
 

P R O T O K Ó Ł  NR  XXIII 

Z  S E S J I 

RADY  GMINY  RADŁÓW 

Z  DNIA  30  MARCA  2017  ROKU 

Załączniki do protokołu: 

 

 

UCHWAŁA Nr 148/XXIII/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Oleskiemu, 

UCHWAŁA Nr 149/XXIII/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 135/XXI/2016 Rady 

Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 

2017 rok, 

UCHWAŁA Nr 150/XXIII/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 134/XXI/2016 Rady 

Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej, 

UCHWAŁA Nr 151/XXIII/2017 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki, 

UCHWAŁA Nr 152/XXIII/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą 

punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów, 

UCHWAŁA Nr 153/XXIII/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych     

i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, 

UCHWAŁA Nr 154/XXIII/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas 

pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów w 

postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych 

szkół, 

STANOWISKO Rady Gminy Radłów w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych 

zmian prawa samorządowego w Polsce. 

1. Informacja o przebiegu zebrań wiejskich. 

2. Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji Programu Współpracy Gminy Radłów z 

Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Organizacjami Prowadzącymi 

Działalność Pożytku Publicznego. 

3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Radłowie za rok 2016, ocena zasobów pomocy społecznej – art. 16a ustawy o 

pomocy społecznej oraz bilans potrzeb na 2017 rok. 

4. Wniosek Radnych do projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 

rok bieżący. 



5. Wniosek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach. 
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     Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm wengel. 

Radnych obecnych według listy obecności – 15. 

 

Spoza Rady w Sesji udział wzięli : 

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat, 

- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak, 

- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz, 

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zbigniew Nowak, 

- Kierownik Referatu – Piotr Górski 

- Sołtysi – lista obecności w załączeniu, 

- Mieszkańcy – lista obecności w załączeniu. 

 

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Gminy: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu 

załatwienia ustnych wniosków Radnych. 

5. Podsumowanie przebiegu zebrań wiejskich oraz sprawozdawczych zebrań w 

jednostkach OSP. 

6. Sprawozdanie z działalności organizacji pozarządowych za rok 2016. 

7. Ocena zasobów pomocy społecznej, sprawozdanie z działalności GOPS za 

2016 rok oraz ustalenie potrzeb na rok 2017. 

8. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmian w budżecie gminy, 

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

3) wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, 



4) określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Radłów, 

5) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju 

szkolnego, 

6) określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Radłów w postępowaniu rekrutacyjnym dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół. 

9. Przyjęcie Stanowiska Rady Gminy Radłów  w sprawie sprzeciwu wobec 

zapowiadanych zmian prawa samorządowego. 

10. Sprawy bieżące. 

11. Interpelacje i zapytania Radnych. 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zamknięcie obrad. 

 

Streszczenie obrad: 

 

Ad.1. Otwarcia XXIII Sesji Rady Gminy Radłów dokonał Przewodniczący Rady 

Gminy – Wilhelm Wengel. Powitał przybyłych na obrady Radnych, Sołtysów, Wójta 

Gminy, Pracowników Urzędu oraz mieszkańców Gminy Radłów. Na podstawie listy 

obecności Radnych – stwierdził prawomocność obrad Sesji. 

 

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

o terminie Sesji. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały        

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu wraz z 

uzasadnieniem zgłosił Wójt Gminy. Rada przyjęła wniosek zgłoszony prze Wójta. 

Porządek obrad z w/w zmianą – przyjęto w obecności 15 Radnych w głosowaniu 

jawnym – jednogłośnie. 

 

Ad.3. Protokół z XXII Sesji Rady Gminy Radłów przesłany został Radnym, wyłożony 

był do wglądu w Biurze Rady Gminy oraz na Sali – przed rozpoczęciem obrad. Radni 

nie zgłosili uwag do treści protokołu, który w głosowaniu jawnym – w obecności 15 

Radnych – przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad.4. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami 

oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych m.in.: 

- głównym zadaniem gminy w tym czasie było wprowadzenie w życie i dostosowanie 

do warunków gminy przepisów w zakresie reformy oświaty, 



- w związku z toczącą się już od kilku lat sprawą sporną związaną z remizą OSP          

w Sternalicach - oddalona  została decyzja w sprawie rozbiórki wieży przy OSP. 

Sprawa nadal jest w toku. O jej przebiegu Rada będzie informowana na bieżąco. 

- Wójt i druhowie OSP uczestniczyli w pożegnaniu Komendanta Powiatowego PSP   

w Oleśnie, który odszedł na emeryturę, 

- Drużyna Gminy Radłów uczestniczyła w corocznym turnieju Radnych 

organizowanym w roku bieżącym przez Gminę Gorzów Śląski. 

 

Ad.5. Wójt Gminy omówił przebieg zebrań wiejskich przedstawiając kolejno: 

sołectwa, termin zebrania, liczbę mieszkańców uprawnionych, frekwencję, skład 

Rady Sołeckiej oraz treść wniosków zgłoszonych na zebraniu. Materiał opisowy – 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad.6. Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 

Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. Materiał opisowy stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. Radni – przyjęli sprawozdanie bez uwag. 

 

Ad.7. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zbigniew Nowak 

przedstawił sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2016. Omówił wykonanie 

budżetu w poszczególnych zakresach: 

- domów pomocy społecznej, 

- rodzin zastępczych, 

- asystenta rodziny, 

- świadczeń rodzinnych, 

- świadczeń wychowawczych. 

Przedstawił zapotrzebowanie środków na rok bieżący oraz ocenę zasobów pomocy 

społecznej. 

Zwrócił się do Radnych, Sołtysów i mieszkańców obecnych na Sali z prośbą o 

bieżącą współpracę z GOPS w zakresie informowania o potrzebach mieszkańców. 

Rada przyjęła informację Kierownika GOPS – bez uwag. Materiał opisowy stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

 



Ad.8. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu. 

Wyjaśnień do tematu udzieliła Skarbnik Gminy. Dofinansowanie dotyczy środków na 

zakup samochodu dostosowanego po przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu 

Pomocy Społecznej w Sowczycach w kwocie 1.500 zł. Radni nie zgłosili zastrzeżeń. 

Uchwałę Nr 148/XXIII/ przyjęto w obecności 15 Radnych w głosowaniu jawnym – 

jednogłośnie. 

 

2) zmian w budżecie gminy 

Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany w tegorocznym budżecie. 

Poinformowała również, że na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w 

dniu 27 marca br., na którym analizowano materiały na Sesję – zgłoszony został 

wniosek do projektu w/w uchwały dotyczący wycofania z wykazu inwestycji 

finansowanych z budżetu gminy Radłów w roku 2017 – zadania  pod nazwą „Budowa 

kanalizacji sanitarnej w Ligocie Oleskiej i Psurowie”. Pisemna wersja wniosku 

podpisana została przez pięciu Radnych, a wynik głosowania nad wnioskiem był 

następujący: „za” przyjęciem wniosku opowiedziało się 10 Radnych, „przeciw” 4 

Radnych, „wstrzymujących się” – 1 Radny. 

Radna Justyna Szoprun poinformowała, że przed obradami Sesji – odbyło się 

posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w związku z wnioskiem zgłoszonym na 

wspólnym posiedzeniu Komisji. Komisja przyjęła wniosek wynikiem głosów 6 „Za”, 

przy 1 „wstrzymującym”, aby przesunąć w czasie rozpatrzenie wniosku w sprawie 

wycofania z wykazu inwestycji finansowych budżetu gminy Radłów w roku 2017 

zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Oleskiej i Psurowie” do 

momentu decyzji Urzędu Marszałkowskiego w zakresie dofinansowania zadania. 

Radna Szoprun zwróciła się do zgłaszającego wniosek – Bronisława Czaplińskiego z 

prośbą o jego uzasadnienie. 

Radny Czapliński stwierdził, że Gminy nie stać na budowę kanalizacji. Wcześniej 

analizowane zmiany w planie sieci szkół podyktowane były również trudną sytuacją 

finansową. Obecnie do sieci kanalizacyjnej w Sternalicach gmina dopłaca rocznie 30 

tys. zł. Część mieszkańców Ligoty i Psurowa posiada przydomowe oczyszczalnie 

ścieków i nie będzie zainteresowana przyłączeniem gospodarstwa. Modernizacji 

wymagać będzie również oczyszczalnia ścieków. 

Radna Irena Czubaj – Zając  uzasadniła swoje poparcie wniosku Radnego 

Czaplińskiego faktem, że na poprzedniej Sesji – nie stać było Gminy na 

funkcjonowanie od roku bieżącego ośmioklasowej szkoły podstawowej w Radłowie. 

Wójt Gminy stwierdził, że sprawa jest trudna. Aby zapewnić bezpieczeństwo 

finansowe gminy – nie wystarczy środków na inwestycje. Dziesięć lat temu gmina 

przygotowała trzy projekty: Sali gimnastycznej w Radłowie i dwa kanalizacyjne w 

Kościeliskach i Ligocie. Ze względów finansowych koniecznym było wycofanie się z 

podpisania umów kanalizacyjnych. 



Obecnie – złożony wniosek do RPO czeka na decyzję, wszystko wskazuje na to, że 

będziemy mieć możliwość podpisania umowy na dofinansowanie. W tej sytuacji 

trzeba będzie zaciągnąć kolejny kredyt. W przypadku, gdy Rada zdecyduje o 

realizacji inwestycji – pozostałe zadania inwestycyjne należy wycofać. 

Radna Szoprun zwróciła uwagę na jedyną i ostatnią możliwość otrzymania 

dofinansowania do budowy kanalizacji. Z wypowiedzi Skarbnik wynika, że Gmina jest 

w stanie udźwignąć to obciążenie finansowe. Historia biedy gminy jest taka, że mamy 

niskie dochody i niski budżet. Do tej pory jednak jesteśmy jedną z 10 na 72 gminy w 

województwie, które nie pozyskały środków na kanalizację. 

Radna Szoprun – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów zgłosiła wniosek 

formalny wypracowany przez Komisję, aby rozpatrzenie wniosku Radnego 

Czaplińskiego przenieść w czasie na miesiąc kwiecień – po podjęciu decyzji przez 

Urząd Marszałkowski. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 – minutową przerwę w obradach. 

Po przerwie. 

Radca Prawny Tomasz Głębocki wyjaśnił wymogi prawne związane z głosowaniem 

w sprawie wniosku dotyczącego poprawek w uchwale budżetowej. Głosowanie nad 

zmianami w obowiązującym budżecie wymaga zgody Wójta Gminy. W tej sytuacji 

należy przegłosować wniosek formalny zgłoszony przez Komisję Budżetu i 

Finansów. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem zgłoszonym przez 

Komisję Budżetu i Finansów tj. przełożenie terminu rozpatrzenia wniosku 

zgłoszonego przez Radnego Bronisława Czaplińskiego. 

„Za” przyjęciem wniosku Komisji Budżetu i Finansów opowiedziało się 9 Radnych, 

-„ przeciw” opowiedziało się 6 Radnych.  

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania nad wnioskiem Komisji Budżetu 

i Finansów. Wniosek został przyjęty, co oznacza, że wniosek zgłoszony i przyjęty na 

wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy – nie będzie poddany pod 

głosowanie. 

Przystąpiono do analizy projektu zmian w budżecie zaproponowanych wraz z 

uzasadnieniem przez Skarbnika Gminy. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Uchwały w sprawie zmian w 

budżecie gminy na 2017 rok. 

Uchwałę Nr 149/XXIII/2017 przyjęto w głosowaniu jawnym w obecności 15 Radnych  

14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym”. 

 

3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Skarbnik Gminy omówiła z uzasadnieniem projekt zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. Nie zgłoszono uwag do tematu. 



Uchwałę Nr 150/XXIII/ 2017 – przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie. 

 

4) wyodrębnienie funduszu sołeckiego 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie 

gminy  środków stanowiących fundusz sołecki.  

Uchwałę Nr 151/XXIII/2017 – przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie. 

 

5) Kryteria naboru wraz z możliwą do uzyskania liczbą punktów na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Radłów omówiła Sekretarz 

Gminy – Grażyna Pilśniak. 

Radna Irena Czubaj – Zając zwróciła się z pytaniem, czy jest pewne, że od 2019 

roku będzie nabór do klas pierwszych w PSP w Radłowie.  

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy. Przyjęte uchwały są dla gminy wiążące, jednak do 

2019 roku Rada może zmienić obowiązujące decyzje. 

Uchwałę Nr 152/XXIII/2017 przyjęto w obecności 14 Radnych 10 głosami „za”, przy 3 

głosach „przeciwnych” i 1 „wstrzymującym się”. 

 

6) dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego 

ustroju szkolnego. 

Sekretarz Gminy przedstawiła decyzje Rady podjęte na Sesji w dniu 15 lutego br. W 

nawiązaniu do nich przedstawiła plan sieci szkół i gimnazjum obowiązujący w okresie 

przejściowym tj. do 1 września 2019 roku.  

Nie zgłoszono uwag do tematu. 

Uchwałę Nr 153/XXIII/2017 – przyjęto w obecności 14 Radnych – jednogłośnie. 

 

7) określenie kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Radłów w postępowaniu rekrutacyjnym dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół. 

Wprowadzenia do tematu dokonała Sekretarz Gminy. Omówiła obowiązek rekrutacji 

dla obwodu oraz możliwości rekrutacji spoza obwodu i spoza gminy wynikający z 

przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Przedstawiła proponowane 

kryteria dla przeprowadzenia rekrutacji. 

W toku dyskusji do tematu głos zabrali: 

Radna Irena Czubaj – Zając i Radny Gerard Grzesik 

Uchwałę Nr 154/XXIII/2017 – przyjęto w obecności 14 Radnych – jednogłośnie. 



Ad.9. Na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 27 marca br. – 

Radni otrzymali projekt Stanowiska Rady Gminy Radłów w sprawie sprzeciwu wobec 

zapowiadanych zmian prawa samorządowego, celem zapoznania się z jego treścią. 

Nie zgłoszono uwag do w/w projektu 

Stanowisko Rady Gminy – przyjęto w obecności 9 Radnych – jednogłośnie. 

 

Ad.10. Wójt Gminy zapoznał Radę z treścią wniosku Zarządu Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Biskupicach w sprawie przekazania części środków uzyskanych w 

wyniku sprzedaży budynku szkoły w Biskupicach na rzecz Sołectwa Biskupice oraz 

Ochotniczej Straży Pożarnej. Wniosek opiewa na kwotę 31 tys. zł z uwzględnieniem 

przeznaczenia tych środków. Kserokopia wniosku – w załączeniu do niniejszego 

protokołu. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że budynek szkoły został sprzedany za kwotę 47 tys. zł.  

Uzasadnienie wniosku w zakresie pilnych potrzeb remontowych dokonał Wiceprezes 

OSP Biskupice – Marek Lotz. W obecności 10 Radnych 5 głosami „za” Rada 

opowiedziała się za przeznaczeniem środków w kwocie 22 tys. zł na potrzeby OSP 

Biskupice. 

Radna Irena Czubaj – Zając zwróciła uwagę na niepokojące zachowanie mieszkańca 

gminy podejrzewanego o używanie narkotyków. 

Wójt wyjaśnił, że Policja nie reaguje na zgłoszenia w sprawie niepokojącego 

zachowania. W przypadku uzasadnionych podejrzeń – mieszkańcy nie zgodzili się na 

spotkanie z Policją, nie potwierdzili też wcześniej zgłaszanych informacji. 

 

Ad.11. Interpelacje i zapytania Radnych: 

Radny Piotr Nowak – zgłosił konieczność zasypania grubego kamienia na poboczu 

drogi. Stan obecny jest niebezpieczny dla przechodniów i pojazdów. Zwrócił również 

uwagę, że wycinane z poboczy krzewy – wrzucane są do rowów. 

 

Ad.12. Wójt Gminy zobowiązał się do przekazania w/w interpelacji do Powiatowego 

Zarządu Dróg. 

 

Ad.13. Wolnych wniosków i informacji – nie zgłoszono. 

 

 

 



Ad. 14. Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXIII Sesji Rady Gminy 

Radłów. 

Sesja trwała od godz. 12.00 do godz. 15.40 

Zapis elektroniczny obrad – stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

Protokołowała: 

 

 


