P R O T O K Ó Ł NR XVII/2016
Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 31 SIERPNIA 2016 ROKU

Załączniki do protokołu:

UCHWAŁA NR 112/XVII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie
inwestycji realizowanej przez Powiat Oleski,
UCHWAŁA NR 113/XVII/2016 w sprawie zmiany Uchwały nr 82/XII/2015 Rady
Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na rok 2016,
UCHWAŁA NR 114/XVII/2016 w sprawie uchylenia uchwał dotyczących
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
UCHWAŁA NR 115/XVII/2016 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Radłów”.
UCHWAŁA NR 116/XVII/2016 w sprawie zmiany Uchwały nr 81/XII/2015 Rady
Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej.

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2016
Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 31 SIERPNIA 2016 ROKU

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Radłów – Wilhelm Wengel.
Radnych obecnych według listy obecności – 15.

Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,
- Kierownik Referatu – Piotr Górski
- Podinspektor – Sylwia Kus,
- Sołtysi – lista obecności w załączeniu do protokołu,
- Mieszkańcy Gminy Radłów – lista obecności w załączeniu do protokołu.

Porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze
sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.
Informacja o liczbie i rodzaju podmiotów działalności gospodarczej
zarejestrowanych na terenie Gminy Radłów.
Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) Wyrażenia zgody na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Powiat
Oleski,
2) Zmian w budżecie gminy na rok 2016,
3) Uchylenia uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
4) Przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radłów”
Sprawy bieżące.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad.
Streszczenie obrad:

Ad.1. Otwarcia XVII Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady –
Wilhelm Wengel. Powitał Przybyłych Radnych, Sołtysów, Wójta Gminy,
pracowników Urzędu oraz mieszkańców uczestniczących w obradach. Na
podstawie listy obecności Radnych – stwierdził prawomocność obrad.
Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym z zawiadomieniami o
terminie Sesji. Wnioski o zmianę proponowanego porządku zgłosiła Skarbnik
Gminy. Wnioski dotyczyły:
- wycofania przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze
bieżącego roku w związku z brakiem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
do przedmiotowego sprawozdania,
- wprowadzenia projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę
Finansową uzupełnioną o zadania realizowane z dofinansowaniem środków
unijnych.
Rada zaakceptowała wnioski Skarbnika Gminy.
Porządek obrad – ze zmianami przyjęto w obecności 15 Radnych w
głosowaniu jawnym – jednogłośnie.
Ad.3. Również jednogłośnie przyjęto protokół z XVI Sesji Rady Gminy z dnia
30 czerwca 2016 r.
Ad.4. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie między
sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych:
- zrealizowane zostały zadania ujęte w budżecie gminy w zakresie remontu
dróg dojazdowych do pól w Sternalicach oraz dofinansowany odcinek drogi
powiatowej w Nowych Karmonkach,
- trwa remont Oddziału Przedszkolnego w Radłowie. Otwarcie planowane jest
w połowie miesiąca października,
- prowadzone są prace przygotowawcze związane z remontem dróg
osiedlowych w Sternalicach. Zakończenie prac przewiduje się do końca
listopada br.,
Wykonano odwiert studni głębinowej w Biskupicach, obecnie przygotowywane
są pozwolenia wodno – prawne, aby odwiert można było uzbroić i podłączyć
do sieci,
- Gmina nabyła na własność działki w Kościeliskach dla potrzeb LZS,
wykonano studnię na potrzeby nawadniania boiska. Omówiono również z
członkami LZS plan przebudowy szatni,
- zamontowano nowe „witacze” przy drogach,
- wykonano remont Sali gimnastycznej w Sternalicach poprzeć instalację
materiałów wyciszających pogłos,
- Gmina złożyła wniosek do PROW o dofinansowanie remontu drogi Radłów ul
Lipowa – Stare Karmonki. Pomimo pozytywnego przyjęcia wniosku pod
względem formalnym i uzyskania maksymalnej liczby punków w ocenie
wniosków – dofinansowania nie będzie. Wniosek pozostał na liście
rezerwowej, a Urząd Marszałkowski nie uzyskań na ten cel środków z
Ministerstwa Finansów. W tej sytuacji – Gmina przygotowuje wniosek na
remont w/w drogi z unijnych środków RPO.

- trwają prace przygotowawcze do opracowania dokumentacji na planowane w
przyszłym roku remonty dwóch odcinków dróg dojazdowych do pól w
Psurowie i Kościeliskach. W przypadku Kościelisk – zlecono ustalenie granic
drogi.
- sprawdzono stan nawierzchni drogi w Wolęcinie – ścinka poboczy nie jest
uzasadniona do czasu przebudowy trzech przepustów usytuowanych wyżej
niż asfalt. Prace te należy wykonać kompleksowo w roku przyszłym.
- Radni uczestniczyli w corocznym przeglądzie stanu przygotowania placówek
oświatowych do roku szkolnego 2016/2017.
- w miesiącu lipcu w Radłowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo –
Pożarnicze,
- - Sołectwo Radłów było organizatorem tegorocznych Dożynek Gminnych.
Impreza była udana, szczególne podziękowania należą się Sołtysi Pani
Brygidzie Maciejok.
Ad.6. Kierownik Referatu – Piotr Górski przedstawił informację o liczbie i
rodzaju podmiotów działalności gospodarczej zarejestrowanych na terenie
Gminy Radłów.
Ad.7. Przyjęcie uchwał w sprawach :
1) Wójt Gminy poinformował o wcześniejszych uzgodnieniach dotyczących

dofinansowania remontu drogi powiatowej Kolonia Biskupska – Olesno.
Uczestniczące w obradach Sesji Rady Powiatu – Radna Sylwia Kus,
Radna Rady Gminy Radłów Regina Majowska oraz Sołtys Wsi Kolonia
Biskupska Anna Chuć przedstawiły przebieg Sesji oraz decyzje podjęte
dotychczas przez Radę Powiatu w sprawie remontu omawianego odcinka
drogi. Ostateczna decyzja podjęta zostanie na wznowionych obradach w
dniu 13 września br. i uzależniona jest od wydania decyzji środowiskowej
przez Burmistrza Miasta i Gminy Olesno. Wójt Gminy zaproponował, aby
przyjąć ustaloną wcześniej uchwałą o dofinansowaniu omawianej
inwestycji – gwarantując udział Gminy Radłów w przedsięwzięciu mającym
dla nas duże znaczenie.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt Uchwały Nr
112/XVII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie inwestycji
realizowanej przez Powiat Oleski. Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym
w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.
2) Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz przedstawiła z uzasadnieniem

propozycje zmian w tegorocznym budżecie Gminy.
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na pytanie Radnej Justyny Szoprun
dotyczące zmniejszenia wydatków na budowę sieci kanalizacyjnej:
koncepcja została wykonana i zapłacona, wniosek opracowany zostanie
przez pracowników Urzędu Gminy – oczekujemy na ogłoszenie naboru.
Projekt opracowano w trybie – zaprojektuj i wybuduj, w którym możliwe jest
dofinansowanie na obsługę do 20%.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu. Uchwałę Nr
113/XVII/2016 przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.
3) W związku ze zmianą przepisów w zakresie odnawialnych źródeł energii

Wójt Gminy poinformował o konieczności rezygnacji z działań związanych
z zamiarem budowy farm wiatrowych tj. sporządzaniem planu
zagospodarowania przestrzennego gminy. Przedstawił stan
zaawansowania prac oraz uzgodnienia przyjęte na wspólnym posiedzeniu
stałych Komisji z projektantem Panią Małgorzatą Krupa – wykonawcą
planu.
4) Przedstawiony przez Przewodniczącego Rady Gminy projekt Uchwały Nr

114/XVII/2016 w sprawie uchylenia uchwał dotyczących przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy – przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.
5) Przebieg prac związanych z opracowaniem planu Gospodarki

Niskoemisyjnej przedstawiła Podinspektor ds. Pozyskiwania Funduszy
Unijnych – Sylwia Kus. Wyjaśniła, że plan ten jest niezbędnym
załącznikiem do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych budowy
ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w miejscowości Kościeliska.
Dofinansowanie na ten cel wynosi 85% wartości inwestycji.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień na pytanie Radnego Gerarda Grzesik. W
przypadku przyjęcia wniosku – realizacja byłaby możliwa w latach 2018 –
2019. Liderem Obszaru Funkcjonalnego składającym wnioski jest powiat
kluczborski zrzeszający 19 samorządów. Uchwałę Ne 115/XVII/2016 w
sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radłów”
przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.
6) Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz omówiła z uzasadnieniem propozycje

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiany dotyczą przede
wszystkim uwzględnienia środków unijnych i środków krajowych. Uchwałę
Nr 116/XVII/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 81/XII/2015 z dnia 30
grudnia 201q5 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej – przyjęto w głosowaniu jawnym w obecności 15 Radnych –
jednogłośnie.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 – minutową przerwę w obradach
Salę obrad opuściła publiczność.
Po przerwie.

Ad.8. Sprawy bieżące:

Wójt Gminy poinformował o zgłoszonych zamierzeniach Zarządu Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Radłowie związanych z przeznaczeniem do sprzedaży w
roku bieżącym dalszej części własności: działki w pasie drogi wjazdowej pomiędzy
Urzędem a sklepem, działki 2-arowej, części budynku, w której znajduje się Punkt
Apteczny. Szczegóły oferty mają być przekazane w najbliższym czasie.
Radny Karol Książek zwrócił się z pytaniem dotyczącym nowych przepisów w
zakresie szacowania szkód łowieckich.
Wójt Gminy zaproponował szczegółowe omówienie tematu na jednym z najbliższych
posiedzeń Rady z udziałem Radcy Prawnego lub przedstawiciela Izby Rolniczej.
Wójt Gminy zwrócił się do Sołtysów w sprawie realizacji przyjętych planów wydatków
funduszu sołeckiego na rok bieżący oraz ustalenia zamierzeń na rok przyszły.
Poinformował również o negatywnych opiniach mieszkańców w sprawie corocznego
wspólnego, wyjazdowego posiedzenia komisji w celu przeglądu stanu przygotowania
placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Zaproponował
Radnym przeanalizowanie zasadności tych wyjazdów i ustalenie kontynuacji lub
rezygnacji z tego typu wyjazdów na najbliższym posiedzeniu.
Radna Regina Majowska zabrała głos w sprawie zaproszeń na Gminne Dożynki.

Ad.9. Interpelacje i zapytania Radnych:
Radna Ewelina Paśmionka poinformowała o braku możliwości dojazdu uczniów z
Kościelisk i Biskupic do szkół w Oleśnie – przewoźnik zrezygnował z obsługi tej trasy.
Radny Arnold Zaremba w sprawach:
- wykaszania poboczy przy drodze Radłów – Kolonia Biskupska,
- remontu przystanku autobusowego w Przysiółku Swierkla i uzupełnienia
brakujących szyb w przystankach,
- Radna Iwona Kościelna – złożyła pisemny wniosek mieszkańców posesji Nr 8
w Sternalicach (budynek Szkoły) o instalację odpływu z rynny przy budynku,
- Radny Piotr Nowak – w sprawie wycinki drzew na zakręcie w kierunku Nowych
Karmonek,
- Radny Wilhelm Wengel w sprawie poprawy warunków organizacyjnych związanych
w corocznych Przeglądem Orkiestr Dętych w Psurowie,
- Radna Justyna Szoprun w sprawie ponowienia monitu do Powiatowego Zarządu
Dróg o wykoszenie skrzyżowania i instalację lustra w Psurowie,
- Radny Arnold Zaremba – w sprawie niebezpiecznego zakrętu przy wjeździe do
Radłowa,
- Sołtys Wsi Wichrów Roman Kaleja w sprawach :
- instalacji lustra przy wyjeździe w posesji Buś, Augustyniok i Pakuła w Wichrowie,

- wykaszania poboczy przy drodze powiatowej na odcinku Radłów – Wichrów,
- Sołtys Wsi Ligota Oleska – Grzegorz Pakuła w sprawach:
- słabej widoczności na zakręcie z Ligoty do Kościelisk
- wniosku Sołectwa Ligota o wsparcie finansowe z poszczególnych Sołectw
treningów dzieci i młodzieży z terenu Gminy odbywających się w Ligocie. Obecnie
trenuje tam 76 osób.

Ad.10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych udzielił Wójt Gminy :
- remont przystanku w Radłów - Swierkla i uzupełnianie brakujących szyb w
przystankach – będzie realizowane,
- wycinka drzew będzie realizowana prze Powiatowy Zarząd Dróg po 1 listopada,
- na najbliższe posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy zaproszeni zostaną Dyrektor
GOK oraz Dyrygent Gminnej Orkiestry Dętej, celem omówienia spraw związanych z
Przeglądem Orkiestr Dętych,
- sprawa niebezpiecznego zakrętu w Radłowie może być omówiona na jednym z
najbliższych posiedzeń z udziałem Przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji,
- proponuje się rozważenie instalacji lustra w Wichrowie ze środków Funduszu
Sołeckiego (dojazd dotyczy tylko trzech posesji).
Pozostałe wnioski skierowane zostaną do adresatów, adresowane do Gminy,
wymagające wyjaśnień - omówione w możliwie najbliższym terminie.

Ad.11. Ustalono terminy:
- wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy na dzień 26 września br.,
godz.10.00,
- XVIII Sesji Rady Gminy na dzień 28 września br. – godz. 10.00.

Ad.12. Przewodniczący Rady Gminy Radłów – Wilhelm Wengel zamknął obrady XVII
Sesji Rady Gminy.
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 12.45.

Protokołowała :

