
P R O T O K Ó Ł  NR  V/2015

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  18  MARCA  2015  ROKU

Załączniki do protokołu :

Uchwała Nr 28/V/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 15/III/2014 Rady Gminy 
Radłów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 
2015,

Uchwała Nr 29/V/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/III/2014 Rady Gminy 
Radłów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej,

Uchwała Nr 30/V/2015 w sprawie zasad przyznawania w wysokości diet radnych 
Gminy Radłów,

Uchwała Nr 31/V/2015 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki,

Uchwała Nr 32/V/2015 w sprawie określenia kryteriów naboru i ich punktacji na 
drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Radłów jest 
organem prowadzącym,

Uchwała Nr 33/V/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gminie Radłów w 
północnej i wschodniej części miejscowości Biskupice,

Uchwała Nr 34/V/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gminie Radłów w 
północnej części miejscowości Wichrów,

Uchwała Nr 35/V/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu na lokale użytkowe.

1. Informacja o przebiegu sprawozdawczo – wyborczych zebrań wiejskich.
2. Sprawozdanie tematyczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 

Radłowie za rok 2014.
3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 

rok 2014.
4. Sprawozdanie za rok 2014 z realizacji programu współpracy Gminy Radłów z 

organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego.



5. Prośba mieszkańców wsi Sternalice o zmianę uchwały w sprawie opłat z tytułu
gospodarowania odpadami komunalnymi.

6. Pana Józefa Świtała zam. Sternalice w sprawie wyjaśnienia budowy drogi 
dojazdowej do przysiółka Ruda.



                                P R O T O K Ó Ł   NR V/2015

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  18  MARCA  2015  ROKU

     Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel.

Radnych obecnych według listy obecności – 14,

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych -    1.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli :

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,

- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,

- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,

- Radca Prawny Urzędu Gminy – Tomasz Głębocki,

- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Renata Gnot,

- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie – Alicja Korzekwa,

- Podinspektor ds. Promocji Gminy – Sylwia Kus,

- Kierownik Referatu – Piotr Górski.

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. Podsumowanie przebiegu sprawozdawczo – wyborczych zebrań wiejskich.
6. Przyjęcie informacji z działalności gminnych jednostek organizacyjnych 

(Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury) za rok 2014.
7. Rozliczenie działalności organizacji pozarządowych (Caritas, LZS) za rok 

2014.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2014.



9. Przyjęcie uchwał w sprawach :
1) Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii     
na rok 2015,

2) Zmian w budżecie gminy na rok 2015,
3) Zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Radłów,
4) Funduszu sołeckiego,
5) Określenia kryteriów naboru i ich punktacji na drugim etapie rekrutacji do 

publicznych przedszkoli, dla których Gmina Radłów jest organem 
prowadzącym,

6) Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w Gminie Radłów w północnej 
części miejscowości Biskupice,

7) Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w Gminie Radłów w północnej 
części miejscowości Wichrów,

8) Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokale użytkowe.
10. Interpelacje i wnioski Radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
12. Sprawy bieżące.
13. Dyskusja.
14. Zamknięcie obrad.

Streszczenie obrad:

Ad.1. Otwarcia V Sesji Rady Gminy Radłów dokonał Przewodniczący Rady – 
Wilhelm Wengel. Powitał przybyłych Radnych oraz osoby spoza składu Rady – 
uczestniczące w obradach. Na podstawie listy obecności – stwierdził prawomocność 
obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomienia o 
terminie Sesji. Wnioski o zmianę zgłosił Wójt Gminy. Zaproponował wycofanie z 
porządku obrad tematów związanych z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Programem Przeciwdziałania Narkomanii (tj. pkt. 8 – 
sprawozdanie za rok 2014 i pkt. 9 ppkt.1 – przyjęcie uchwały w w/w temacie na rok 
2015). Wniosek uzasadnił przedłużającym się zwolnieniem chorobowym 
Pełnomocnika Wójta ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi – Henryka Karkosa – 
odpowiedzialnego za przygotowanie i zreferowanie materiałów. Ponadto zgłosił 
wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany 
obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z omówionymi na 
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy zmian w tegorocznym budżecie 
gminy.

Wnioski zostały zaakceptowane przez Radę. Porządek obrad – ze zmianami – 
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. Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu. 
Protokół z IV Sesji Rady Gminy Radłów – przyjęto w głosowaniu jawnym – 
jednogłośnie.

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

- najistotniejszą zmianą widoczną na terenie gminy jest wycinka dębów przy drodze 
powiatowej w kierunku Olesna. To pierwszy etap związany z przebudową tej drogi. 
Wartość inwestycji 1,5 mln zł, dofinansowanie Gminy Radłów – 150 tys. zł. Wójt 
udzielił odpowiedzi na pytanie Radnej Justyny Barcz w sprawie informacji zawartych 
w NTO związanych z dofinansowaniem remontu dróg powiatowych przez 
poszczególne gminy.

- odbyło się spotkanie z przedstawicielami Powiatu Oleskiego w sprawie regulacji 
stanu prawnego dróg na terenie Gminy Radłów. Gmina Radłów przygotowała 
wniosek – Zarząd Powiatu udzieli odpowiedzi do końca marca br..

Radny Arnold Zaremba poinformował, że po zgłoszeniu usterek na nowej drodze w 
miejscowości Radłów otrzymał zapewnienie ze Starostwa Powiatowego, że zostaną 
one usunięte do końca maja br.,

- Gmina uzyskała informację, że decyzja o dofinansowaniu remontu dróg do gruntów 
rolnych podjęta zostanie 24 marca. W przypadku pozytywnej opinii – po świętach 
Wielkanocnych – Gmina ogłosi przetarg na remont drogi Kościeliska – Skrońsko,

- opracowane są mapy do celów projektowych na remont trzech dróg w Sternalicach,

- zlecono również wykonanie projektu na oświetlenie uliczne Radłów – Świerkla. 
Decyzja została podjęta w związku z faktem, że przebudowa drogi nie przewiduje 
budowy chodnika. Mało zabudowań na rozległej powierzchni może spowodować 
wysokie koszty projektu i realizacji inwestycji,

- trwają prace wykończeniowe przy wiacie festynowej w Radłowie odwodnienie oraz 
montaż kostki może wymusić wycinkę pozostałych drzew przy tej budowli,

- Po spotkaniu z projektantem opracowującym dokumentację na remont przedszkola 
w Radłowie wynika, że zamierzony zakres prac (remont instalacji, sanitariatów, 
dachu, wymiana okien i drzwi, elewacja oraz zmiany wewnątrz budynku) wymagał 
będzie wysokich nakładów finansowych. Nie wystarczą środki przeznaczone w 
budżecie na ten cel. W związku z tym – powstała nowa propozycja, która omówiona 
zostanie przy propozycjach zmian budżetu,

- przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na przebudowę sieci 
energetycznej w Radłowie,



- Wójt uczestniczył w spotkaniach związanych z opracowaniem strategii obszaru 
funkcyjnego Kluczbork – Namysłów – Olesno,

- złożono aneks do wniosku o płatność na budowę wiaty festynowej w Radłowie. 
Rozpatrywanie wniosku trwało 11 miesięcy.

- Radni uczestniczyli w turnieju Radnych Powiatu Oleskiego. Gospodarzem imprezy 
była Gmina Gorzów Śląski. Impreza  była udana. Radłów osiągnął niezłe wyniki.

Ad.5. Wójt Gminy omówił przebieg sprawozdawczo – wyborczych zebrań wiejskich, 
które na terenie gminy odbywały się w okresie od 13 stycznia do 13 lutego br.          
W dziewięciu Sołectwach Gminy mieszkańcy dokonali wyboru Sołtysów (zmiana 
Sołtysa nastąpiła tylko w Sołectwie Wolęcin) i Rad Sołeckich. Wójt przedstawił 
załączoną do niniejszego protokołu informację zawierającą: frekwencję, składy Rad 
Sołeckich oraz wnioski zgłoszone na zebraniach. 

Ad.6. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Renata Gnot przedstawiła załączoną  
do niniejszego protokołu informację z działalności za rok 2014 zawierającą imprezy 
organizowane z inicjatywy GOK, imprezy, których GOK był współorganizatorem, 
imprezy przy współpracy GOK-u, stałe formy działalności oraz działalność Gminnej 
Orkiestry Dętej. Poinformowała o codziennej działalności, o coraz większym 
zainteresowaniu dzieci i młodzieży. Przedstawiła planowaną na okres wakacji 
inicjatywę „GOK na kółkach”, której celem będzie dotarcie z programem do 
poszczególnych Sołectw.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Alicja Korzekwa przedstawiła sprawozdanie 
z działalności za rok 2014. Informacja zawiera:

- strukturę organizacyjną,

- stan zatrudnienia,

- bazę lokalową,

- gromadzenie zbiorów,

- opracowywanie zbiorów,

- komputeryzację bibliotek,

- udostępnienie zbiorów i obsługę czytelników,

- działalność kulturalną

Głos zabrali Radni :

- Irena Czubaj – Zając – pozytywnie oceniła działalność bibliotek, zwróciła uwagę na 
fakt, że pomimo niewielkiego spadku nadal odnotowana jest wysoka liczba 
czytelników. 



- Arnold Zaremba zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie możliwości sprawdzenia 
zasobów bibliotecznych za pośrednictwem Internetu. Dyrektor GBP – udzieliła 
wyjaśnień – stronę prowadzi Firma Sokrates, adres strony 
www.radlow.gbp.sowwwa.pl. 

- Bronisław Czapliński – poinformował, że Dyrektor GOK w roku bieżącym była 
nominowana do Róży Powiatu. Zwrócił uwagę na wielkie zaangażowanie Ośrodka 
Kultury w działalność poszczególnych Sołectw. W każdej sytuacji można liczyć na 
pomoc GOK.

- Grzegorz Mencfel – stwierdził, że praca GOK powinna być uczciwie doceniona.

Ad.7. Podinspektor Sylwia Kus poinformowała o ustawowym obowiązku corocznego 
przedkładania Radzie Gminy sprawozdania z realizacji programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego.

Przedstawiła : formy współpracy oraz wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje z 
budżetu Gminy Radłów na realizację zadań publicznych w 2014 roku. Suma dotacji 
przekazanych w 2014 roku w ramach otwartych konkursów ofert wyniosła   
141.000,00 zł. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji. Sprawozdanie opisowe stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Głos zabrali:

Radna Iwona Kościelna – podziękowała Pani Sylwii Kus za pomoc przy rejestracji      
i działalności stowarzyszenia. 

Radny Bronisław Czapliński – podziękował za pomoc przy sprawach 
dokumentacyjnych stowarzyszeń i Ludowych Zespołów Sportowych.

Wójt Gminy zaproponował Sylwii Kus – Radnej Rady Powiatu Olesno, aby udzieliła 
informacji o zamierzeniach Rady Powiatu w stosunku do Gminy Radłów.

Radna Sylwia Kus poinformowała o planach Powiatu w zakresie remontu dróg. 
Udzieliła odpowiedzi na pytania zebranych dotyczące drogi powiatowej przez wieś 
Kościeliska oraz rezygnacji z budowy ścieżki rowerowej w przysiółku Świerkla 
(inwestycja realizowana będzie zgodnie z projektem).

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 – minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

http://www.radlow.gbp.sowwwa.pl/


Ad.9. Przyjęcie uchwał w sprawach :

1) Zmian w budżecie gminy na rok bieżący.

Głos zabrał Wójt Gminy proponując zmiany ustaleń przyjętych na wspólnym 
posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w zakresie podziału 190 tys. zł wolnych 
środków. 

Sprawa dotyczy remontu Oddziału Przedszkolnego w Radłowie. W budżecie 
przeznaczonych jest na ten cel 145 tys. zł. Z informacji uzyskanej o osoby 
opracowującej projekt przebudowy placówki wynika, że kwota ta nie wystarczy        
na realizację niezbędnych prac. Urząd Gminy proponuje, aby podjąć starania            
o dofinansowanie z zewnątrz lub przełożyć realizację zadania na rok przyszły 
przeznaczając w budżecie gminy środki niezbędne do jego wykonania. 

Kierownik Referatu Budownictwa poinformował, że w przypadku starań o środki 
unijne – projekt powinien zapewniać wymogi obecnych przepisów (m.in. wysokość 
pomieszczeń), co w przypadku remontu istniejącego przedszkola ze środków 
własnych nie jest konieczne.

Budowa nowego przedszkola w Radłowie zmusi w przyszłości do likwidacji 
pozostałych przedszkoli, co nie będzie akceptowane przez mieszkańców.

Wójt Gminy proponuje, aby w roku bieżącym opracować projekt remontu placówki, 
natomiast w budżecie na rok 2016 przeznaczyć środki wystarczające na realizację 
remontu w/w placówki.

W tej sytuacji proponuje się przeznaczenie wolnych środków na budowę parkingu 
przy Szkole Podstawowej w Kościeliskach oraz zmianę koncepcji kanalizacji gminy.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnym w zakresie projektu zmian w budżecie 
gminy.

Radna Irena Czubaj – Zając pozytywnie ustosunkowała się do propozycji Wójta w 
sprawie zmiany terminu remontu Przedszkola w Radłowie. Zwróciła jednak uwagę, 
że sprawa ta nie może zostać pominięta w roku 2016. Tego oczekują wyborcy. 
Docelowo Przedszkole w Radłowie ma być placówką wiodącą.

Przewodniczący Rady stwierdził, że podjęta decyzja będzie świadomym 
przesunięciem tematu przez Radę Gminy.

Radny Bronisław Czapliński uznał, że remonty remiz strażackich są „ robotami od 
tyłu”. Należałoby zastanowić się czy warto remontować remizy bez planów co w nich 
będzie się działo. To tak jak wiata bez kostki brukowej. Sale OSP realizowane być 
powinny z małych projektów przy opracowaniu planu wykorzystania obiektu.



Radna Justyna Barcz zwróciła uwagę, że temat remontu OSP Radłów i Nowe 
Karmonki był przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia Komisji Rady. Była zgoda 
Radnych na zmiany budżetu w przedmiotowej sprawie. Nie miał być realizowany 
parking przy szkole w Kościeliskach. Radna zaproponowała, aby na ten czas 
zrezygnować z kilku inwestycji, zrealizować tylko najpotrzebniejsze wydatki, a 
pozostałych środków nie uruchamiać – pozostawić w rezerwie na projekty w 
przypadku, kiedy pojawią się nabory wniosków na inwestycje z dofinansowaniem.

Irena Czubaj – Zając stwierdziła, że w rezerwie pozostaną środki przeznaczone 
obecnie w budżecie na remont przedszkola w Radłowie. 

Skarbnik poinformowała, że ze 145 tys. zł przewidzieć należy w roku bieżącym 
wydatki związane z wykonaniem projektu remontu przedszkola.

Karol Książek poinformował jak obecnie wygląda plac przy szkole w Kościeliskach. 
Teren jest podmokły, wysokie wody gruntowe powodują, że zaparkowane samochody
trzeba wypychać.

Wójt poinformował, że w przypadku przyjęcia do realizacji budowy parkingu przy 
szkole należy jak najszybciej ogłosić zapytanie o cenę, aby realizacja odbyła się w 
czasie wakacji.

Radna Justyna Barcz zgłosiła wniosek o wycofanie z projektu zmian budżetu budowy
parkingu w Kościeliskach.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnej Barcz.

Za wnioskiem opowiedziało się 3 Radnych, przeciw 5 Radnych, wstrzymało się od 
głosu 6 Radnych. Wniosek Radnej  Barcz – nie został przyjęty.

Radny Bronisław Czapliński nie wyraził zgody nad przegłosowaniem wniosku 
dotyczącego przeznaczenia środków na remont remiz OSP.

Propozycje zmian w budżecie zostały omówione.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 28/V/2015 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015. Za przyjęciem Uchwały 
opowiedziało się 12 Radnych, wstrzymało się od głosu 2 Radnych. Uchwała została 
przyjęta.

2) W związku z wprowadzonymi zmianami budżetu – Skarbnik Gminy 
przedstawiła projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. Poddany przez 
Przewodniczącego pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie 
– Nr 29/V/2015 przyjęto w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymującym się”.



3) Sprawy związane z przyjętą na poprzedniej Sesji RG uchwałą dotyczącą 
stawek diet Radnych oraz istotnym naruszeniem prawa dotyczącym 
zryczałtowanej diety miesięcznej dla Przewodniczącego Rady Gminy bez 
jednoczesnego określenia zasad jej zwrotu w przypadku niewykonywania 
obowiązków przewodniczącego omówił Radca Prawny UG – Tomasz 
Głębocki. Przedstawił projekt uchwały w tym temacie, w którego treści 
zawarte są obniżki stawki diety w przypadku usprawiedliwionej i 
nieusprawiedliwionej nieobecności Przewodniczącego na Sesji lub 
posiedzeniu Komisji. Uchwała Nr 30/V/2015 – przyjęta została w głosowaniu 
jawnym – jednogłośnie.

4) Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa wyodrębnienia w budżecie 
na rok 2016 funduszu sołeckiego była przedmiotem szczegółowej analizy na 
posiedzeniu Komisji Rady w dniu 16 marca br..
Do tematu głos zabrali:
Irena Czubaj – Zając z rozmów z Sołtysami wynika, że nie są Oni przekonani 
do wprowadzenia funduszu sołeckiego. Kuszący zwrot 30% środków nie jest 
przeanalizowany, w jaki sposób należy się do tematu przygotować. Obecnie 
nie ma funduszu, jednak sołectwa realizują inne projekty. W pierwszej 
kolejności należałoby temat przedstawić na zebraniach wiejskich.
Justyna Barcz stwierdziła na podstawie rozmów z Sołtysami, że nie są jeszcze
gotowi do podjęcia tematu. Pomimo faktu, że biedne gminy powinny korzystać
z funduszu sołeckiego – należy w pierwszej kolejności dokładnie zapoznać się
z tematem i przedstawić go na zebraniach mieszkańców poszczególnych 
sołectw. W obecnej sytuacji rozdrobnilibyśmy budżet rękami Rady Gminy.
Ustalono , że:
1) W miesiącu październiku br. odbędzie się szkolenie z zakresu funduszu 

sołeckiego na wspólnym posiedzeniu Komisji RG z udziałem Sołtysów.
2) W miesiącu styczniu i lutym 2016 roku – temat przedstawiony zostanie na 

zebraniach mieszkańców.
3) Decyzja o wprowadzeniu funduszu sołeckiego podjęta zostanie po 

szczegółowej analizie i konsultacji z mieszkańcami w roku 2016 na rok 
2017.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 
31/V/2015 w sprawie funduszu sołeckiego, z którego treści wynika, że na rok 
2016 nie wyodrębnia się w budżecie środków na w/w cel.

W wyniku zamieszania, jakie wystąpiło w trakcie głosowania -  
Przewodniczący Rady Gminy zarządził ponowne głosowanie nad projektem 
Uchwały Nr 31/V/2015.



Wynik ponownego głosowania był następujący:

„za” przyjęciem uchwały – głosowało 3 Radnych, „przeciw” głosowało 3 
Radnych, „wstrzymało się od głosu” 8 Radnych. Uchwała Nr 31/V/2015 w 
sprawie funduszu sołeckiego, z której treści wynika, że w roku 2016 nie 
wprowadza się w gminie Radłów w/w funduszu – nie została przyjęta.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 31/V/2015 w sprawie 
funduszu sołeckiego, z której treści wynika, że w roku 2016 wprowadza się w 
Gminie Radłów fundusz sołecki. Projekt został poddany pod głosowanie.

„Za” przyjęciem Uchwały opowiedziało się 4 Radnych, „przeciw” 3 Radnych, 
„wstrzymało się od głosu” 7 Radnych. Uchwała Nr 31/V/2015 wprowadzająca 
w Gminie w roku 2016 fundusz sołecki – została przyjęta.

Głos zabrał Wójt Gminy. Uznał, że podjęta przed chwilą decyzja źle świadczy 
o Radzie. W toku dyskusji – przyjęto pewne ustalenia, które zburzył wynik 
głosowania.

4) Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak przedstawiła projekt uchwały 
określającej kryteria naboru i punktacji związanych z rekrutacją do 
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę. Temat był 
szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Ustawowy 
wymóg podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie najprawdopodobniej 
nie zostanie zastosowany, ponieważ dla wszystkich dzieci w wieku 
przedszkolnym są zapewnione miejsca w przedszkolach. Uchwałę           
Nr 32/V/2015 – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

5) i 6) Kierownik Referatu – Piotr Górski omówił projekty uchwał związane z 
przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w Sołectwie Biskupice i w 
Sołectwie Wichrów. Udzielił odpowiedzi na pytanie Radnej Barcz – na 
opracowanie planu przeznaczyć należy około półtorej roku. W tym czasie 
przedstawione zostaną konkretne propozycje w stosunku do konkretnych 
działek. Ustalona też zostanie możliwość usytuowania ferm wiatrowych. 
Decyzje w tym zakresie poprzedzone zostaną konsultacjami społecznymi.



6) Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie następujące projekty 
uchwał:
Nr 33/V/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gminie 
Radłów w północnej części miejscowości Biskupice. Uchwałę przyjęto 13 
głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym”
Nr 34/V/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gminie 
Radłów w północnej części miejscowości Wichrów. Uchwałę przyjęto 13 
głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym”.

7) Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy najmu na lokale użytkowe. Sprawa dotyczy 
garaży położonych przy budynkach komunalnych. Nie zgłoszono uwag    
do tematu. Uchwałę Nr 35/V/2015 – przyjęto w głosowaniu jawnym – 
jednogłośnie.

Ad.10. Interpelacje i wnioski zgłosili :

Bronisław Czapliński w sprawie konieczności wystosowania monitu do Powiatowego 
Zarządu dróg w sprawie podjęcia decyzji na wnioski zgłoszone w miesiącu grudniu 
ubiegłego roku i styczniu roku bieżącego dotyczące konieczności przebudowy 
skrzyżowania we wsi Wichrów oraz wycinku suchych gałęzi na drogą z Radłowa do 
Wichrowa.

Grzegorz Mencfel – w sprawie przyznania nagrody dla Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury,

Gerard Grzesik – w sprawie nagrodzenia pracy Pani Sylwii Kus.

Arnold Zaremba w sprawie konieczności naprawy uszkodzonej wiaty przystankowej 
w Radłowie.

Karol Książek w sprawie zamiaru samoopodatkowania rolników wsi Kościeliska 
(propozycja 5 zł od 1 ha) z przeznaczeniem na zakup kamienia i remont dróg 
dojazdowych do pól.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał załączone do protokołu wystąpienia:

- mieszkańców wsi Sternalice o zmianę Uchwały Nr 17/IV/2015  z dnia 4 lutego 2015 
r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- Pana Józefa Świtała zam. Sternalice w sprawie wyjaśnienia powodów podjęcia 
decyzji w zakresie budowy drogi w przysiółku Ruda.



Ad.11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielili:

Wójt Gminy :

- monit do Powiatowego Zarządu Dróg zostanie przesłany bezzwłocznie,

- w najbliższym czasie wykonane zostaną prace remontowe wiaty w Radłowie,

- Jeżeli Rada wystąpi z konkretnym wnioskiem o nagrodzenie pracowników – 
wniosek zostanie zrealizowany. Skarbnik Gminy poinformowała, że dwa razy w ciągu
roku kalendarzowego – pracownikom zostają przyznawane nagrody.

Radca Prawny :

Samoopodatkowanie jest realne, jednak prawo zakazuje, aby realizować je za 
pośrednictwem gminy. Gmina udziela zezwolenia na tego typu działania.

Kierownik Referatu – Piotr Górski:

Urząd przygotuje odpowiedzi dotyczące opłat za wywóz odpadów komunalnych oraz 
decyzji podjętych w zakresie remontu dróg gminnych zgodnie z ustaleniami jakie 
podjęła Rada Gminy.

Ad.12. W sprawach bieżących Kierownik Piotr Górski poinformował o ustaleniach 
związanych ze zbiórką odpadów komunalnych z cmentarzy.

Ad.13. Dyskusja.

Głos zabrał Wójt Gminy uznając, że nie można być obojętnym w przypadku decyzji, 
jaka zapadła w zakresie wyodrębnienia funduszu sołeckiego. Stwierdził, że 
wydarzyło się coś złego. Spory i dyskusje w przedmiotowej sprawie doprowadziły do 
pewnych ustaleń. Głosowanie zburzyło te ustalenia. W sytuacji, w której  mówi się o 
konieczności szczegółowego przeanalizowania tematu, kiedy twierdzi się, że Sołtysi 
nie są do końca przekonani o zasadności wprowadzenia funduszu – Rada podejmuje
decyzję sprzeczną z ustaleniami. Wójt poinformował, że szanuje decyzję Rady ale 
sposób jej podjęcia budzi zastrzeżenia.

Wójt Gminy opuścił salę obrad.

Radna Regina Majowska wyjaśniła swoją decyzję w temacie głosowania nad 
wprowadzeniem funduszu sołeckiego.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych którzy wstrzymali się od głosu 
przy głosowaniu. Uznał, że „w trudnych decyzjach trzeba umieć podjąć decyzję”.

Radna Irena Czubaj – Zając uzasadniła swój wstrzymujący głos.



Ad.14. Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel zamknął obrady V Sesji 
Rady Gminy Radłów.

Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 14.05.

Protokołowała:

 


