
P R O T O K Ó Ł   NR  IV/2015

Z   SESJI  RADY  GMINY   RADŁÓW

Z  DNIA  04  LUTEGO  2015  ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA  Nr 17/IV/2015 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty,

UCHWAŁA  Nr 18/IV/2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

UCHWAŁA  Nr 19/IV/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

UCHWAŁA  Nr 20/IV/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 15/III/2014 Rady Gminy 
Radłów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015,

UCHWAŁA  Nr 21/IV/2015 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych 
Rady Gminy Radłów,

UCHWAŁA  Nr 22/IV/2015 w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży 
przysługujących sołtysom sołectw utworzonych na terenie Gminy Radłów,

UCHWAŁA  Nr 23/IV/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Radłów na 
wschód od miejscowości Psurów,

UCHWAŁA  Nr 24/IV/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Radłów w 
północnej części miejscowości Sternalice,

UCHWAŁA  Nr 25/IV/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Radłów 
w północno – wschodniej części miejscowości Kościeliska,

UCHWAŁA  Nr 26/IV/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na 
własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych,

UCHWAŁA  Nr 27/IV/2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2015 
rok.



1. Stanowisko Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury Rady Gminy
Radłów z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie zapewnienia odpowiednich 
warunków lokalowych Publicznego Przedszkola w Kościeliskach Oddział 
Zamiejscowy w Radłowie.

2. Stanowisko przyjęte na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy 
Radłów w dniu 27 stycznia 2015 roku w sprawie wskazania do remontu dróg 
gminnych wewnętrznych, celem wykorzystania środków budżetu gminy na rok 
2015 w kwocie 15 tys. zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji 
projektowej.

3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Radłowie za 2014 rok oraz bilans potrzeb na rok 2015.

4. Informacja Kierownika GOPS w sprawie łagodzenia negatywnych skutków 
zimy.

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego.



P RO T O K Ó Ł   NR  IV/2015

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  04  LUTEGO  2015  Roku

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel.

Radnych obecnych według listy obecności – 15 – lista w załączeniu do protokołu.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli :

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,

- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,

- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,

- Kierownik Referatu – Piotr Górski,

- Kierownik GOPS – Zbigniew Nowak,

- Radca Prawny UG – Tomasz Głębocki,

- Sołtysi (wszyscy) – lista obecności w załączeniu.

Porządek obrad IV 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 sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Radłowie za rok 2014 oraz bilans potrzeb na rok 2015.
6. Przyjęcie uchwał w sprawach :

1) Zmian w budżecie gminy na rok 2015,
2) Zmiany Uchwały Nr 8/II/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 10 grudnia 2014 

roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy 
Radłów,

3) diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom sołectw 
utworzonych na terenie Gminy Radłów,

4) wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
stawki tej opłaty,

5) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,



6) wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

7) sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Radłów,

8) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów 
nieruchomości gruntowych,

9) przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2015,
7. Interpelacje i wnioski Radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
9. Sprawy bieżące.
10.  Dyskusja.
11. Zamknięcie obrad.

Streszczenie obrad :

Ad.1. Otwarcia IV Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady – Wilhelm 
Wengel. Powitał Radnych, Sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy. Na podstawie 
listy obecności – stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji.

Wniosek o zmianę kolejności przyjmowania uchwał zgłosił z uzasadnieniem Radny 
Bronisław Czapliński. Temat dotyczył przyjęcia w pierwszej kolejności pakietu uchwał
w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnego Czaplińskiego. 
Wniosek przyjęto 8 głosami „za”. 

Porządek obrad – ze zmianą kolejności podejmowania uchwał przyjęto w głosowaniu
jawnym – jednogłośnie.

Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Sekretariacie Urzędu 
Gminy oraz na Sali przed rozpoczęciem obrad. Przewodniczący Rady zaproponował 
przyjęcie protokołu bez odczytania. Propozycja została zaakceptowana. Protokół z III
Sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 roku – przyjęto w głosowaniu jawnym – 
jednogłośnie.

Ad.4. Wójt Gminy przedstawił działalność Urzędu w okresie międzysesyjnym tj. od 
dnia 30 grudnia 2014 roku:

- w dniu 2 stycznia br. Odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy 
poświęcone analizie możliwości zapewniających odpowiednie warunki lokalowe 
Przedszkola w Radłowie.



Załączone do protokołu stanowisko w przedmiotowej sprawie odczytała 
Przewodnicząca Komisji Oświaty – Irena Czubaj – Zając.

- w sześciu sołectwach odbyły się już sprawozdawczo – wyborcze zebrania 
mieszkańców sołectw. Do tej pory zmiana na stanowisku Sołtysa nastąpiła w 
Sołectwie Wolęcin.

- odbywają się również coroczne zebrania w OSP,

- Wójtowie i Burmistrzowie zrzeszeni w Lokalnej Grupie Działania Górna Prosna 
omawiają sprawy związane z propozycją polączenia z LGD Dolina Stobrawy. Decyzja
nie została jeszcze podjęta.

- Wójt i Sekretarz Gminy uczestniczyli w organizowanym przez Wojewodę 
Opolskiego spotkaniu w temacie zadań oświatowych,

- Powiat Oleski uhonorował  „Różami Powiatu” zasłużonych z terenu powiatu. Wśród 
nich były osoby nominowane z terenu Gminy Radłów.

- w dniu 27 stycznia odbyło się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. 
Komisje wypracowały stanowisko w sprawie kolejności remontu dróg lokalnych. 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – Justyna Barcz odczytała załączone 
do niniejszego protokołu stanowisko Komisji.

- jak co roku odbyło się spotkanie z dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy 
Radłów organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury.

Ad.5. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  - Zbigniew Nowak 
przedstawił sprawozdanie działalności GOPS za 2014 rok oraz bilans potrzeb na rok 
2015. Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ponadto Kierownik Nowak
udzielił odpowiedzi na pytania zebranych dotyczące:

- świadczeń rodzinnych,

- zobowiązań finansowych rodziny i GOPS w związku z potrzebą umieszczenia 
mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej. Koszt pobytu w DPS to kwota około 2,5 
tys. zł miesięcznie,

- zobowiązań prawnych Gminy dotyczących zapewnienia mieszkania socjalnego 
osobom bezdomnym,

- możliwości przyznania świadczeń socjalnych.

Przedstawione sprawozdanie Rada przyjęła jednogłośnie.

Ponadto Kierownik GOPS poinformował o działaniach ośrodka związanych z 
łagodzeniem negatywnych skutków zimy. Zwrócił się do zebranych z prośbą o 



zgłaszanie potrzeb osób z poszczególnych miejscowości wymagających w okresie 
zimy zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych.

Ad.6. Przyjęcie uchwał w sprawach :

4) wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej 
opłaty.

Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Na wspólnym posiedzeniu Komisji 
Rady – trwała ożywiona dyskusja nad projektem uchwały opracowanym przez Urząd 
Gminy w zakresie podwyższenia stawki od osoby z 8 na 10 zł miesięcznie. 

Radna Justyna Barcz zaproponowała wprowadzenie opłat od gospodarstwa 
domowego, co obniży opłaty w rodzinach wielopokoleniowych i wielodzietnych. 
Ostatecznie ustalono, że pod obrady sesji przygotowane zostaną dwa pakiety 
uchwał:

1) Z opłatą od osoby,
2) Z opłatą od gospodarstwa domowego.

W tym czasie zmieniały się również decyzje Ministerstwa Środowiska związane z 
ważnością uchwał w przedmiotowej sprawie. Ostatecznie ustalono, że uchwały w tym
temacie są ważne.

Umowa  na wywóz nieczystości podpisana została z Firmą Remondis Opole na okres
1 roku tj. do grudnia 2015. Oferta cenowa firmy (jedynej występującej w przetargu) 
jest o 20% wyższa od obowiązującej do końca 2014 roku. Analiza wydatków zmusza 
Gminę do podwyższenia opłat z 8 do 10 zł od mieszkańca.

Radna Justyna Barcz uzasadniła wniosek o przyjęcie uchwały w sprawie naliczania 
opłat od gospodarstwa domowego i liczby mieszkańców:

- opłaty odciążą rodziny wielodzietne,

- ilość odpadów nie jest dożo większa, nie ma też większych pojemników,

- większe koszty poniosą rodziny jedno i dwuosobowej (dotyczy to 144 gospodarstw),
w przypadku rodzin wieloosobowych będzie to znaczna obniżka.

Wójt zaproponował, aby decyzję w tej sprawie odłożyć do następnej Sesji, celem 
omówienia metody pod względem prawnym tj. zgodności z ustawą. Radna Justyna 
Barcz stwierdziła, że ewentualne przesunięcie terminu podjęcia decyzji naraża gminę
na dodatkowe koszty.

Ustalono, że głosowanie w przedmiotowej sprawie odbędzie się na obecnej Sesji.

W dyskusji do tematu głos zabrali:



- Radny Wilhelm Wengel – uznał, że w przypadku naliczania opłat od gospodarstwa 
domowego koszty opłat zostaną przerzucone na emerytów i rencistów, bo 
przeważnie Ich dotyczy gospodarstwo 1 lub 2 osobowe. Nierówne traktowanie 
przedstawił na przykładzie dwóch gospodarstw z Ligoty Oleskiej (gospodarstwo 
jednoosobowe i czteroosobowe przy czterech osobach pracujących).

Justyna Barcz wyjaśniła, gospodarstwa jednoosobowe płaciły już opłaty na pojemnik,
w rodzinach wieloosobowych występuje wiele przypadków, że pracuje tylko jedna 
osoba. W tej sytuacji nierówne traktowanie jest kontrowersyjne.

- Radny Karol Książek  poparł propozycję Radnej Barcz.

- Sołtys wsi Ligota – Grzegorz Pakuła porównał opłatę za śmieci z opłatą za 
korzystanie z energii elektrycznej. Jedna osoba ponosi niewiele mniejsze opłaty nie 
wiele osób w gospodarstwie domowym.

- Radny Grzegorz Mencfel – stwierdził, że propozycja Urzędu w zakresie opłat od 
osoby w przypadku rodzin wielodzietnych byłaby zbyt wysoka.

- Radna Justyna Barcz wyjaśniła, że w przypadku opłat pozostających w  gminie  z 
Jej symulacji jest to kwota 1.400 zł, z symulacji Urzędu – kwota 3.000 zł. Niższa 
kwota społecznie nie razi. Gmina nie powinna zarabiać na śmieciach.

Radny Arnold Zaremba na przykładzie własnej rodziny poparł propozycję Radnej 
Barcz.

Wójt Gminy analizując dyskusję pod kątem propozycji Radnej Justyny Barcz 
zaproponował, aby opłata od gospodarstwa w przypadku przyjęcia tej opcji nie była 
niższa niż 19 zł. Propozycję uzasadnił następującymi faktami :

- gminy nie stać na dopłacanie do wywozu śmieci, 

- gmina zobowiązana jest sfinansować Punkt Selektywne Zbiórki Odpadów 
Komunalnych,

- mieszkańcy zainteresowani są zamianą worków na kubły. Umowa z firmą zawarta 
jest do końca bieżącego roku. W miesiącu wrześniu ogłoszony zostanie kolejny 
przetarg (na 2 lub 3 lata) – w przypadku zapewnienia kubłów – kwota będzie wyższa.

- Radna Justyna Barcz stwierdziła, że Gmina w zakresie zbiórki odpadów ma jeszcze
wiele innych zadań. Uznała, że opłatami nie powinna zarabiać na utworzenie 
PSZOK.

Głos do tematu zabrał Radca Prawny Tomasz Głębocki. Poinformował, że od 
szczebla centralnego w temacie śmieci występuje potężne zamieszanie, przedłuża 
się czas wprowadzania w życie przepisów prawnych, ponadto przed wprowadzeniem
ustawy ogłoszona była jej nowelizacja. Komentarz do stanowiska jest następujący – 
od 1 lutego – uchwały nie straciły mocy. Część przepisów nie uległa zmianie. 



Przepisy uwzględniają zadania gmin wykonywane z opłat za odpady m.in. usługa 
(Remondis), PSZOK, obsługa administracyjna ale również: edukacja ekologiczna, 
koszty usuwania odpadów z miejsc do tego nie przeznaczonych, wyposażenie 
nieruchomości i miejsc publicznych w sprzęt (kosze).

Radca Prawny udzielił wyjaśnień, że pod względem prawnym obie proponowane 
metody są dopuszczalne. Zwrócił również uwagę, że pochopne decyzje mogą być 
źle odebrane.

Kierownik Referatu Piotr Górski udzielił wyjaśnień na pytanie Radnego Karola 
Książek dotyczące sposobu składania deklaracji przez Spółdzielnie Mieszkaniowe.

Wójt zaproponował, aby decyzję w przedmiotowej sprawie podjąć na następnej Sesji.
Radna Justyna Barcz stwierdziła, że w tym temacie dyskutowano już na wspólnym 
posiedzeniu komisji oraz obecnie na Sesji – przełożenie terminu podjęcie decyzji 
podroży koszty o wydatki związane z sesją, może wprowadził dodatkowe propozycje 
rozwiązań, co nie ułatwi zadania Radnym.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję do tematu i ogłosił 15 – minutową przerwę 
w obradach.

Po przerwie.

Przystąpiono do głosowania nad projektem Uchwały Nr 17/IV/2015 opracowanej 
przez Urząd Gminy (tj. opłata od osoby). Za przyjęciem uchwały opowiedział się 1 
Radny, przeciw – 13 Radnych, wstrzymał się od głosu – 1 Radnych. Uchwała nie 
została przyjęta.

Radna Regina Majowska zgłosiła wniosek do projektu Radnej Justyny Barcz 
dotyczący opłat w kwocie 14 zł od osoby z gospodarstw domowych jednoosobowych.

Wniosek przyjęto wynikiem głosów 14 „za” do 1 „przeciw”.

Celem wprowadzenia zmian do projektu uchwały Radnej Justyny Barcz – 
Przewodniczący Rady ogłosił 15 – minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

Radna Justyna Barcz poinformowała o wprowadzonych w porozumieniu z Radną 
Reginą Majowską autopoprawkach do projektu uchwały – zgodnie z wnioskiem 
Radnej Majowskiej.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały zgłoszonej 
przez Radną Justynę Barcz (tj. opłata od gospodarstwa domowego i liczby 
mieszkańców). Uchwałę Nr 17/IV/2015 w sprawie wyboru metody opłaty za 



gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty przyjęto 14 głosami 
„za”, przy 1 głosie „przeciwnym”.

5) Kierownik referatu – Piotr Górski omówił projekt uchwały w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nie zgłoszono pytań do tematu.

Uchwałę Nr 18/IV/2015 – przyjęto jednogłośnie.

6) Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości omówił Radca Prawny.

Kierownik Górski udzielił odpowiedzi na pytania do omawianego tematu:

- do deklaracji można dołączyć informację o stawkach opłat,

- deklaracja powinna być złożona od 1 do 15 kwietnia br..

Przedstawiony przez Przewodniczącego Rady projekt Uchwały Nr 19/IV/2015 – 
przyjęto jednogłośnie.

1) Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz przedstawiła z uzasadnieniem projekt uchwały w
sprawie zmiany budżetu gminy. Wyjaśniła zasady płatności za tzw. asystenta rodziny

Uchwałę Nr 20/IV/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 – przyjęto jednogłośnie.

2) Przewodniczący Rady poinformował o zgłoszonym na poprzedniej Sesji wniosku o
zmianę stawki diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Radna Regina 
Majowska ponownie przedstawiła wniosek z uzasadnieniem. Przewodniczący 
Wengel poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 21/IV/2015 w sprawie zasad 
przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Radłów. Uchwałę przyjęto 
wynikiem głosów: 12 „za”, 3 „wstrzymujące się”.

3) Przewodniczący Rady omówił projekt uchwały zmieniającej stawkę diety Sołtysa 
za udział w Sesji Rady oraz propozycję wprowadzenie wypłaty diety sołtysom za 
udział w posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy. Nie zabrano głosu do tematu. 
Uchwałę Nr 22/IV/2015 – przyjęto jednogłośnie.

7) Wójt Gminy oraz Kierownik Piotr Górski omówili powody, dla których proponuje się
przystąpienie do sporządzenia częściowego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Radłów. Plan przewiduje obszary ewentualnego usytuowania 
ferm wiatrowych. Zaproponowano również, aby uchwały przyjąć odrębnie dla 
poszczególnych obszarów.

Nie zgłoszono pytań do tematu.



Przewodniczący Rady poddał kolejno pod głosowanie następujące projekty uchwał:

Nr 23/IV/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gminie Radłów na 
wschód od miejscowości Psurów. Uchwałę przyjęto 14 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się”.

Nr 24/IV/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gminie Radłów w 
północnej części miejscowości Sternalice. Uchwałę przyjęto 14 głosami „za”, przy 1 
głosie „wstrzymującym się”.

Nr 25/IV/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gminie Radłów w 
północno - wschodniej części miejscowości Kościeliska. Uchwałę przyjęto 14 głosami
„za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

8) Wójt Gminy wyjaśnił zamiar nieodpłatnego nabycia na własność gminy 
nieruchomości gruntowej. Dotyczy to uregulowania stanu prawnego istniejącej drogi.

Głos zabrał Radny Bronisław Czapliński – radni zgodzili się na projektowanie 
remontu dróg w jednym obrębie, a okazuje się że jest to droga prywatna. 

Kierownik Górski wyjaśnił – mieszkańcy nie mają najpewniej orientacji, że część 
gruntu pod drogą jest Ich własnością.

Przewodniczący odczytał projekt Uchwały Nr 26/IV/2015 w sprawie wyrażenia zgody 
na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych. 
Uchwałę przyjęto 14 głosami „za”, przy 1 „ wstrzymującym się” głosie.

9) Przewodniczący przedstawił projekt planu pracy Rady Gminy na rok bieżący z 
uwzględnieniem tematyki sesyjnej i terminu realizacji (miesiąc). Nie zgłoszono 
wniosków o zmianę w/w projektu. Uchwałę Nr 27/IV/2015 – przyjęto jednogłośnie.

Ad.7. Interpelacje i wnioski zgłosili :

- Bronisław Czapliński w sprawie zgłaszania od dwóch lat konieczności usunięcia 
suchych gałęzi w lesie nad drogą powiatową w kierunku Wichrowa. Wycinku 
wymagają też rowy przy tej drodze,

- Gerard Grzesik w sprawie instalacji lampy oświetlenia ulicznego przy posesji Kubik 
w Kościeliskach,

- Karol Książek – w sprawie oświetlenia placu zabaw przy szkole i przedszkolu w 
Kościeliskach – projekt był już najprawdopodobniej wykonany,



- Arnold Zaremba – w sprawie zobowiązania mieszkańców do wykaszania poboczy w
obrębie swoich posesji,

- Iwona Kościelna w sprawie przeanalizowania zasadności członkowstwa w strategii 
Kluczbork – Namysłów – Olesno. Składki na ten cel wynoszą rocznie 6 tys. zł, a 
członkostwo nie przynosi korzyści,

- Piotr Nowak – w sprawie podjęcia działań związanych z rozbudową Osp Nowe 
Karmonki (garaż i kotłownia),

- Martyna Gruca w sprawie zatrudnienia logopedy w Szkole Podstawowej w 
Sternalicach. Potrzeby w tym zakresie zgłosił Dyrektor placówki na posiedzeniu Rady
Rodziców,

- Bronisław Czapliński – w sprawie rozważenia zasadności remontu sal wiejskich

Sołtysi :

Roman Kaleja w sprawie monitu do wniosku o remont skrzyżowania w Wichrowie 
oraz opróżniania koszy na śmieci przy przystankach autobusowych,

Grzegorz Pakuła w sprawie wycinki suchych gałęzi przy drodze Ligota – Kościeliska,

Edward Pawnuk – podziękował za przyjęcie uchwały w sprawie diet Sołtysów.

Ad.8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielili :

Wójt Gminy :

- Wnioski o remont i zabezpieczanie pasa jezdni zgłaszane są do Powiatowego 
Zarządu Dróg, jednak nie przynoszą one rezultatów,

- nie było projektów na instalację lamp oświetlenia ulicznego w Kościeliskach, 
ponadto Rada podjęła decyzję o usytuowania lamp finansowanych z tegorocznego 
budżetu. Na rok bieżący – temat jest nieaktualny,

- nie przewiduje się rezygnacji z członkostwa Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork – 
Namysłów – Olesno. Gmina jest członkiem niewiele znaczącym, jednak uczestniczy 
w konsultacjach dotyczących naszego terenu,

Kierownik Piotr Górski:

Obowiązkiem mieszkańca jest wyłącznie odśnieżanie chodnika wzdłuż posesji,

Za opróżnianie koszy przy przystankach autobusowych odpowiedzialna jest gmina.



Sekretarz Gminy:

- Dyrektor nie zgłaszał wniosku zatrudnienia logopedy w projekcie budżetu placówki 
na rok bieżący. W czasie realizacji projektów unijnych – logopeda miał zajęcie w 
szkole. Temat wyjaśniony zostanie po najbliższej naradzie dyrektorów szkół.

Ad.9. W sprawach bieżących:

Wójt Gminy zaproponował kolejne dwa terminy spotkania z projektantem koncepcji 
kanalizacji Gminy Radłów tj. 17 lub 18 luty. Ustalono termin posiedzenia w tym 
temacie na dzień 17 lutego br. o godz. 13.00. Radni otrzymają stosowne 
zawiadomienia.

Sekretarz Gminy przekazała Radnym sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń 
nauczycieli i zaproponowała, aby na  posiedzeniu w dniu 17 lutego dokonać analizy 
w/w dokumentu oraz omówił sprawy związane z projektami unijnymi dotyczącymi 
przedszkoli wiejskich. Propozycja została przyjęta.

Ad.10. Dyskusja

Kierownik Górski zaproponował, aby ze względu na trudne obecnie warunki lokalowe
związane z obradami Sesji – Rada rozważyła możliwość remontu Sali wiejskiej w 
Radłowie z przeznaczeniem m.in. na salę obrad.

Bronisław Czapliński zwrócił uwagę na podjęcie starań i otrzymanie dotacji z tzw. 
„małych projektów”,

Regina Majowska stwierdziła, że sołectwo Radłów podjęło decyzję o kolejności 
wykonania remontów (wiata, kostka, boisko) w związku z tym należy wstrzymać się w
kolejnym planem remontów w Radłowie.

Irena Czubaj – Zając wyjaśniła: Stowarzyszenie Miłośników Radłowa podjęło decyzję
o pracach wokół boiska ze względu na fakt, że w siedzibie gminy odbywa się wiele 
różnych imprez i tego typu lokum jest niezbędne.

Ad.11. Przewodniczący Rady Gminy Radłów – Wilhelm Wengel zamknął obrady IV 
Sesji Rady Gminy. Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.40.


