
P R O T O K Ó Ł  NR  VIII/2015 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 

Z  DNIA  6  SIERPNIA  2015  ROKU 

 

Załączniki do protokołu: 

 

Uchwała Nr 49/VIII/2015 w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie na dofinansowanie zakupu 

samochodu rozpoznawczo – ratowniczego i wyposażenia. 

 

Uchwała Nr 50/VIII/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  na 

spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, 

 

Uchwała Nr 51/VIII/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 52/VIII/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 53/VIII/2015 w sprawie wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy 

Prawo wodne.  

 

1. Stanowisko Rady Miejskiej w Krzepicach. 

 

 

 

 

 

 



P R O T O K Ó Ł  NR  VIII/2015 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 

Z  DNIA  6  SIERPNIA  2015  ROKU 

 

Obradom przewodniczył Przewodniczący rady Gminy – Wilhelm Wengel. 

 

Radnych obecnych według listy obecności – 14, 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych -    1. 

 

Spoza Rady w Sesji udział wzięli : 

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat, 

- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcze, 

- Radca Prawny Urzędu gminy – Tomasz Głębocki, 

- Kierownik Referatu – Piotr Górski, 

- Sołtysi – lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu, 

- Mieszkanka Sołectwa Sternalice. 

 

Porządek obrad VIII 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 uchwał w sprawach : 

1) Przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Oleśnie na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo – 

ratowniczego i wyposażenia, 

2) Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów, 



3) Zmian w budżecie gminy na rok 2015, 

4) Zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej. 

6. Sprawy bieżące 

1) Omówienie spraw związanych z dalszą realizacją zadań Gminy w zakresie 

budowy ferm wiatrowych. 

7. Interpelacje i wnioski radnych. 

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 

9. Dyskusja. 

10.  Zamknięcie obrad. 

 

Streszczenie obrad: 

Ad.1. Otwarcia VIII Sesji rady Gminy Radłów dokonał Przewodniczący rady Wilhelm 

Wengel. Powitał uczestniczących w obradach Radnych, Sołtysów oraz pracowników 

Urzędu Gminy. Na podstawie listy obecności – stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad.2. Projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał został przesłany Radnych z 

zawiadomieniami o terminie Sesji. Wniosek o wprowadzenie do porządku projektu 

uchwały Nr 53/VIII/2015 zgłosił wraz z uzasadnieniem Wójt Gminy. Temat dotyczy 

stanowiska w sprawie projektu ustawy Prawo wodne. Radni pozytywnie 

ustosunkowali się do wniosku Wójta. Innych wniosków – nie zgłoszono. Porządek 

obrad z w/w zmiana przyjęto w obecności 14 radnych – jednogłośnie. 

 

Ad.3. Protokół z VII Sesji Rady Gminy Radłów z dnia 24 czerwca 2015 roku 

wyłożony był do wglądu w biurze rady gminy oraz na Sali – przed rozpoczęciem 

obrad. Radni nie zgłosili uwag do jego treści. Protokół z VII Sesji rady Gminy – 

przyjęto w głosowaniu jawnym  - jednogłośnie. 

 

Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat omówił działalność Urzędu Gminy w okresie 

międzysesyjnym: 

- od dnia 8 lipca do 18 września trwa kontrola Urzędu Gminy prowadzona przez 

Inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 

- trwają prace remontowe drogi gminnej Kościeliska – Skrońsko, 



- zakończono przebudowę sieci energetycznej w Radłowie, 

- zakończono prace przy budowie parkingu dla PSP Kościeliska, 

- trwa remont kuchni w Publicznym Przedszkolu w Kościeliskach, 

- wykonano drobne remonty i malowania sal w szkołach i przedszkolach – 

wyjazdowe posiedzenie stałych komisji Rady Gminy, celem sprawdzenia  stanu  

placówek oświatowych – proponuje się na dzień 28 sierpnia br., 

- firma Remondis dokonała zbiórek folii (gmina ponosi koszty ładowania) należy 

rozważyć potrzebę odbioru opon, 

- Powiat Oleski wyłonił wykonawcę remontu odcinka drogi w Ligocie Oleskiej. 

Remont realizować będzie Firma „Larix”, 

- trwają prace nad opracowaniem strategii Gminy i strategii Lokalnej Grupy Działania 

„Górna Prosna”  - Radni i Sołtysi otrzymają ankiety do w/w tematu, 

- odbyło się spotkanie w temacie budowy ferm wiatrowych. Szczegóły omówione 

zostaną w dalszej części porządku obrad, 

- trwające od dłuższego czasu upały znacząco podwyższyły pobór wody z hydroforni 

Biskupice. Poprzednio pompy podawały od 450 do 500 m3 wody na dobę, obecnie 

od 750 do 800 m3, 

- Wójt uczestniczył w odbiorze po wykonani remontu odcinka drogi powiatowej 

Radłów – Kolonia Biskupska, 

- Radni, Sołtysi oraz Członkowie rad Sołeckich uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym 

realizacji zadań związanych z funduszem sołeckim ustalonym na rok 2016, 

-zwycięzcą turnieju  piłki nożnej  o puchar Wójta Gminy został LZS Wichrów, 

- przeprowadzono zawody sportowo – pożarnicze. 

 

Ad.5. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Oleśnie na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo – 

ratowniczego i wyposażenia. Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy. Prośba dotyczy 

kwoty 2 tys. zł.  

Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie w/w 

dofinansowania. Uchwałę Nr 49/VIII/2015 – przyjęto w głosowaniu jawnym – 

jednogłośnie. 



2) Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów. Wyjaśnień do tematu udzielili: Skarbnik Gminy: na plan do 700 tys. 

zł proponuje się kredyt w kwocie 300 tys. zł. W tej sprawie Gmina wystąpiła do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o wydanie stosowej decyzji. 

Skarbnik udzieliła również odpowiedzi na pytanie radnej Justyny Barcz -  nie 

będzie ryzyka realizacji planu budowy sieci kanalizacyjnej w Ligocie. Wójt 

Gminy: w miesiącu wrześniu Gmina będzie miała najwięcej faktur na realizację 

przyjętych na rok bieżący inwestycji. Kwota planowanego kredytu ustalona 

została na podstawie bilansu środków. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 50/VIII/2015 w 

sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Uchwałę przyjęto w głosowaniu 

jawnym – jednogłośnie. 

3) Propozycje zmian w tegorocznym budżecie omówiła z uzasadnieniem 

Skarbnik Gminy. Wyjaśniła przyczyny wzrostu cen za energię elektryczną. 

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na pytania Radnych: 

- gmina jest na etapie przejęcia drogi powiatowej Radłów ul. Lipowa – Stare 

Karmonki – Nowe Karmonki. Do przebudowy na rok przyszły przewiduje się 

odcinek: Radłów ul. Lipowa – Stare Karmonki. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w 

tegorocznym budżecie. Uchwałę Nr 51/VIII/2015 – przyjęto w głosowaniu jawnym – 

jednogłośnie. 

4) Skarbnik Gminy wyjaśniła potrzebę aktualizacji Wieloletniej Prognozy 

Finansowej w temacie kanalizacji wsi Ligota Oleska. Udzieliła wyjaśnień 

dotyczących zamierzeń budowy instalacji oświetlenia ulicznego przy drodze 

powiatowej: zlecono wykonanie stosownych map. Realizacja uwzględniona 

zostanie w projekcie budżetu na rok 2016. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 52/VIII/2015. 

Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto w glosowaniu jawnym – jednogłośnie. 

5) Wójt Gminy przedstawił zagrożenia, jakie wynikają dla gmin z projektu ustawy 

Prawo wodne. Przejęcie przez gminy obowiązków w zakresie melioracji i 

gospodarki wodnej bez zapewnienia środków – znacznie obciąży coroczny 

budżet gminy. 

Przewodniczący Rady przestawił projekt stanowiska Rady Gminy w przedmiotowym 

temacie – informując o zamiarze przesłania uchwały Prezydentowi RP, Marszałkom 

Sejmu i Senatu oraz Premierowi Rządu RP. Uchwałę Nr 53/VIII/2015 – przyjęto 

jednogłośnie. 

 



Ad.6. Sprawy bieżące: 

Wójt Gminy zwrócił się do Rady z prośba o podjęcie decyzji w sprawie dalszej 

realizacji zadań Gminy w zakresie budowy farm wiatrowych. Na spotkaniu 

informacyjnym w tym zakresie z udziałem eksperta panował chaos, który 

uniemożliwił wypracowanie konkretnego stanowiska. Sprawa jest poważna – ma 

znaczenie dla gminy na kilkadziesiąt kolejnych lat. Przyjęte studium – wskazujące 

lokalizację ferm uzyskało akceptację mieszkańców. Sprawa zmieniła się po przyjęciu 

uchwał związanych z przystąpieniem do opracowania planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy. Pierwsze symptomy ze 175 podpisami pod negatywną opinią 

pojawiły się w Sternalicach, kolejny sprzeciw zgłosili mieszkańcy Wichrowa. 

Pokłosiem Sesji czerwcowej było spotkanie w dniu 16 lipca z udziałem 91 osób, w 

tym 73 mieszkańców Gminy Radłów. Ekspert w zakresie ferm wiatrowych ocenia 

temat pozytywnie. Dla Gminy jest to szansa na środki niezbędne na realizacje 

potrzeb mieszkańców. Jeżeli prace nad planem zagospodarowania przestrzennego 

będą trwały – Gmina jako gospodarz wskazuje lokalizację. Odpowiedzialność za 

podjęcie decyzji o dalszej realizacji prac nad planem zagospodarowania 

przestrzennego powinna podjąć Rada Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał załączony do niniejszego protokołu 

Stanowisko Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie lokalizacji farm wiatrowych na 

terenie Gminy Radłów podjęte na Sesji w dniu 17 lipca 2015 r. 

W dyskusji do tematu głos zabrali : 

Radna Martyna Gruca – na spotkaniu nie było klarownej informacji, proponuje się 

zorganizować kolejne spotkanie lub przeprowadzić referendum w gminie, 

Radna Justyna Barcz – urbanista powinien przy opracowaniu planu dysponować 

pisemną zgodą właściciela gruntów. Radna pozytywnie ocenia budowę farm. 

Ostatnie informacje uzyskane z gminy Wilków, na której postawiono 17 farm 

wiatrowych – nie było sporów. Farmy usytuowane są na gruncie jednego właściciela. 

Dla gminy przynosi do duże kwoty podatkowe. Gmina Kamiennik również potwierdza 

realne korzyści z funkcjonujących farm. Rada powinna brać pod uwagę stanowisko 

mieszkańców. Należy przeanalizować formalne możliwości przeprowadzenia 

gminnego referendum. 

Zebrani uznali, że w gminach, w których realizuje się omawiane zadania nic złego się 

nie dzieje. Nikt z przeciwników nie przedstawia realnych argumentów związanych z 

zagrożeniem dla zdrowia i życia. Dużo większe zagrożenie stwarzają istniejące od lat 

linie wysokiego napięcia. Gmina Radłów powoli staje się skansenem. Należy 

korzystać z możliwości rozwoju. 

Kierownik Referatu – Piotr Górski poinformował, że projekt studium był wyłożony do 

publicznego wglądu. Tematem zainteresowany był jeden mieszkaniec. 



Urzędnik wyborczy – Halina Karczewska wyjaśniła zasady ogłoszenia i finansowania 

referendum lokalnego. 

Ustalono, że ostateczna decyzja w przedmiotowej sprawie podjęta zostanie w 

miesiącu wrześniu. 

 

Ad.7. Interpelacje i wnioski zgłosili: 

Karol Książek – w sprawie strat w rolnictwie spowodowanych suszą, 

Gerard Grzesik – w sprawie szkód w uprawach wyrządzonych przez zwierzynę 

leśną, 

Wilhelm Wengel – w sprawie konieczności zabezpieczenia ogrodzeniem 

oczyszczalni ścieków przy Szkole w Kościeliskach, 

 

Ad.8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielił Kierownik Referatu – Piotr Górski: 

- z informacji uzyskanych od Wojewody dotychczas – Gmina Radłów nie jest 

uwzględniona w terenie objętym suszą, Wnioski zgłoszone przez rolników będą 

rozpatrywane negatywnie. Do chwili obecnej – nie ma interpretacji dotyczących 

pozostałych roślin (buraki, kukurydza), 

- w przypadku zwiększenia planu odstrzałów Gmina może wystąpić ze stosownym 

wnioskiem do Nadleśnictwa. Rolnik, który nie zgadza się z wynikiem szacowania – 

może zgłosić sprawę do Sądu. 

 

Ad.9. Sprawy bieżące: 

Wójt Gminy poinformował o terminie i programie festynu dożynkowego, który 

odbędzie się w dniu30 sierpnia br. na boisku w Radłowie, 

Omówiono sprawy związane z realizacją zadań z funduszu sołeckiego w roku 2016. 

Zebrania w Sołectwach odbędą  się do 15 września, następnie przeprowadzone 

zostaną konsultacje w w/w temacie, 

Gerard Grzesik zwrócił uwagę na konieczność remontu boiska w Kościeliskach. 

 

 

 



Podinspektor Sylwia Kus omówiła realizację zadań związanych z opracowaniem 

strategii rozwoju gminy. Zebrani otrzymali ankiety do w/w tematu. 

 

Ad.10. Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady VIII Sesji Rady Gminy. Sesja 

trwała od godz. 10.00 do godz. 13.00. 

 

 

 

 

 

  


