
P R O T O K Ó Ł   NR  XXI/2013 
 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 
 

Z  DNIA 05  CZERWCA  2013  ROKU 
 
 

Załączniki do protokołu : 
 

 
 
UCHWAŁA Nr 148/XXI/2013 w sprawie zmiany Uchwały nr 133/XVIII/2012 Rady Gminy 
Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013, 
 
UCHWAŁA Nr 149/XXI/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Radłów, 
 
UCHWAŁA Nr 150/XXI/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P R O T O K Ó Ł  NR  XXI/2013 
 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 
 

Z  DNIA  05  CZERWCA  2013  ROKU 
 
 

     Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Rady – Irena Czubaj – Zając. 
 
Radnych obecnych według listy obecności – 14, 
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych -    1. 
 
Spoza Rady w Sesji udział wzi ęli : 
 

− Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat, 
− Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak, 
− Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz, 
− Radca Prawny Urzędu Gminy – Tomasz Głębocki, 
− Inspektor – Jacek Wróbel. 

 
Porządek obrad Sesji : 
 

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 uchwał w sprawach : 
1) zmian w budżecie gminy na rok 2013, 
2) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

3) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów. 
6. Interpelacje i wnioski Radnych. 
7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 
8. Sprawy bieżące. 
9. Dyskusja. 
10. Zamknięcie obrad. 

 
Streszczenie obrad XXI Sesji Rady Gminy: 
 
Ad.1. Otwarcia XXI Sesji Rady Gminy Radłów dokonała Przewodnicząca Rady – Irena 
Czubaj – Zając. Powitała wszystkich obecnych, uczestniczących w obradach. Na 
podstawie listy obecności Radnych – stwierdziła prawomocność obrad. 
 
Ad.2. Projekt porządku obrad przesłany został Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji. Nie zgłoszono wniosków do tego projektu. Porządek obrad – przyjęto w 
głosowaniu jawnym jednogłośnie. 
 
Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w biurze Rady oraz na sali – 
przed rozpoczęciem obrad. Radni nie zgłosili uwag do jego treści. Protokół z XX Sesji – 
przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 



Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informację z działalności Urzędu w 
okresie międzysesyjnym : 
 

− przyczyną zwołania obecnej Sesji jest konieczność dokonania zmian w przyjętych 
wcześniej uchwałach dotyczących gospodarki odpadami, 

− w związku z dużą ilością opadów atmosferycznych w miesiącu maju – wystąpiły 
podtopienia pól. Przewiduje się wnioski o szacowanie szkód w uprawach. 

− 5 maja w Psurowie odbyła się coroczna impreza – Rewia Orkiestr Dętych. W Rewii 
uczestniczyło 6 orkiestr i gościnnie Orkiestra Starokrzepice. Atrakcją wieczoru byli 
artyści ze Słowacji. Impreza była bardzo udana, jednak ulewne deszcze 
spowodowały wiele utrudnień związanych z dojazdem i miejscami parkingowymi. 
Należy wrócić do dyskusji w przedmiocie dojazdu i parkingów w przypadku 
organizacji kolejnych rewii, 

− przeprowadzono zbiórkę opon i opakowań. Zebrano 4 samochody tych odpadów, 
− podpisano umowę na budowę drogi w Sternalicach. Firma jest gotowa do realizacji, 

jednak problem stanowi pogoda. Łączna kwota inwestycji – 444 tys. zł, 
dofinansowanie wynosić będzie 274 tys. zł (60%). długość drogi 1,2 km, 

− Wójt uczestniczył w Zgromadzeniu Związku Gmin Wiejskich – głównym tematem 
była realizacja przepisów o gospodarce śmieciowej, 

− w dniu 29 maja odbył się przetarg na odbiór śmieci. Wpłynęła jedna oferta 
(Remondis Opole) szacunkowo odpłatność na osobę wynosiła 6,79 zł brutto. W 
związku z Wysoką stawką – przetarg unieważniono. Aby obniżyć koszty skrócono 
czas realizacji zadania, a kubły zastąpiono workami, zrezygnowano z tworzenia 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Gmina maksymalnie 
według wyliczeń może ponosić koszty do 5,5 zł od mieszkańca, wtedy opłaty 
pokryją zagospodarowanie odpadów. Kolejny przetarg ogłoszono na dzień 11 
czerwca. Po tym terminie – pracownik oddelegowany zostanie w teren z ulotką 
informacyjną. 

 
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 – minutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie. 
 
Ad.5.  Przyjęcie uchwał w sprawach : 
 

1) zmian w budżecie gminy na rok 2013. 
Skarbnik Gminy omówiła z uzasadnieniem propozycje zmian w tegorocznym budżecie. 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych propozycji. Przewodnicząca Rady 
przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 
Uchwałę Nr 148/XXI/2013 – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 
 

2) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wyjaśnień do tematu udzielili: 
− Wójt Gminy, 
− Inspektor Jacek Wróbel, 
− Radca Prawny. 

Po szczegółowej analizie uchwały obowiązującej i proponowanej Radni w głosowaniu 
jawnym – jednogłośnie przyjeli Uchwałę Nr 149/XXI/2013. 
 



3) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 
Proponowane w obowiązującej uchwale zmiany przedstawił i wyjaśnił Inspektor Jacek 
Wróbel. Radni zaakceptowali propozycje zmian przyjmując je Uchwała Nr 150/XXI/2013. 
 
 
Ad.6. Interpelacje i wnioski zgłosili : 
 
Dubiel Teresa – w sprawie konieczności czyszczenia zamulonych hydrantów, 
 
Józef Gajek – w sprawie odprowadzenia wody z pól przy posesji Kalinich w Sternalicach, 
 
Franciszek Adamek – w sprawie oddelegowania pracownika robót publicznych do 
czyszczenia studzienek, 
 
Iwona Kościelna – w sprawie zaoranej drogi polnej i zatopionej łąki – Ligendza w 
Sternalicach, 
 
Katarzyna Tracz w sprawie wyników sprawdzenia w terenie potrzeb w zakresie instalacji 
lamp oświetlenia ulicznego, 
 
Teresa Gielsok – w sprawie wycinki drzew w polach stanowiących własność Arnolda 
Czech. 
 
Ad.7.  Wójt Gminy udzielił wyjaśnień na zgłoszone interpelacje: 
 

− hydranty działają sprawnie, poza obsługą wodociągową i ewentualną sytuacją 
kryzysową (np. pożar) – nikt nie ma prawa korzystać z hydrantów, 

− przy posesji Kalinich – sprawdzony zostanie stan przepływów, 
− studzienki będą sukcesywnie czyszczone, 
− sprawa Ligendzy – przeprowadzona została kontrola przez Powiatowe CZK, 

sporządzono notatkę służbową (Wójt odczytał jej treść), Urząd organizuje spotkanie 
z rolnikami wsi Sternalice, celem podjęcia stosownych decyzji, 

− zainteresowani Radni sprawdzili w terenie zasadność wniosków o instalację lamp 
oświetlenia ulicznego omówiono: 3 warianty w miejscowości Stare Karmonki, 
Wichrów, Nowe Karmonki, Sternalice – Stary Folwark, Kościeliska – za szkołą, 
Świerkla, Brzozówka, Ligota – Wolęcin. Wstępny kosztorys na przedstawione 
potrzeby to kwota 150 tys. zł brutto. Radni uznali, że najbardziej potrzebną 
instalacją jest lampa w Wichrowie (wykonanie ok. 13 tys. zł brutto) i ta lampa będzie 
montowana. Innych zleceń w najbliższym czasie nie będzie. 

− Urząd Gminy wydał zezwolenia na wycinkę drzew (dot. A. Czech). 
 
Ad.8 i 9 . Sprawy bieżące. Dyskusja: 
 
Wójt Gminy przedstawił wycenę lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminnej 
Spółdzielni. Temat omawiany był na ostatniej Sesji Rady Gminy. Lokal wart jest 100 tys. zł. 
 
Radni Rady Powiatu Olesno – Jacek Wróbel przedstawił informację z działalności Rady 
Powiatu, przede wszystkim w zakresie remontu dróg i finansowania szpitala. Podziękował 
za decyzję Rady w zakresie dofinansowania remontu drogi w Nowych Karmonkach. 
 
Radni zobowiązali Wójta do wyjaśnienia zgodności z prawem wycinki zagajnika przy 
drodze powiatowej Radłów – Rudniki. 



Ustalono terminy : 
− wspólnego posiedzenia Komisji na dzień 25. czerwca – godz. 13.00, 
− XXII Sesji Rady Gminy na dzień 26 czerwca – godz. 10.00. 

 
Ad.10. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając zamknęła obrady XXI Sesji. 
Sesja trwała do godz. 15.10. 
 
 
 
 


