
P R O T O K Ó Ł   NR  XIV/2012 
 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 
 

Z  DNIA  20  CZERWCA  2012  ROKU 
 

 
Załączniki  do  protokołu : 

 
 

UCHWAŁA Nr 95/XIV/2012  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy Radłów, 
 
UCHWAŁA Nr 96/XIV/2012  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2011, 
 
UCHWAŁA Nr 97/XIV/2012  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Radłów za 2011 rok, 
 
UCHWAŁA Nr 98/XIV/2012  w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Śląska 
Opolskiego, 
 
UCHWAŁA Nr 99/XIV/2012  zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za 
świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Radłów, 
 
UCHWAŁA Nr 100/XIV/2012  w sprawie zmiany Uchwały nr 73/XI/2011 Rady Gminy 
Radłów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, 
 
UCHWAŁA Nr 101/XIV/2012  w sprawie zmiany Uchwały nr 72/XI/2011Rady Gminy 
Radłów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej, 
 
UCHWAŁA Nr 102/XIV/2012  w sprawie opłaty prolongacyjnej, 
 
UCHWAŁA Nr 103/XIV/2012  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie w 
drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
 
UCHWAŁA Nr 104/XIV/2012  w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w 
celu przeprowadzenia procesu zakupowego i świadczenia usługi dystrybucji energii 
elektrycznej. 
 
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2011. 
 
2. Uchwała nr 173/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 
za rok 2011. 
 
3. Sprawozdanie finansowe. 
 
4. Informacja o stanie mienia komunalnego. 
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5. Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radłów z dnia 24 maja 2012 roku w 
sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radłów za 2011 rok. 
 
6. Uchwała nr 294/2012 z dnia 30 maja 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium za 2011 r. 
 
7. Informacja o najważniejszych działaniach Związku Gmin Śląska Opolskiego od 
początku VI kadencji do 20 czerwca 2012 r. i o korzyściach wynikających z 
członkostwa Gminy w Związku. 
 
8. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radłów z dnia 06 czerwca 
2012 roku. 
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P R O T O K Ó Ł   NR  XIV/2012 
 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 
 

Z  DNIA  20  CZERWCA  2012  ROKU 
 
 

     Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady – Irena Czubaj – Zając. 
 
Radnych obecnych według listy obecności – 14, 
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych -    1. 
 
Spoza Rady w Sesji udział wzi ęli : 
 
- Wójt Gminy – Włodzimierz  Kierat, 
- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak, 
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz, 
- Kierownik Referatu – Piotr Górski. 
- Prezes Związku Gmin Śląska Opolskiego – Czesław Tomalik, 
- Burmistrz Miasta i Gminy Olesno – Sylwester Lewicki, 
- Winfryd Winkler 
 
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 sprawozdania z realizacji budżetu gminy za rok 2011. 
Zapoznanie z treścią opinii RIO do w/w sprawozdania. 
6. Przyjęcie sprawozdania finansowego. 
7. Przyjęcie informacji o stanie mienia komunalnego. 
8. Przyjęcie do wiadomości wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. 
Zapoznanie z treścią opinii RIO do w/w wniosku. 
9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011. 
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium – przyjęcie uchwały. 
11. Analiza wniosku o wystąpienie Gminy Radłów ze Związku Gmin Śląska 
Opolskiego. 
12. Przyjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Śląska Opolskiego. 
13. Analiza skargi na działalność Wójta Gminy. 
14. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. 
15. Przyjęcie uchwał w sprawach : 
1) zmian w budżecie gminy na rok 2012, 
2) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
3) opłaty prolongacyjnej, 
4) zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za świadczenia przedszkoli 
publicznych prowadzonych przez Gminę Radłów, 
5) wyrażenia zgody na odpłatne zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej położonej w Radłowie, 
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6) zawarcia porozumienia międzygminnego w celu przeprowadzenia procesu 
zakupowego i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. 
11. Interpelacje i wnioski Radnych. 
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 
13. Sprawy bieżące. 
14. Dyskusja. 
15. Zamknięcie obrad. 
 
Streszczenie obrad : 
 
Ad.1. Otwarcia XIV Sesji rady Gminy Radłów dokonała Przewodnicząca Rady – 
Irena Czubaj – Zając. Powitała przybyłych wszystkich przybyłych na obrady.  
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 w/w projektu. 
Porządek obrad XIV Sesji – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 
 
Ad.3. Protokół z XIII Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Gminy oraz na sali 
– przed rozpoczęciem obrad. 
Radni nie zgłosili uwag do protokołu. 
Protokół z poprzedniej Sesji – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 
 
Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat – poinformował o działaniach Urzędu w 
okresie międzysesyjnym: 
- wykonano odcinki dróg w Biskupicach i Kościeliskach, 
- trwa remont w Wichrowie (przebudowa części budynku przedszkola i szatni dla 
potrzeb zaplecza boisk sportowych LZS oraz wykonanie remontu boisk sportowych) 
- w najbliższych dniach przeprowadzony zostanie przetarg na budowę drogi 
dojazdowej do budynków mieszkalnych w Psurowie – inwestycja współfinansowana 
przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, 
- zakończenie prowadzonych  prac nad studium zagospodarowania przestrzennego 
planowane jest na miesiąc wrzesień, 
- LGD Górna Prosna prowadzi nabór wniosków na małe projekty, wnioski złożyły 
wsie: Biskupice, Kościeliska (2) Sternalice OSP oraz Urząd Gminy (dotyczy remontu 
mostka w Sternalicach) 
- 6 maja odbyła się kolejna Rewia Orkiestr Dętych w Psurowie – impreza już 
tradycyjna, 
- Sołectwa Biskupice i Ligota – zorganizowały doroczne festyny, 
- Goście z Niemiec zwiedzali Gimnazjum w Radłowie. 
 
Ad.5. Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz przedstawiła sprawozdanie z realizacji 
budżetu gminy za rok 2011. Materiał ten był również przedmiotem analizy na 
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 06 czerwca br.. 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału. 
 
Skarbnik odczytała treść Uchwały Nr 173/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z 
wykonania budżetu gminy za 2011 rok. 
W/w dokumenty stanowią załącznik do protokołu. 
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Ad.6. Załączone do protokołu sprawozdanie finansowe przedstawiła Skarbnik Gminy. 
 
Ad.7. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informacje o stanie mienia 
komunalnego na dzień 31 grudnia 2011 roku. Informacja – w załączeniu. 
 
Ad.8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wilhelm Wengel odczytał kolejno : 
 
1) Uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie wniosku o 
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radłów za 2011 rok, 
 
2) Uchwałę nr 294/2012 z dnia 30 maja 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium za 2011 rok. 
 
Ad.9. Przewodnicząca Rady – Irena Czubaj – Zając poddała pod głosowanie projekt 
Uchwały Nr 96/XIV/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011. 
Uchwałę – przyjęto w obecności 14 Radnych – jednogłośnie. 
 
Ad.10.  Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie projekt Uchwały Nr 
97/XIV/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radłów za 2011 rok. 
Uchwałę przyjęto w obecności 14 Radnych – jednogłośnie. 
Wójt Gminy – podziękował za zaufanie odzwierciedlone wynikiem głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady – ogłosiła 15 – minutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie. 
 
Ad.11. Na obrady przybyli : 
 
- Prezes Związku Gmin Śląska Opolskiego – Czesław Tomalik, 
- Członek Zarządu ZGŚO – Burmistrz Miasta i Gminy Olesno – Sylwester Lewicki. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych o zgłoszonym na Sesji Rady Gminy 
w miesiącu marcu wniosku o wystąpienie Gminy Radłów ze Związku Gmin Śląska 
Opolskiego. Wniosek został przyjęty pod obrady Sesji. 
 
Głos zabrał Radny Wilhelm Wengel, który na marcowej Sesji zgłosił omawiany 
wniosek. Zwrócił uwagę, że problemy rozpatrywane przez Związek nie poruszają 
problemów naszej gminy, szkolenia nie dają zbyt wiele. Coraz mniejsze środki 
budżetowe zmuszają do oszczędności, a problemy gminy, poza płatnością składek 
członkowskich – musimy rozwiązywać sami. Ponowił wniosek o wystąpienie ze 
Związku Gmin Śląska Opolskiego. 
 
Głos zabrał Członek Zarządu Związku – Sylwester Lewicki. Podziękował za 
możliwość udziału w obradach. Stwierdził z pozycji samorządowca, że członkostwo w 
Związku przynosi korzyści w postaci szkoleń, wymiany doświadczeń, szybkiego 
reagowania na zmiany. 30 współodpowiedzialnych gmin pozwala na oszczędności, 
czego przykładem są prowadzone negocjacje z Tauronem, przygotowywane wspólne 
zakupy komputerów i oprogramowania. 
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Udział w związku stanowi wymiar społeczny, finansowy, jest przykładem myślenia 
biznesowego. 
Sylwester Lewicki – zaproponował Radnym ponowne przemyślenie decyzji. 
 
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Prezesowi Związku. 
 
Czesław Tomalik rozdał Radnym opracowaną przez Związek „Informację dla Rady 
Gminy Radłów o najważniejszych działaniach Związku Gmin Śląska Opolskiego od 
początku VI kadencji do 20 czerwca 2012 r. i o korzyściach wynikających z 
członkostwa Gminy w Związku. Informacja – stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
Propozycję pozostanie w Związku Prezes uzasadniał: 
- udziałem Radnych, Wójta i pracowników w szkoleniach, 
- otrzymywaniem pogłębionych informacji i analiz na temat najważniejszych dla 
samorządu dziedzin, 
- korzystaniem z efektów ogólnopolskich inicjatyw Związku na rzecz poprawienia 
prawa, 
- korzystaniem z efektów wniosków składanych przez Związek do instytucji 
wojewódzkich, które mają wpływ na funkcjonowanie gmin, 
- korzystaniem z efektów zbiorowych negocjacji i wspólnych przetargów. 
Ponadto Prezes poinformował, że podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku 
skutkować będzie koniecznością zmiany Statutu Związku. 
 
Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak poinformowała zebranych o dobrze 
przygotowanych, bezpłatnych szkoleniach, jakie organizuje Związek. Udział w tych 
szkoleniach pozwala na wymianę doświadczeń. 
 
Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat uznał, że sytuacja jest trudna. Sugestie wystąpienia 
ze Związku były już wcześniej.  
Związek nie do końca spełnia oczekiwania Rad. Coś wydarzyło się w Związku, 
ponieważ wystąpiła z Niego prawie połowa gmin. Obecnie kilka dużych gmin 
utrzymuje Związek, wiele innych – wystąpiło. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt Uchwały Nr 98/XIV/2012 
Rady Gminy Radłów w sprawie wystąpienia Gminy Radłów ze Związku Gmin Śląska 
Opolskiego. 
Uchwałę przyjęto w obecności 14 Radnych – 13 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 – minutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie. 
 
Ad.13 . Analiza skargi na działalność Wójta Gminy. 
Na obrady przybył Skarżący – Winfryd Winkler. 
Na polecenie Przewodniczącej Rady – Inspektor ds. obsługi Rady Gminy – Halina 
Karczewska odczytała treść skargi Winfyda Winkler. 
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Skarżącemu, który stwierdził, że poza 
podwyższeniem stawki czynszu – nic nie robi w zakresie budynków komunalnych 
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Wójt Gminy poinformował, że Skarżący wielokrotnie zgłaszał się do Urzędu z 
prośbami, sugestiami, czy wręcz roszczeniami. Wiele spraw udało się rozwiązać. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wilhelm Wengel zapoznał zebranych z treścią 
protokołu posiedzenia Komisji z dnia 06 czerwca br. oraz opracowanego na tym 
posiedzeniu stanowiska Komisji w sprawie skargi z dnia 20 maja 2012 r. Pana 
Winfryda Winkler na pracę Wójta Gminy Radłów. 
Komisja Rewizyjna, po przeanalizowaniu materiałów oraz zarzutów Skarżącego i 
wyjaśnień Wójta Gminy uznała, że skarga jest bezzasadna i w związku z tym 
wnioskuje o podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na bezzasadną. 
Radny Bronisław Czapliński stwierdził, że zbyt długo utrzymywała się na jednym 
poziomie stawka czynszu. 
Winfryd Winkler stwierdził, że od decyzji Rady odwoła się do instancji wyższych, 
czynsz powinien być zmieniony, inaczej przyznawane dodatki mieszkaniowe, Wójt 
zmuszony zostanie do założenia piorunochronów na budynku. 
 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt Uchwały Rady Gminy – 
zgodnie z sugestią Komisji Rewizyjnej. W obecności 14 Radnych w głosowaniu 
jawnym – jednogłośnie – uznano skargę za bezzasadną. 
Materiały do tematu – stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 – minutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie. 
 
Ad.15. Przyjęcie uchwał w sprawach : 
 
1) zmiany Uchwały w sprawie wysokości opłat za świadczenia przedszkoli 
publicznych prowadzonych przez Gminę Radłów. 
Wyjaśnień do tematu udzieliła Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak. Poinformowała o 
niedoborze środków, wyjaśniła zasady funkcjonowania przedszkoli w zakresie zajęć 
programowych i zajęć dobrowolnych. Udzieliła odpowiedzi na pytanie Radnego 
Grzesik dotyczące płatności za naukę języka niemieckiego. 
Poinformowała o uzgodnieniach zmiany stawek z rodzicami. Temat dotyczy przede 
wszystkim Przedszkola w Kościeliskach (czynne powyżej 5 godzin). Obecna stawka 
– 78 zł, proponowana 104 zł. W pozostałych przedszkolach proponuje się zwiększyć 
kwotę o 4 zł. 
Przedstawiony przez Przewodnicząca projekt Uchwały Nr 99/XIV/2012 – przyjęto 
jednogłośnie. 
 
 
2) zmian w budżecie gminy na rok bieżący. 
Skarbnik Gminy omówiła z uzasadnieniem propozycje zmian. Udzieliła odpowiedzi 
na pytania: 
- Radnego Gerarda Grzesik w sprawie planu budowy sieci kanalizacyjnej w 
Kościeliskach, 
- Radnego Bronisława Czaplińskiego w sprawie możliwości dofinansowania 
inwestycji w Wichrowie 
- Radnej Teresy Lebsuch w sprawie przeznaczenia środków na zakup wiaty 
przystankowej do Kościelisk. 
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Przedstawiony przez Przewodniczącą projekt Uchwały Nr 100/XIV/2012 w sprawie 
zmiany Uchwały nr 73/XI/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2011 roku w 
sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 – przyjęto w obecności 13 Radnych 
– 12 – głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 
 
3) w ślad za przyjętymi zmianami w budżecie – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Radni nie zgłosili uwag do tematu. 
Uchwałę Nr 101/XIV/2012 przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 
 
4) Skarbnik Gminy przedstawiła propozycję zmian uchwały w sprawie opłaty 
prolongacyjnej obowiązującej od 1998 roku. Wyjaśniła zasady wprowadzania tych 
opłat tj. rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności podatków oraz zaległości 
podatkowych. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowymi Województwa 
Opolskiego. 
Uchwałę Nr 102/XIV/2012 – przyjęto jednogłośnie. 
 
5) Wójt Gminy przedstawił propozycję przetargowej sprzedaży działki o powierzchni 
0,0622 ha położonej w Radłowie. Radni nie zgłosili zastrzeżeń do tej propozycji. 
Uchwałę Nr 103/XIV/2012 – przyjęto jednogłośnie. 
 
6) Wójt Gminy omówił zamierzenia Gmin: Praszka, Gorzów Śląski, Buczyna, Rudniki, 
Radłów dotyczące przeprowadzenia wspólnego przetargu na zakup energii 
elektrycznej. W toku tych działań przewidywane są oszczędności. Zakup dotyczył 
będzie zaopatrzenia w energię Urzędu Gminy, wszystkich jednostek 
podporządkowanych oraz oświetlenia ulicznego. 
Uchwałę Nr 104/XIV/2012 – przyjęto w Głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 
 
Ad.11. Interpelacje i wnioski zgłosili : 
 
Wilhelm Wengel – w związku z odstąpieniem od remonty dachu budynku 
przedszkola w Kościeliskach – należy zabezpieczyć komin tego budynku. 
 
Wilhelm Wengel – w sprawie zapewnienia ławek przy zalewie w Psurowie. Wiele 
osób tamtędy spaceruje, podróżuje rowerami, 
 
Bronisław Czapliński – w sprawie zapewnienia dodatkowych środków na 
kompleksowe wykończenia inwestycji w Wichrowie, 
 
Teresa Lebsuch w sprawie zapewnienia wiaty przystankowej przy szkole w 
Kościeliskach oraz  
- stanu faktycznego planowanej budowy sieci kanalizacyjnej w Kościeliskach, 
- konieczności zabezpieczenia rowu przy posesji Strach w Kościeliskach, 
 
Gerard Grzesik – w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego i lokalizacji 
ferm wiatrakowych, 
 
Marek Hadam – w sprawie zaawansowania prac nad budową drogi do przysiółka 
Goniszów, 
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Franciszek Adamek – w sprawie pilnego oznakowanie przejść dla pieszych we wsi 
Kolonia Biskupska, 
 
Józef Gajek – w sprawach: zapewnienia dostaw wody do posesji Kozok w 
Sternalicach oraz 
- wyjaśnienia, czy mieszkaniec Sternalic otrzymuje zasiłek z opieki społecznej 
(chodzi o nadużywanie alkoholu). 
 
Ad.12. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat udzielił odpowiedzi na zgłoszone 
interpelacje i wnioski: 
 
- w związku z kosztami materiału pokryciowego – remont dachu na budynku 
Przedszkola w Kościeliskach realizowany będzie w ramach inwestycji w roku 
przyszłym, 
 
- ławki nad zalewem są potrzebne, sprawa przekazana zostanie do realizacji, 
 
- dla zapewnienia wszystkich prac, jakie wyniknęły w trakcie robót inwestycyjnych w 
Wichrowie – należałoby wydać dodatkowo około 100 tys. zł, 
 
- wiaty przystankowe zamówione zostały do Kościelisk i Ligoty, 
 
-za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego przygotowywany jest aneks do 
umowy, z którego wynikać będzie rezygnacja z budowy kanalizacji w Kościeliskach, 
 
- w przypadku rowu obok posesji Strach - sprawa jest przekazana – Powiatowy 
Zarząd Dróg planuje zamontować tam metalową rampę, 
 
- opracowywany plan zagospodarowania przestrzennego gminy przewiduje 
usytuowanie ferm wiatrakowych, 
 
- droga do przysiółka Goniszów jest na etapie projektowania, 
 
- doprowadzenie wody do posesji Kozok nie jest przewidywane w najbliższym czasie, 
 
- nie są prawdziwe informacje o dofinansowywaniu mieszkańca Sternalic z budżetu 
GOPS. 
 
- w sprawie oznakowania drogi w Kolonii Biskupskiej wystosowany zostanie kolejny 
monit. 
 
Ad.13. i 14. Sprawy bieżące. Dyskusja. 
 
Bronisław Czapliński – zwrócił uwagę na realizację zadań przez Grupy Odnowy Wsi 
oraz konieczność opracowania wniosku do LGD Górna Prosna na renowację mostka 
w Sternalicach, 
 
Jacek Krzak poinformował o przeprowadzonych w dniu 22 maja br gminnych 
ćwiczeniach jednostek straży pożarnej. Wszyscy strażacy przekazali ekwiwalent na 
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leczenie Druha Mariana Kułackiego. Ponadto w dniu 22 lipca planowana jest zbiórka 
krwi. 
 
Radna Iwona Kościelna zaprosiła zebranych na doroczny festyn organizowany przez 
Sołectwo Sternalice. 
 
Ad.15. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Czubaj – Zając zamknęła obrady XIV 
Sesji Rady Gminy Radłów. 
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 14.05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


