
P R O T O K Ó Ł   NR  IX/2015 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 

Z  DNIA  23  WRZEŚNIA  2015  ROKU 

 

Załączniki do protokołu : 

 

UCHWAŁA Nr 54/IX/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 55/IX/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/III/2014 Rady Gminy 

Radłów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej, 

UCHWAŁA Nr 56/IX/2015 w sprawie nadania drodze nr 1937O położonej na terenie 

Gminy Radłów kategorii drogi gminnej, 

UCHWAŁA Nr 57/IX/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na 

własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych, 

UCHWAŁA Nr 58/IX/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na 

własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych, 

UCHWAŁA Nr 59/IX/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu lokali użytkowych, 

UCHWAŁA Nr 60/IX/2015 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Radłów, 

UCHWAŁA Nr 61/IX/2015 w sprawie 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, 

UCHWAŁA Nr 62/IX/2015 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

UCHWAŁA Nr  63/IX?2015 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

1.Wystąpienie mieszkańców wsi Sternalice. 

 



P R O T O K Ó Ł   NR  IX/2015 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 

Z  DNIA  23  WRZEŚNIA  2015  ROKU 

 

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel. 

 

Radnych obecnych według listy obecności – 13, 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych   -  2. 

 

Spoza Rady w Sesji udział wzięli: 

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat, 

- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak, 

- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcze, 

- Radca Prawny – Tomasz Głębocki, 

- Kierownik Referatu – Piotr Górski, 

- Podinspektor, Radna Rady Powiatu -  Sylwia Kus, 

- Mieszkańcy Wsi Sternalice – 3 osoby. 

 

Porządek obrad IX 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. Promocja Gminy i współpraca z Gminą Partnerską. 

6. Przyjęcie uchwał w sprawach : 

1) zmian w budżecie gminy, 

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

3) nadania drodze nr 1937 O położonej na terenie Gminy Radłów kategorii 

drogi gminnej, 

4) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów 

nieruchomości gruntowych, 



5) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów 

nieruchomości gruntowych, 

6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych. 

7. Sprawy bieżące. 

8. Interpelacje i wnioski Radnych. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 

10. Dyskusja. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

Streszczenie obrad: 

Ad.1. Otwarcia IX Sesji Rady Gminy Radłów dokonał Przewodniczący Rady Gminy – 

Wilhelm Wengel. Powitał Radnych, pracowników Urzędu Gminy oraz publiczność. Na 

podstawie listy obecności – stwierdził prawomocność obrad. 

 

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

terminie Sesji. Wniosek o zmianę tego projektu zgłosił Wójt Gminy. Zmiana dotyczy 

przyjęcia uchwał w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie 

oraz określenia świadczenia usług wywozu nieczystości oraz zmian uchwał w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy – w związku z ustaleniami przyjętymi na wspólnym 

posiedzenie stałych komisji Rady w dniu 21 września br.. Wnioski Wójta zostały 

poddane kolejno pod głosowanie i przyjęte jednogłośnie. Porządek obrad przyjęto 

również jednogłośnie. 

 

Ad.3. Protokół z VIII Sesji Rady Gminy z dnia 6 sierpnia 2015 roku wyłożony był do 

wglądu w Sekretariacie Urzędu Gminy oraz na Sali – przed rozpoczęciem obrad. 

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu. Protokół z poprzedniej Sesji przyjęto w 

obecności 12 Radnych jednogłośnie. 

 

Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawi działania Urzędu Gminy w okresie 

międzysesyjnym : 

- zakończono budowę drogi Kościeliska – Skrońsko ( z dofinansowaniem 360 tys. zł), 

- Powiat Oleski wykonał remont drogi na odcinku 745 m we wsi Ligota Oleska, 

- zakończono budowę parkingu przy OSP Kościeliska (finansowaną ze środków 

własnych OSP, środków wiejskich, kamień i pracę wykonała firma w ramach dobrej 

współpracy. Ze środków Gminy zakupiono krawężniki, obrzeżni ki i kratkę ściekową), 



- przy budowie drogi w Ligocie wykonano wjazdy na pola. Gmina dofinansowała 

kwotę 4 tys. zł, Firma „Larix” wykonała pracę własnym sprzętem, 

- trwają prace nad przygotowaniem projektu budowy odcinka drogi Radłów – Stare 

Karmonki. Planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej do końca stycznia na 

nabór PROW, 

- realizowane są prace projektowe remontu trzech dróg w Sternalicach, 

- opracowywany jest projekt oświetlenia ulicznego przysiółka Świerkla, 

- złożono do Sądu wnioski o zasiedzenie gruntu pod drogą Kolonia Biskupska – 

Kościeliska. Jest to pierwszy etap umożliwiający przekazanie drogi na własność 

Powiatu, 

- złożony został wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska na termomodernizację starej części budynku Gimnazjum w Radłowie, 

- Radni dokonani przeglądu stanu placówek oświatowych przed rozpoczęciem roku 

szkolnego 2015/2016, 

- trwają prace nad opracowywaniem strategii rozwoju Lokalnej Grupy Działania 

Górna Prosna oraz strategii rozwoju Gminy, 

- zakupiony zastał parter budynku po GS w Radłowie (ul. Oleska 5), 

- w Radłowie obył się Festyn Dożynkowy organizowany przez Sołectwo Wolęcin oraz 

Gminę Radłów. 

- Gmina była gospodarzem Rajdu rowerowego organizowanego wraz z Gminą 

Rudniki, 

- Komisja Rewizyjna dokonała analizy realizacji zadań gminy związanych z odbiorem 

odpadów komunalnych. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu w tym 

zakresie. 

 

Ad.5. Temat promocji Gminy Radłów oraz współpracy z Gminą Partnerską omówiła 

Podinspektor  - Sylwia Kus. Poinformowała o dofinansowaniach festynów, dopłatach 

do imprez, zawodów sportowych i pożarniczych. Gminny Ośrodek Kultury finansuje 

foldery i gadżety promocyjne. Ze względu na ograniczone środki Gmina promuje się 

w folderach przygotowywanych przez LGD Górna Prosna. Radni otrzymali foldery 

podsumowujące realizację zadań w latach 2007 – 2014. 

Współpraca z Gminą Konigshain polega przede wszystkim na wymianie 

doświadczeń samorządowych. Ustalono, że spotkania odbywają się raz w roku. W 

roku bieżącym w miesiącu czerwcu – Radni mieli okazję spotkać się w delegacją 



Gminy partnerskiej w Radłowie. Nie ma możliwości tzw. wymiany dzieci i młodzieży. 

Gmina Konigshain bezpośrednio nie włada szkolnictwem. 

Radny Arnold Zaremba zaproponował, aby na wzór Gminy Rudniki opracować 

„witacze” z uwzględnieniem gminy partnerskiej. 

Prezes LSZ – Radny Bronisław Czapliński poinformował o wymianie partnerskiej z 

drużyną sportową w Kassel (Niemcy). Wyjazdy ograniczone są do minimum w 

związku z wysokimi kosztami. 

Wójt Gminy zwrócił się do Sylwii Kus o przedstawienie informacji z działalności Rady 

Powiatu. 

Radna Kus poinformowała, że na Sesji w dniu 23 sierpnia podjęto na wniosek Gminy 

Radłów uchwałę o zdjęciu z kategorii drogi powiatowej odcinka drogi Radłów – Stare 

Karmonki – Nowe Karmonki. 

Oszczędności po łagodniej zimie pozwoliły na oznakowanie poziome odcinka drogi 

Olesno – Kolonia Biskupska, 

Powiat realizuje remonty dróg z dofinansowaniem poszczególnych samorządów, 

Na najbliższej Sesji Rady Powiatu planuje się zaciągnięcie kredytu 

długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych wcześniej. 

Wyzwaniem dla powiatu jest remont szpitala oraz wyjaśnieniem spraw związanych z 

dopłatami za zabiegi medyczne (w zakresie ich klasyfikacji) oraz utrzymanie siedmiu 

szkół ponadgimnazjalnych. 

Radna Kus przyjęła wnioski Radnych – do przekazania na najbliższej Sesji Rady 

Powiatu: 

- konieczność wycinki suchych gałęzi nad pasami drogowymi, 

- wykaszanie poboczy dróg, 

- naprawa chodnika w Radłowie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 – minutową przerwę w obradach. 

Po przerwie. 

 

Ad.6. Przyjęcie uchwał.  Projekty uchwał były szczegółowo analizowane na 

wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady. 



1) Skarbnik Gminy omówiła z uzasadnieniem propozycje zmian obowiązującego 

w roku bieżącym budżetu. Nie zgłoszono uwag do tematu. Przewodniczący 

Rady przedstawił projekt uchwały.  Uchwałę Nr 54/IX/2015 przyjęto w 

obecności 13 Radnych – jednogłośnie. 

 

2) Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Zmiany uaktualniają w/w dokument. Przewodniczący Rady przedstawił projekt 

uchwały. Uchwałę Nr 55/IX/2015 przyjęto w obecności 13 Radnych – 

jednogłośnie. 

 

 

3) Kierownik Referatu – Piotr Górski przedstawił wymagania prawne dotyczące 

przejęcia na własność Gminy drogi Radłów – Nowe Karmonki. Własność drogi 

jest podstawowym warunkiem uzyskania dofinansowania na jej remont. W 

pierwszej kolejności Rada Powiatu zdjęła tą drogę z kategorii dróg 

powiatowych. Drugim etapem jest przyjęcie przez Radę Gminy Radłów 

uchwały w sprawie nadania drodze Radłów – Nowe Karmonki kategorii drogi 

gminnej. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

przedmiotowej sprawie. Uchwałę Nr 56/IX/2015 przyjęto w obecności 13 

Radnych – jednogłośnie. 

 

4) Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat poinformował, że celem przekazania na stan 

powiatu drogi Biskupskie Drogi – Kościeliska jest uporządkowanie jej stanu 

prawnego w rowami i poboczami. Stąd wynika konieczność przejęcia dwóch 

nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,0186 ha  i 0,0201 ha na własność 

Gminy. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kolejno Uchwałę Nr 

57/IX/2015 i Uchwałę Nr 58/IX/2015. Obie uchwały przyjęte zostały w 

obecności 13 Radnych – jednogłośnie. 

 

 

5) Wójt Gminy wyjaśnił wymagania prawne dotyczące możliwości zawarcia 

kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych. 

Przyjętą jednogłośnie Uchwałą Nr 59/IX/2015 uchwałą Rada wyraziła zgodę 

na zawarcie kolejnych umów najmu. 

 

6) Realizując ustalenia wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy 

Urząd przygotował uchwały dotyczące regulaminu utrzymania czystości i 

sposobu odbioru śmieci. Uchwały są podstawą po ogłoszenia przetargu w tej 

sprawie. W projektach uchwał zawarte są zmiany tj. zapewnienie kubłów oraz 

częstotliwość ich odbioru. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

kolejno projekty uchwał: Nr 60/IX/2015 w sprawie uchwalenia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów i Nr 61/IX/2015 w 

sprawie 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. W/w 

uchwały przyjęto w obecności 13 Radnych jednogłośnie. 

 

7) Wójt Gminy poinformował zebranych, że w związku z przyjętymi w miesiącu 

lutym i marcu bieżącego roku uchwałami w sprawie opracowania planu 

zagospodarowania przestrzennego uwzględniające możliwość budowy ferm 

wiatrowych – firmy zainteresowane realizacją budowy tych ferm zgłosiły 

wniosek o rozszerzenie terenu z przeznaczeniem pod budowę ferm 

wiatrowych. W terenie dotyczy to wsi Kościeliska – w kierunku wsi 

Jastrzygowice oraz wsi Biskupice i Wolęcin. Propozycje zmian skonsultowane 

zostały z urbanistą. Z opinii urbanisty wynika, że zmiany nie burzą wcześniej 

przyjętych założeń. W miejscowościach Sternalice i Psurów – zmian nie 

przewiduje się. 

 

W związku z udziałem w Sesji mieszkańców Wsi Sternalice – przeciwnym 

budowie ferm wiatrowych na terenie gminy - Przewodniczący Rady – 

zaproponował dyskusję przed głosowaniem nad przedstawionymi projektami 

uchwał. 

Głos zabrał Pan Damian Świtała:  zwrócił uwagę na debatę Rady w sprawie 

rozszerzenia terenu pod turbiny wiatrowe, mimo protestów mieszkańców. 

Zwrócił się z pytaniem, czy Rada Gminy przyjrzała się protestom. 

Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady wyjaśniając, że każdy protest jest 

odczytywany i rozpatrywany. 

Protest mieszkańców Wsi Sternalice odczytała Inspektor ds. obsługi Rady – 

dokument w załączeniu do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję do tematu, udzielając głosu 

Pani Mariannie Roj. Pani Roj poinformowała, że rolnicy, którzy zgodzą się na 

postawienie wiatraka na swoim polu pozbawieni zostaną dopłat unijnych, 

fermy mają powstać 300 m od zabudowy na zmeliorowanych polach w 

przypadku Sternalic w pobliżu szkoły. Jeżeli powstaną wiatraki mieszkańcy 

Sternalic przestaną być rolnikami – „będzie zagłada”. 

Wójt Gminy zwrócił uwagę, że skoro w obradach uczestniczą mieszkańcy 

temat ferm wiatrowych jest problemem istotnym, budzi wiele emocji. Wójt 

uważa, że na terenie naszej gminy są miejsca, gdzie farmy mogą powstać – 

lokalizację ustalają fachowcy, a odległość od posesji nie jest mniejsza niż 500 

m. Zgodę na lokalizację musi wyrazić właściciel gruntu – nie ma innej 

możliwości prawnej. Wszystkie uzgodnienia zawarte są w stosownej umowie. 

Przed podjęciem dwóch kolejnych uchwał – Rada ma dylemat. Do chwili 

obecnej nie rozpoczęto prac. Jeśli Rada zdecyduje, aby plan 

zagospodarowania przestrzennego był opracowywany – zadanie zostanie 

zlecone. 

Głos zabrał Pan Pluskota. Poinformował o negatywnych  wypowiedziach na 

temat ferm wiatrowych w programach telewizyjnych. Do Rady docierają 



protesty mieszkańców  i nie ma na nie odpowiedzi, jest cisza. Na terenie 

Niemiec farmy wiatrowe są demontowane i likwidowane w związku z 

negatywnym oddziaływaniem na zdrowie równym skutkom Czernobyla. Dla 

uzyskania energii elektrycznej istnieją inne możliwości. Należy rzetelnie 

przedyskutować sprawę i przekazać informację w teren. Obecnie mieszkańcy 

spekulują domysłami i w sytuacji, w której Gmina nie informuje co z tego 

będzie miała – posądza się pracowników Urzędu Gminy o możliwość 

wzbogacenia się na tego typu działaniach. Budowa odcinka drogi – nie 

przekona mieszkańców. Pan Pluskota poinformował, że większość 

mieszkańców jest przeciwna działaniom Rady w tym temacie. 

Wójt – Włodzimierz Kierat zwrócił wagę na potrzeby gminy. Wszyscy je 

znamy. Subwencja wystarcza na bieżące funkcjonowanie, jeśli nie będziemy 

podejmować żadnych działań – powstanie tu skansen. Działania w kierunku 

pozyskania inwestorów od lat nie przynoszą efektów. Kiedyś dobrze 

funkcjonujący tartak w Kolonii Biskupskiej – przestał istnieć. Nikt nie jest 

zainteresowany jego zakupem, mamy nieruchomości pod inwestycje i brak 

zainteresowania. Gmina wymaga jednak doinwestowania. Mieszkańcy 

zainteresowani są jej skanalizowaniem. W przypadku ferm wiatrakowych 

dochody gminy wzrosną. Z perspektywy gospodarza – należy stworzyć 

warunki do realizacji inwestycji, co nie jest jednoznaczne z realizacją 

omawianego zadania. Wójt poinformował, że w Gminie Wilków powstało 17 

turbin wiatrowych – dochody gminy wzrosły o 2,5 mln zł. 

Pan Damian Świtała zwrócił uwagę na zainteresowanie Rady innymi źródłami 

energii np. ogniwami fotowoltaicznymi. Gmina realizując takie zadanie ma 

możliwość dofinansowania inwestycji do 50% jej wartości. Inwestorzy 

namawiają rolników, na polach których mają stać wiatraki dużymi dochodami. 

Pytanie tylko, czy te środki dotrą do rolnika. Mieszkańcy zostaną narażenia na 

działanie szkodliwych fal. Boje o oczyszczalnie ścieków i kanalizację w gminie 

trwają od wielu lat, jednak wtedy kiedy powstać mogła sieć kanalizacyjna 

większość ówczesnej Rady opowiedziała się za budową ze środków własnych  

Domu Kultury w Ligocie, z którym było niemało kłopotów. Mieszkańcy mają 

uwagi o małe zainteresowanie gminy pozyskiwaniem środków unijnych. 

Budowa ogniw fotowoltaicznych umożliwia pozyskanie takich środków. 

Wójt poinformował, że budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy to koszt 

około 20 mln zł. Nie stać nas na jej realizację. 

Radny Bronisław Czapliński zwrócił uwagę, że uzyskał informację w Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Oleśnie – nie jest prawdą 

zaniechanie dopłat do gruntu, na którym usytuowana jest ferma wiatrowa. 

Wójt wyjaśnił, że wstępna lokalizacja studium przewiduje na terenie gminy 17 

wiatraków. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję do tematu i poddał pod głosowanie  

projekty uchwał. Głosowało 13 Radnych. 



Nr 62/IX/2015 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwała przyjęta 

została wynikiem głosów 8 „za” i 5 „wstrzymujących się”, 

Nr 63/IX/2015 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwała przyjęta 

została wynikiem głosów 8 „za”, 1 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”. 

Na pytanie Radnej Iwony Kościelnej – Radca Prawny Tomasz Głębocki 

wyjaśnił skutki prawne umowy przedwstępnej podpisanej przez rolników, na 

własności których mają być usytuowane fermy wiatrowe. Najczęściej w treści 

umowy opartej na woli podmiotów zawarta jest odpowiedzialność 

odszkodowawcza. Rolnik we własnym interesie powinien sprawdzić wszystkie 

adnotacje zawarte w umowie. 

Wójt Gminy zwrócił się do Radnych z pytaniem, czy Urząd Gminy powinien 

podejmować działania związane z wyłonieniem firmy do opracowania planu 

zagospodarowania przestrzennego, zawierającego możliwość lokalizacji ferm 

wiatrowych. W związku z brakiem jednoznacznej odpowiedzi Przewodniczący 

Rady uznał za konieczne poddanie pod głosowanie wniosku Wójta. 

Przystąpiono do głosowania: 

- „za” podjęciem działań dla opracowania planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy opowiedziało się 9 Radnych, 

- „ przeciw” – 1 Radny, 

- „wstrzymało się od głosu” – 3 Radnych. 

Decyzją Rady Urząd Gminy podejmie działania związane z opracowaniem 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 – minutową przerwę w obradach. 

Po przerwie. 

 

Ad.7. Sprawy bieżące: 

 

Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz zapoznała zebranych z treścią opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.  

 

Ad.8. Interpelacje i wnioski zgłosili : 

 

Radny Piotr Nowak w sprawach: 

- zapewnienia środków na dokończenie remontu nawierzchni drogi w Nowych 

Karmonkach, 

- konieczności usunięcia suchego drzewa (obok posesji Wiatr), 

- sprawdzenia stanu zbiornika przeciwpożarowego (obok posesji Giza), 

- zgłoszenia konieczności usunięcia starego słupa telefonicznego przy 

zakręcie drogi (obok posesji Nowak). 

 



Radny Bronisław Czapliński w sprawach : 

- monitowania o wycinkę suchych gałęzi nad pasem drogi w kierunku 

Wichrowa oraz wycinki klonów powodujących uszkodzenia dachu budynku 

gospodarczego  na posesji przedszkola w Wichrowie, 

 

 

Radny Gerard Grzesik w sprawach: 

- działań w zakresie zwiększenia planu odstrzałów zwierzyny leśnej, 

- ustawienia znaków ograniczenia tonażu na nowo wybudowanej drodze do 

miejscowości Skrońsko, 

 

Radna Ewelina Paśmionkaw sprawach: 

- wycinki drzewa w Biskupicach oraz wystąpienia do właściciela gruntów z 

monitem do właściciela gruntów o posprzątanie okoszonego pobocza, 

 

Radny Wilhelm Wengel – w sprawie sprawdzenia stanu drzew rosnących przy 

planowanym do remontu odcinku drogi Radłów ul. Lipowa 

 

Radna Martyna Gruca w sprawach : 

- wycięcia  „samosiejek” i wykoszenia poboczy przy drodze do Wolęcina oraz 

dokończenia budowy chodnika przy ulicy Pieloka w Radłowie, 

 

Radny Grzegorz Mencfel w sprawie niebezpiecznego wyjazdu z miejscowości 

Sternalice. Drzewa rosnące przy boisku zasłaniają widoczność na 

skrzyżowaniu. 

 

Ad.9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielił Wójt Gminy : 

 

- decyzję o wyznaczeniu do remontu odcinka drogi powiatowej z 

dofinansowaniem z budżetu gminy podejmie Rada Gminy, 

 

- Urząd Gminy nie ma wpływu na zwiększenie ostrzałów zwierzyny leśnej. 

Koła Łowieckie nie mają w tym zakresie limitów. 

 

- nie można zabronić właścicielom pól położonych przy drodze w kierunku 

Skrońska dostarczania ciężkim sprzętem np. nawozów. Same znaki sprawy 

nie załatwią Po realizacji budowy dalszego odcinka drogi przez Gminę Gorzów 

Śląski ustalone zostanie oznakowanie tej drogi z uwzględnieniem przepisów 

dotyczących oznakowania dróg publicznych.  

 

Projekt remontu drogi przy ulicy Lipowej w Radłowie nie przewiduje wycinki 

drzew przydrożnych. Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy 

zwrócić się do fachowca w dziedzinie drzew, celem oceny ich stanu, 

 



- chodnik przy ulicy Pieloka w Radłowie jest w zarządzie Powiatowego 

Zarządu Dróg. Rada powinna  podjąć decyzję, czy sfinansować realizację 

zadania z budżetu gminy, 

 

- podcięcie drzew przy boisku w Sternalicach będzie możliwe, ponieważ 

zlecona została wycinka suchych gałęzi dębu rosnącego na placu szkolnym w 

Sternalicach, 

 

- pozostałe zgłoszenia – zostaną sprawdzone. 

 

- mieszkanka Sternalic Pani Marianna Roj zwróciła się z pytaniem – gdzie 

należy zgłosić wniosek o uporządkowanie obejścia na terenu zakładu 

produkcji styropianu. Wyjaśnień udzielili: Kierownik Referatu – Piotr Górski      

i Radna Irena Czubaj – Zając. 

 

Ad.10.W dyskusji głos zabrali : 

 

Wójt Gminy zwrócił uwagę na podjętą na obecnej Sesji decyzję w sprawie 

opracowywania planu miejscowego zagospodarowania gminy ze wskazaniem 

lokalizacji ferm wiatrowych. Temat realizowany będzie rok lub półtorej roku. W 

tym czasie na Urząd i Radę Gminy spada odpowiedzialność wdrożenia tematu 

wśród mieszkańców. 

 

Kierownik Referatu – Piotr Górski przedstawił wymagania dokumentacyjne 

związane z realizacją funduszu sołeckiego w roku 2016. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą do Radnych o punktualne 

przybycie na obrady Sesji. 

 

Ad.11. Po wyczerpaniu porządku obrad - Przewodniczący Rady Gminy – 

Wilhelm Wengel – zamknął obrady IX Sesji Rady Gminy Radłów. Sesja trwała 

od godz. 10.00 do godz. 13.10. 

 

 

 

Protokołowała: 

 

 

 

 

 

 


