P R O T O K Ó Ł NR XV/2016
Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA Nr 93/XV/2016 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy,
UCHWAŁA Nr 94/XV/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 82/XII/2015 Rady Gminy
Radłów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016
rok,
UCHWAŁA Nr 95/XV/2016 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w
2016 roku”,
UCHWAŁA Nr 96/XV/2016 w sprawie wybory Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

1. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2016 roku.
2. Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury z

dnia 21 kwietnia 2016 roku.
3. Wniosek Radnych z dnia 05 kwietnia 2016 roku o odwołania

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
4. Regulamin głosowania w sprawie wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego

Rady Gminy.
5. Protokół Komisji Skrutacyjnej.
6. Regulamin głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
7. Regulamin głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy –

wersja dostosowano do głosowania w przypadku jednego kandydata.
8. Protokół Komisji Skrutacyjnej.

P R O T O K Ó Ł NR XV/2016
Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 ROKU

Obradom przewodniczył – Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel.
Radnych obecnych według listu 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
- Radni Rady Powiatu Olesno – Sylwia Kus i Alojzy Gnot,
- Mieszkańcy Gminy Radłów (10 osób)

Porządek obrad Sesji :
Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
Informacja z posiedzenie Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2016 roku.
Informacja z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i
Kultury z dnia 21 kwietnia 2016 roku.
7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Radłów z
organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za 2015 rok.
8. Odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Radłów:
1) Zapoznanie z treścią wniosku Radnych,
2) Przyjęcie regulaminu głosowania,
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4) Głosowanie,
5) Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6) Przyjęcie uchwały,

a w przypadku odwołania
8a. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Radłów:
Przyjęcie regulaminu głosowania,
Wybór Komisji Skrutacyjnej,
Zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Radłów,
Głosowanie,
Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej,
Przyjęcie uchwały.
Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) Zmian w budżecie gminy na rok 2016,
2) Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2016.
Sprawy bieżące.
Interpelacje i wnioski Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
Dyskusja.
Zamknięcie obrad.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Streszczenie obrad :

Ad.1. Otwarcia XV Sesji Rady Gminy Radłów dokonał Przewodniczący Rady –
Wilhelm Wengel. Powitał przybyłych na Sesję Radnych, Gości Zaproszonych oraz
publiczność. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w Sesji uczestniczy 14
Radnych, co oznacza, że Sesja jest prawomocna.

Ad.2. Projekt porządku obrad – przesłany został Radnym wraz z zawiadomieniami o
terminie Sesji. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego
rekrutacji do klas pierwszych zgłosił Radny Gerard Grzesik. Wniosek uzasadnił
informacją uzyskaną od rodziców, że dzieci nie są gotowe na nauki w szkole, rodzice
są zastraszani, że nie będzie klasy pierwszej – rocznik tej klasy ulegnie likwidacji.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że temat rekrutacji do szkoły był
przedmiotem obrad posiedzenia Komisji Oświaty i jest uwzględniony w porządku
obrad tej Sesji. Innych wniosków nie zgłoszono. Porządek obrad w wersji pierwotnej
– 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
nr XIV z Sesji Rady Gminy Radłów z dnia 30 marca br.. Protokół przyjęto w
głosowaniu jawnym w obecności 14 Radnych – jednogłośnie.

W związku z obecnością publiczności w obradach – Przewodniczący Rady ogłosił 15
– minutową przerwę w Sesji, celem przeniesienia obrad na salę wiejską, dla
zapewnienia lepszych warunków do prowadzenia obrad.

Po przerwie.

Ad.4. Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy, celem realizacji pkt. 4
porządku obrad tj. informacji z działalności w okresie międzysesyjnym.
Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat poinformował o działaniach prowadzonych przez
Urząd Gminy w okresie od 30 marca br..
- trwają prace związane z wyłonieniem firmy na realizację remontu dróg w
Sternalicach z dofinansowaniem FOGR. Przetarg odbędzie się w przyszłym tygodniu
– realizacja planowana jest na miesiąc lipiec,
- Gmina przygotowuje się do podpisania umowy na remont Przedszkola w Radłowie,
- trwają prace przetargowe związane z instalacją wyciszenia Sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Sternalicach,
- Wójt uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Wiejskich w Warszawie.
Główne sprawy dotyczyły oświaty i subwencji oświatowej (m.in. dofinansowania
dojazdów do szkół oraz utrzymania świetlic), kadencyjności Wójtów, kwoty wolnej od
podatków (mniejsze dochody z PIT, roli gmin wiejskich w rozwoju kraju oraz dostępu
do specjalistycznych poradni lekarskich.

Przewodniczący Rady udzieli głosu zaproszonym do udziału w Sesji Radnym
Powiatowym: Alojzemu Gnot i Sylwii Kus.
Radni Powiatowi przedstawili skład Rady Powiatowej, działalność w poszczególnych
Komisjach oraz bieżącą pracę i działania Rady Powiatu. Poinformowali o możliwości i
zasadach korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej.
Radni Rady Gminy zgłosili wnioski w zakresie:
- wycinki suchych konarów przy drodze powiatowej Radłów – Wichrów,
- przebudowy skrzyżowania we wsi Wichrów,
- remontu drogi przez wieś Kościeliska,
- zasad finansowania remontu dróg powiatowych przy współudziale gmin,
- obsługi petentów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego,
- zapewnienia obsługi kasowej w Wydziale Geodezji.
Radni Alojzy Gnot i Sylwia Kus zobowiązali się do przekazania zgłoszonych
wniosków.

Ad.5. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Irena Czubaj – Zając zapoznała
zebranych z treścią Protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia br. oraz
wnioskami Komisji. Dokument ten stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury – Irena
Czubaj – Zając odczytała treść protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 21 kwietnia
2016 roku. Wnioski Komisji związane są z wnioskiem Radnego Gerarda Grzesik w
sprawie projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2016/2017.
Szczegółowych wyjaśnień do tematu udzieliła Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak.
W toku dyskusji do tematu przyjęto wnioski wypracowane przez Komisję Oświaty tj.
- utworzenie klas pierwszych w PSP Kościeliska i PSP Sternalice,
- połączenie dwóch klas trzecich w PSP Kościeliska,
- utworzenie dwóch oddziałów klas pierwszych w Publicznym Gimnazjum w
Radłowie.
Ponadto Sekretarz udzieliła wyjaśnień dotyczących możliwości realizacji wniosku
zgłoszonego na posiedzeniu Komisji Oświaty w sprawie zapewnienia opieki uczniom
na przejściach dla pieszych przy szkołach.

Ad.7. Podinspektor ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych, Promocji i Komunikacji
Społecznej – Sylwia Kus przedstawiła sprawozdanie za rok 2015 z realizacji
programu współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi
organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Uwag do tematu – nie
zgłoszono. Materiał opisowy stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.8.
1) Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z treścią wniosku Radnych o
odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Radłów – Radnego Gerarda
Grzesik.
2) Przewodniczący obrad udzielił głosu Radcy Prawnemu, celem omówienia
szczegółów projektu regulaminu głosowania w sprawie wniosku o odwołanie
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy (projekt regulaminu otrzymali wszyscy Radni
wraz z zawiadomieniem o terminie i porządku obrad Sesji).
Radca Prawny – Tomasz Głębocki szczegółowo omówił zapisy tego projektu.
Radni nie zgłosili uwag i pytań do tematu.

Przewodniczący Rady – Wilhelm Wengel poddał pod głosowanie w/w regulamin.
Regulamin głosowania – przyjęto w obecności 14 Radnych 13 głosami „za”, przy 1
głosie „wstrzymującym się”
3) Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:
- Iwona Kościelna – przewodnicząca,
- Ewelina Paśmionka - członek
- Piotr Nowak – członek.
Publiczność domagała się udzielenia głosu i wyjaśnienia uzasadnienia wniosku.
Przewodniczący Rady nie udzielił głosu publiczności.
W związku w trwającymi trudnościami w prowadzeniu obrad – Przewodniczący
zwrócił się do Radcy Prawnego o ustosunkowanie się do tej sytuacji.
Radca poinformował, że to Rada decyduje w przedmiotowej sprawie,
przewodniczący Rady – prowadzi obrady Sesji i decyduje o udzieleniu głosu. Obecną
sytuację ocenić należy krytycznie, jako utrudnienie w prowadzeniu obrad.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy – zgodnie z przyjętym wcześniej
regulaminem.
Przewodnicząca Komisji – Iwona Kościelna odczytała treść protokołu Komisji
Skrutacyjnej, z którego wynika, że za odwołaniem z funkcji Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy – Gerarda Grzesik opowiedziało się 11 Radnych, wstrzymało się
3 Radnych. Protokół Komisji Skrutacyjnej – w załączeniu.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał do akceptującej wiadomości treść Uchwały
Nr 93/XV/2016 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Radłów.

Ad.8a.
1) Przewodniczący Rady udzielił głosu Radcy Prawnemu, celem omówienia projektu
regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Radłów (projekt regulaminu
otrzymali wszyscy Radni wraz z zawiadomieniami o terminie i porządku obrad Sesji).
Radca Prawny szczegółowo omówił zapisy tego projektu.
Publiczność po raz kolejny zaczęła domagać się uzasadnienia odwołania Radnego
Gerarda Grzesik z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Przewodniczący Rady – nie udzielił głosu osobom spoza Rady, prosząc o spokój.
Obecni na Sesji mieszkańcy Gminy utrudniali prowadzenie obrad – komentując
przyczyny i wynik głosowania nad wnioskiem o odwołanie Wiceprzewodniczącego
Rady. Następnie opuścili salę obrad.
Salę obrad opuścił również Radny Gerard Grzesik.
W dalszej części obrad uczestniczyło 13 Radnych.

2) Regulamin wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – przyjęto w obecności 13
Radnych – jednogłośnie.
3) Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:
- Iwona Kościelna – Przewodnicząca,
- Ewelina Paśmionka – Członek,
- Piotr Nowak – Członek.
4) przystąpiono do zgłaszania kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Radny Grzegorz Mencfel – zgłosił kandydaturę Radnej Reginy Majowskiej, Radna
Majowska – wyraziła zgodę na kandydowanie,
Radna Martyna Gruca zgłosiła kandydaturę Radnego Bronisława Czaplińskiego,
Radny Czapliński nie wyraził zgody na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Po zrealizowaniu procedur – zgodnie z przyjętym regulaminem – zamknięto listę
kandydatur przy jednej kandydaturze.
W związku z koniecznością dostosowania regulaminu wyboru w przypadku jednego
kandydata – przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach Sesji.
Po 10 – minutowej przerwie – przewodniczący Rady – wznowił obrady.
Poinformował, że w zaistniałej sytuacji – zmiany wymaga zarówno regulamin wyboru,
jak i protokół Komisji Skrutacyjnej oraz karta do głosowania. Aby nie przedłużać
obrad Przewodniczący zaproponował zmianę kolejności realizacji dalszej części
obrad – w sposób następujący: zawieszenie realizacji pkt.8a do czasu przygotowania
materiałów i realizację porządku od pkt. 9. Radni przyjęli propozycję
Przewodniczącego.

Ad.9. Przyjęcie uchwał :
1) Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz omówiła ze szczegółowym uzasadnieniem

propozycje zmian tegorocznego budżetu. Nie zgłoszono uwag do tych
propozycji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwałę w przedmiotowej
sprawie. Uchwałę Nr 94/XV/2016 – przyjęto w obecności 13 Radnych – jednogłośnie.
2) Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat omówił zapisy projektu uchwały dotyczącej

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów na rok 2016. Przyjęcie
takiego programu jest wymogiem prawnym. Udzielił wyjaśnień na pytanie
dotyczące zapewnienia w budżecie gminy środków finansowych na ten cel.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu. Uchwałę Nr 95/XV/2016
– przyjęto w obecności 13 Radnych – jednogłośnie.

Ad.10. Sprawy bieżące.
Alojzy Gnot poinformował o terminach oraz kosztach obowiązkowej akcji szczepienia
psów przeciw wściekliźnie.
Wójt przedstawił zaproszenie partnerskiej Gminy Konigshain w terminie od 1 do 3
lipca br.. Radni proszeni są o deklarowanie udziału w wyjeździe związanym z tym
zaproszeniem.
Bronisław Czapliński poinformował, że do Gminie Radłów wybiera się delegacja
sportowców z Niemiec.
Wójt Gminy poinformował o działaniach Gminy w zakresie zawarcia porozumienia z
Gminą Gorzów Śląski w sprawie wykaszania poboczy i usług związanych z
wywozem ścieków.
Radny Piotr Nowak zwrócił uwagę na fakt, że wykaszanie poboczy kosiarką rotacyjną
nie przynosi dobrych efektów.
Wójt poinformował o działaniach podejmowanych w kierunku uporządkowania stanu
prawnego dróg oraz ich remontu.
Omówiono terminy imprez rekreacyjno – sportowych gminnych i sołeckich.

Ad.11 i 12. Interpelacji i wniosków – nie zgłoszono.

Ad.13. Nie zgłoszono tematów do dyskusji.

Ad.8a c.d. Radca Prawny przedstawił znowelizowany projekt regulaminu wybory
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – omawiając jego szczegóły. Radni
jednogłośnie przyjęli ten dokument.
4) Komisja Skrutacyjna – przeprowadziła tajne głosowanie, głosowało 13 Radnych.
5) Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała treść Protokołu Komisji
Skrutacyjnej, z którego wynika, że Radna Regina Majowska została wybrana
Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Radłów wynikiem głosów 11 „za”, przy
2 „wstrzymujących się”.
6) Przewodniczący Rady – przedstawił do akceptującej wiadomości Uchwałę
Nr 96/XV/2016 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Radłów.

Ad.14. Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XV Sesji Rady Gminy Radłów.
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz.14.00. Szczegółowy przebieg obrad zapisany
został na nośniku elektronicznym – załączonym do niniejszego dokumentu.

Protokołowała :

