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Załączniki do protokołu : 
 
 

 
UCHWAŁA  Nr 161/XXIII/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 162/XXIII/2013 uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P R O T O K Ó Ł   Nr XXIII/2013 
 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 
 

Z  DNIA  24  LIPCA  2013  ROKU 
 
 

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając. 
 
Radnych obecnych według listy obecności  - 11. 
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych  -   4. 
 
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, 
− Architekt i Urbanista – Elżbieta Grzelak. 

 
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) przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Radłów. 
6. Interpelacje i wnioski Radnych. 
7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 
8. Sprawy bieżące. 
9. Dyskusja. 
10. Zamknięcie obrad. 

 
Streszczenie obrad : 

 
Ad.1. Otwarcia XXIII Sesji Rady Gminy Radłów dokonała Przewodnicząca Rady – Irena 
Czubaj – Zając. Powitała przybyłych Radnych oraz osoby spoza Rady – uczestniczące w 
obradach. Na podstawie listy obecności – stwierdziła prawomocność obrad. 
 
Ad.2. Projekt porządku obrad – przesłany został Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji. Nie zgłoszono wniosków o zmianę tego projektu. Poddany pod głosowanie 
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 Rady zaproponowała przyjęcie protokołu 
bez odczytania. Propozycja została zaakceptowana. Protokół z XXII Sesji – przyjęto w 
głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 
 
 



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

− zakończono prace przy adaptacji budynku byłego przedszkola w Biskupicach dla 
potrzeb wsi. Ustalono termin odbioru. 

− Położono pierwszą warstwę asfaltu na drodze do przysiółka w Sternalicach. Prace 
trwają. 

− Rozpoczęto remont w budynku Urzędu Gminy (biura księgowości i sanitariaty), 
− poinformował o wynikach zawodów sportowo – pożarniczych, które odbyły się w 

Wichrowie, 
− omówił spotkanie Starosty z Wójtami i Burmistrzami, które odbyło się w Radłowie. 

Wiodącym tematem był odbiór odpadów komunalnych. 
 
Ad.5.  Przyjęcie uchwał w sprawach : 
 

1) zmian w budżecie gminy na rok 2013 
 
Skarbnik gminy przedstawiła z uzasadnieniem propozycje zmian tegorocznego budżetu. 
Uwag nie zgłoszono. Uchwałę Nr 161/XXIII/2013 – przyjęto w głosowaniu jawnym – 
jednogłośnie. 
 
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 – minutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie. 
 

2) przyjęcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Radłów. 

 
Architekt i Urbanista – Elżbieta Grzelak dokonała prezentacji studium z uwzględnieniem 
decyzji Rady w formie uchwały o przystąpieniu do wykonania studium oraz umowy na 
wykonanie tego materiału. Omówiła studium ze szczególnym uwzględnieniem: 

− sytuacji demograficznej i ekonomicznej gminy, 
− możliwości usytuowania ferm wiatrowych. 

 
Projekt studium uzyskał wszystkie uzgodnienia i był wyłożony zgodnie z wymogiem 
prawnym – do publicznego wglądu. W trakcie wyłożenia wniesiono dwie uwagi dotyczące 
elektrowni wiatrowych. Wniesiono poprawki do tego materiału. Studium nie daje 
możliwości wydawania decyzji administracyjnych. Jest to pierwszy dokument do 
opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 
 
Referująca udzieliła odpowiedzi na pytania zebranych w sprawach: 

− ochronnych terenów leśnych, 
− siedlisk ptactwa, 
− możliwości dokonania zmian w studium, 
− opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego trwa około dwóch lat, 
− korzyści  wynikających z usytuowania elektrowni wiatrowych na terenie gminy, 
− budowy na potrzeby własne baterii fotowoltanicznych, 
− możliwości pozyskiwania środków unijnych na inwestycje, walory krajobrazowe, 

ścieżki rowerowe itp. 
 
 



Wójt Gminy dodał, że kolejnym działaniem będzie podjęcie uchwały w sprawie planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy. 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za opracowany materiał i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 
Uchwała Nr 162/XXIII/2013 – przyjęta została w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 
 
 
Ad.6. Interpelacje i wnioski Radnych : 
 

− Czapliński Bronisław w sprawie zapewnienie większej ilości worków na odpady 
segregowane, 

− Czapliński Bronisław w sprawie projektu uchwały zasłużony dla gminy Radłów 
należy uwzględnić możliwość przyznania odznaczenia jednej osobie z kilku 
dziedzin, 

Przewodnicząca Rady poparła w/w wniosek. 
Ponadto Radny Czapliński zaproponował, aby symbolem odznaczenia były krople Prosny. 

− Czapliński Bronisław w sprawie pozyskania środków na zagospodarowanie gór 
ligockich, 

− Adamek Franciszek – w sprawie zapewnienia lepiku na drogę w Kolonii Biskupskiej, 
− Iwona Kościelna w sprawie zasadności udrożnienia przepustu w Sternalicach oraz 

oczyszczenia stawu, 
− Iwona Kościelna w sprawie konieczności sprawdzenia przekopów pod światłowody 

w Sternalicach (zapada się kostka) 
− Hadam Marek w sprawie nadmiaru wody z kanalizacji. 

 
Ad.7.  Wójt Gminy udzielił odpowiedzi: 
 

− do końca miesiąca Urząd otrzyma odpowiednią ilość worków do segregacji śmieci. 
− Temat odznaczeń będzie przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia Komisji Rady 

Gminy w dniu 29 lipca 2013 roku, 
− zagospodarowanie gór ligockich jest wyłącznym tematem gminy, na ten cel nie 

otrzymamy dotacji z zewnątrz, jakakolwiek inwestycja powinna być uzgadniana z 
Konserwatorem Przyrody, 

− przepust został udrożniony, stawek nie jest przewidziany do realizacji, 
− przekopy zostaną sprawdzone, 
− nadmiar wody w kanalizacji spowodowany jest zapychaniem. Winni temu są sami 

mieszkańcy, ponadto oczyszczalnia wymaga remontu. 
 
Ad.8. Sprawy bieżące. 
 
W związku z sezonem urlopowym Wójt zaproponował terminy posiedzeń: 
 

− Stałych komisji Rady Gminy na dzień 20 sierpnia, 
− Sesji Rady Gminy na dzień 22 sierpnia, 
− wyjazdowego posiedzenia Komisji na dzień 29 sierpnia. 

 
Propozycje w/w terminów zostały zaakceptowane. 
 
 
 
Ponadto Wójt przypomniał o ustalonym na dzień 29 lipca wspólnym posiedzeniu Komisji w  



temacie: uchwał – zasłużony dla gminy Radłów oraz zasady korzystania ze świetlic 
wiejskich. 
 
Ad.9.  Nie zgłoszono głosów w dyskusji. 
 
Ad.10. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając zamknęła obrady XXIII Sesji 
Rady Gminy. 
Sesja trwała od godz. 12.00 do godz. 14.10. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


