km). 
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień na wniosek zgłoszony na poprzedniej Sesji, dotyczący 
wykorzystania środków z odpłatności za korzystanie z Sali gimnastycznej przy 
Gimnazjum w Radłowie: 
- ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 
3.410 zł – zakupiono wykładzinę na połowę sali, 
- ze środków Rady Rodziców oraz za wynajem (aerobik, siatkarze) – zakupiona 
zostanie bieżnia. 
 
Ad.6. Trwają prace związane z opracowaniem pakietu uchwał w zakresie gospodarki 
odpadami, nie są to jednak jeszcze konkrety. 
Na dzień 8 listopada proponuje się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady, na 
którym szczegółowo omówione zostanie to zagadnienie. 
 
Ad.7. Przyjęcie uchwał. Wszystkie projekty uchwał – analizowane były na wspólnym 
posiedzeniu Komisji. 
 
1) Skarbnik Gminy przedstawiła z uzasadnieniem propozycje zmian w tegorocznym 
budżecie. 
Wyjaśniła wniosek Radnego Bronisława Czaplińskiego w zakresie możliwości 
wyodrębnienia obsługi księgowej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Gminnego Ośrodka Kultury oraz oświaty. 
Radni – nie zgłosili propozycji zmian w projekcie uchwały. 
Uchwałę Nr 116/XVI/2012 – przyjęto jednogłośnie. 
 
2) Wójt Gminy przedstawił przebieg działań związanych z podziałem Gminy Radłów 
na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.  
Stwierdził, że podział ten obowiązywał będzie od kolejnej kadencji tj. 2014.  
Uznał, że w przypadku małych gmin, takich jak nasza – szkodliwe jest dzielenie 
sołectw. 
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt omawianej uchwały. 
Uchwałę Nr 117/XVI/2012 – przyjęto w obecności 14 Radnych – jednogłośnie. 
 
3) W związku ze zmiana okręgów wyborczych – uzasadniona jest również zmiana 
obwodów głosowania.  
Wójt przedstawił propozycję numerów, granic i siedzib obwodowych komisji 
wyborczych. 
Podział ten będzie miał również zastosowanie od 2014 roku. 
Uchwałę Nr 118/XVI/2012 przyjęto w obecności 14 Radnych – jednogłośnie. 
 
4) Wójt przedstawił projekt uchwały dotyczącej sprzedaży w drodze przetargu lokalu 
mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Radłów położonego we wsi Sternalice. 
Uchwałę Nr 119/XVI/2012 – przyjęto w obecności 14 Radnych jednogłośnie. 
 
5) Wójt przedstawił propozycję sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego 
położonego w Sternalicach na rzecz dotychczasowych najemców. 
Uchwałę Nr 120/XVI/2012 przyjęto w obecności 14 Radnych 13 głosami „za”, przy 1 
głosie „wstrzymującym się”, 
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6) Wójt przedstawił propozycję sprzedaży w drodze przetargu działki położonej w 
Wichrowie. Propozycja została zaakceptowana. 
Uchwałę Nr 121/XVI/2012 – przyjęto w obecności 14 Radnych jednogłośnie. 
 
7) Wójt Gminy poinformował o wniosku, jaki wpłynął z Lokalnej Grupy Działania 
„Górna Prosna” o możliwość przedłużenia umowy najmu lokalu na siedzibę LGD w 
Sternalicach. Obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne umożliwiają 
przedłużenie umowy na kolejne 3 lata – za zgodą Rady Gminy. 
Radni nie zgłosili zastrzeżeń. 
Uchwałę Nr 122/XVI/2012 przyjęto w obecności 14 radnych – jednogłośnie. 
 
Ad.8. Interpelacje i wnioski zgłosili : 
 
Bronisław Czapliński – w sprawie oznakowania dojazdu do posesji oddalonych od 
wsi, 
Franciszek Adamek – w sprawie omijania przez kierowców samochodów 
ciężarowych dróg z oznakowaniem dopuszczalnej masy pojazdu (Boroszów, 
Biskupice, Biskupskie Drogi), 
 
Józef Gajek – w sprawie zmiany terminu płatności za zużytą wodę (z 7 na 14 dni), 
 
Jacek Krzak – w sprawie zapewnienia w przyszłorocznym budżecie gminy środków w 
wysokości 30 tys. zł na zakończenie budowy Sali OSP w Radłowie. 
Wniosek poparła Irena Czubaj – Zając informując o dobrej współpracy OSP ze 
Stowarzyszeniem Miłośników Radłowa oraz LZS-em, udostępniając pomieszczenia 
na spotkania tych organizacji. 
 
Lebsuch Teresa – w sprawie zakończenia prac przy rowie obok posesji Strach w 
Kościeliskach, 
 
Ad.9. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski: 
 
- w przypadku tablic informacyjnych temat opracować należy kompleksowo, a przede 
wszystkim – zapewnić środki, 
 
- sprawa przejazdu samochodów ciężarowych – przekazana zostanie Powiatowemu 
Zarządowi Dróg, 
 
- zmieniony zostanie termin płatności za wodę z 7 na 14 dni, 
 
- sala OSP – będzie przedmiotem analizy przy opracowywaniu przyszłorocznego 
budżetu. 
Skarbnik Gminy zwróciła uwagę na konieczność remontu toalet w budynku Urzędu 
Gminy. 
 
- zgłoszony zostanie kolejny monit do Powiatowego Zarządu Dróg o zakończenie 
prac przy drodze w Kościeliskach 
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Ad.10. W sprawach bieżących głos zabrali : 
 
Wójt Gminy poinformował o trwających pracach nad projektem budżetu na rok 2013, 
 
Ustalono terminy : 
- wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy – na dzień 08.11. br., 
- XVII Sesji Rady Gminy - na dzień 21.11. br.. 
 
Bronisław Czapliński zwrócił się z pytaniem o możliwości uporządkowania obejścia 
przy boisku LZS Wichrów (budynek, toalety). 
Wójt  potwierdził  możliwość uporządkowania terenu. 
 
Gerard Grzesik – zapytał o realizację tzw. małych projektów. 
 
Wójt poinformował: 
- Kolonia Biskupska – projekt w trakcie realizacji, 
- Kościeliska – do realizacji budynek OSP, 
- Biskupice – do realizacji : staw, 
- Ligota – do realizacji : wymiana c.o. 
- Radłów – do realizacji: kostka brukowa, 
- Sternalice – do realizacji OSP, 
- Gmina : kamienny mostek, źródła rzeki Prosny. 
 
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień na pytanie Radnego Czaplińskiego dotyczące 
zakończenia sporu w sprawie zmiany biegu rzeki Prosny w Biskupicach: sprawa 
trwała 7 lat, zainteresowany odwoływał się trzykrotnie, przy słabych argumentach 
mieszkańców, Powiatowego Zarządu Dróg i Spółek Wodnych – Gmina przegrała 
temat w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. 
 
Wójt poinformował ponadto o zakupie działki przy stawie w Biskupicach za kwotę 7,5 
tys. zł, z czego Gmina wydała kwotę 3,5 tys. zł, pozostałe środki wydała OSP 
Biskupice. 
 
Ad.11. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając zamknęła obrady XVI 
Sesji Rady Gminy Radłów. 
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 12.00. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


