
P R O T O K Ó Ł  NR  XVI/2016

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  22  CZERWCA  2016  ROKU

Załączniki do  protokołu:

UCHWAŁA  Nr 97/XVI/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015,

UCHWAŁA Nr 98/XVI/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Radłów za 2015 rok,

UCHWAŁA Nr 99/XVI/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Oleskiemu,

UCHWAŁA Nr 100/XVI/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy 
Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016,

UCHWAŁA Nr 101/XVI/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 81/XII/2015 Rady Gminy 
Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej,

UCHWAŁA Nr 102/XVI/2016 w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek 
organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych,

UCHWAŁA Nr 103/XVI/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 
zadania inwestycyjne,

UCHWAŁA Nr 104/XVI/2016 w sprawie przystąpienia do porozumienia 
międzygminnego z Gminą Gorzów Śląski,



UCHWAŁA Nr 105/XVI/2016 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej,

UCHWAŁA Nr 106/XVI/2016 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej,

UCHWAŁA Nr 107/XVI/2016 w sprawie przystąpienia Gminy Radłów                       
do Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”,

UCHWAŁA Nr 108/XVI/2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Radłów         
Nr 84/XII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 
nabycie przez Gminę Radłów prawa własności nieruchomości gruntowej położonej   
w Kościeliskach,

UCHWAŁA Nr 109/XVI/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie   
na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej,

UCHWAŁA Nr 110/XVI/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie    
na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej,

UCHWAŁA Nr 111/XVI/2016 w przedmiocie przystąpienia Gminy Radłów jako Gminy
Partnera do porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania      
i przeprowadzenia postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych     
na zakup energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej 
w ramach grupy zakupowej.

1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2015 rok.

2. Uchwała Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu         
w sprawie opinii do sprawozdania z realizacji budżetu gminy.

3. Sprawozdanie finansowe.

4. Informacja o realizacji uchwał przyjętych przez Radę Gminy w 2015 roku.

5. Informacja o stanie mienia komunalnego.



6. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radłów.

7. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu       
w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej.

8. Wniosek Radnego Gerarda Grzesik

9. Ocena zasobów pomocy społecznej.



P R O T O K Ó Ł  Nr  XVI/2016

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW

Z  DNIA  22  CZERWCA  2016  ROKU

     Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel.

Radnych obecnych  - 15,

Spoza Rady w Sesji udział wzięli :

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,

- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,

- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,

- Radca Prawny Urzędu Gminy – Tomasz Głębocki,

- Kierownik Referatu – Piotr Górski,

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zbigniew Nowak,

- Sołtysi (lista obecności w załączeniu).

Porządek obrad XVI 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 między sesjami oraz sposobu
załatwienia ustnych wniosków Radnych.

5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2015 rok.

Zapoznanie z treścią opinii RIO do w/w sprawozdania.

6. Analiza sprawozdania finansowego.

7. Przyjęcie informacji o realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych w roku 2015.



8. Przyjęcie informacji o stanie mienia komunalnego.

9. Przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 12 maja 2016 r.

Zapoznanie z treścią opinii RIO do w/w wniosku.

10.  Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

11.  Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy – przyjęcie 
uchwały.

12.  Przyjęcie uchwał w sprawach :

1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu,

2) zmian w budżecie gminy na rok 2016,

3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

4) wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych          
do sektora finansów publicznych,

5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne,

6) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego z Gminą 
Gorzów Śląski,

7) pozbawienia kategorii drogi gminnej,

8) pozbawienia kategorii drogi gminnej,

9) przystąpienia Gminy Radłów do Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności 
„Oleski Koszyk”,

10) zmiany Uchwały Nr 84/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 
2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę 
Radłów prawa własności nieruchomości gruntowej położonej                     
w Kościeliskach.

13.  Informacja na temat stanu technicznego budynków komunalnych oraz 
potrzeb remontowych w tych budynkach.

14.  Sprawy bieżące:

1) Ocena zasobów Pomocy Społecznej

15.  Interpelacje i zapytania Radnych.

16.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

17.  Wolne wnioski i informacje.



18.  Zamknięcie obrad.

Streszczenie obrad :

Ad.1. Otwarcia XVI Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy – 
Wilhelm Wengel. Powitał przybyłych na Sesję Radnych, Sołtysów oraz osoby 
uczestniczące w Sesji. Na podstawie listy obecności – stwierdził prawomocność 
obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami       
o terminie Sesji. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad trzech projektów 
uchwał zgłosił wraz z uzasadnieniem Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat. Projekty 
uchwał dotyczyły: zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie zakupu 
energii elektrycznej oraz przejęcia dwóch dróg wewnętrznych w Sternalicach. 
Wniosek Wójta przyjęto jednogłośnie.

Radny Gerard Grzesik zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad wniosku 
złożonego pisemnie do Przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący Rady 
wyjaśnił, że wniosek przedstawiony zostanie w punkcie 17 porządku obrad (wolne 
wnioski i informacje).

Radny Grzesik zwrócił się również z pytaniem – dlaczego porządek obrad nie 
przewiduje tematu omawianego na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 20 
czerwca br. tematu w zakresie budowy ścieżki rowerowej przez wieś Kościeliska.     
Wyjaśnień udzielili Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy. 

Innych wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad uzupełniony 
wnioskiem Wójta Gminy. Porządek obrad przyjęto w głosowaniu jawnym 14 głosami 
„za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady oraz       
na sali przed rozpoczęciem obrad. Nie zgłoszono uwag do treści protokołu, który      
w głosowaniu jawnym został przyjęty w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.

Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informację z działalności Urzędu 
Gminy w okresie od 27 kwietnia br.:

- 12 maja odbyły się przetargi na budowę dróg dojazdowych do pól w Sternalicach 
(startowało 7 firm) oraz na utwardzenie tzw. ronda w Radłowie (startowało 8 firm). 
Inwestycje uwzględnione w przetargu realizować będzie Firma „Remost” Olesno. 
Zakończenie prac ustalone zostało na 20 sierpnia br., 



- powstały problemy przy realizacji odwiertu czwartej studni w Biskupicach.             
Na głębokości 40 metrów z przyczyn uzasadnionych wstrzymano prace, otwór został 
zasypany, przystąpiono do wykonania kolejnego odwiertu. Dodatkowe prace 
spowodują podrożenie kosztów realizacji tej inwestycji o około 20 tys. zł,

- 20 maja br. Sąd Rejonowy w Oleśnie wydał wyrok w sprawie własności działek pod 
drogą gminną na odcinku Kolonia Biskupska – Kościeliska. Gmina przygotowuje 
wniosek o przekazanie drogi na własność Powiatu Olesno,

- w wyniku rozmów przeprowadzonych na wniosek Dyrekcji Agencji Nieruchomości 
Rolnych w Opolu – przyjęto propozycję przejęcia na własność gminy działek pod 
drogami wewnętrznymi przy wspólnocie mieszkaniowej w Sternalicach z ustaleniami 
finansowania remontu tych dróg z następującym udziałem procentowym: ANR – 
70%, Gmina 30% - stąd projekty uchwał wprowadzone do porządku Sesji Rady 
Gminy,

- Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił listę rankingową dróg zakwalifikowanych 
do dofinansowania ze środków PROW. Wniosek Gminy Radłów o dofinansowanie 
remontu drogi Radłów ul. Lipowa – Stare Karmonki został zaopiniowany pozytywnie, 
w przypadku uzyskania przez Zarząd Województwa środków na tzw. nadkontraktację
– inwestycja będzie realizowana,

- trwają prace związane z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej, 

- Powiat Oleski podjął decyzję o przebudowie drogi powiatowej na odcinku Kolonia 
Biskupska - Olesno,

- do udanych zaliczyć należy imprezy, które w ostatnim czasie odbyły się na terenie 
gminy:

1) przegląd orkiestr dętych w Psurowie (uczestniczyło 14 orkiestr),

2) zawody prądopiłki w Biskupicach,

3) turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy (zwyciężył LZS Wichrów),

4) gminne zawody strażackie.

Ad.5. Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz przedstawiła sprawozdanie z realizacji 
budżetu gminy za rok 2015.  Materiał ten był również przedmiotem analizy na 
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 20  czerwca br..

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału.



Skarbnik odczytała treść Uchwały nr 86/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 roku Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu    
z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

W/w dokumenty – stanowią załącznik do protokołu.

Ad.6. Załączone do protokołu sprawozdanie finansowe przedstawiła Skarbnik 
Gminy.

Ad.7. Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy przedstawiła załączoną do protokołu 
informację o realizacji uchwał przyjętych przez Radę Gminy w 2015 roku.

Ad.8. Skarbnik Gminy przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego na 
dzień 31 grudnia 2015 roku. Informacja – w załączeniu.

Ad.9. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Irena Czubaj - Zając odczytała kolejno :

1) Uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie wniosku             
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radłów za 2015 rok,

2) Uchwałę nr 210/2015 z dnia 1 czerwca 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium za 2015 rok.

Ad.10. Przewodniczący Rady – Wilhelm Wengel poddał pod głosowanie projekt 
Uchwały Nr 97/XVI/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego     
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015.

Uchwałę – przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.

Ad.11. Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie projekt Uchwały                    
Nr 98/VII/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radłów                
za 2015 rok.

Uchwałę – przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.



Wójt Gminy – podziękował za zaufanie odzwierciedlone wynikiem głosowania. 
Zwrócił również uwagę, że praca nad realizacją budżetu jest pracą zespołową.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 – minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

Ad.12. Przyjęcie uchwał w sprawach :

1) Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu. Wyjaśnień do tematu 
udzielił Wójt Gminy. Pomoc finansowa w kwocie 45.000 zł dotyczy remontu 
odcinka drogi w miejscowości Nowe Karmonki. Nie zgłoszono uwag do w/w 
tematu. Uchwałę Nr 99/XVI/2016 przyjęto w głosowaniu jawnym w obecności 
15 Radnych – jednogłośnie.

2) Skarbnik Gminy przedstawiła z uzasadnieniem propozycję zmian w 
tegorocznym budżecie. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na pytania Radnych 
Bronisława Czaplińskiego i Gerarda Grzesika. Uchwałę Nr 100/XVI/2016 – 
przyjęto w obecności 15 Radnych - jednogłośnie.

3) Również jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęto Uchwałę Nr 101/XVI/2016     
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

4) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wspólnej obsługi 
finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów 
publicznych. Wyjaśniła, że zasady tego projektu funkcjonują w gminie od 
dawna, uchwała nie wprowadzi zmian w obsłudze finansowej, zatwierdzi 
jedynie prawnie obecnie funkcjonujące zasady. Nie zgłoszono uwag do 
tematu. Uchwałę Nr 102/XVI/2016 przyjęto w obecności 15 Radnych – 
jednogłośnie.

5) Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne.

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień do przedstawionego przez Skarbnik Gminy 
projektu uchwały w przedmiotowej sprawie – nie wystarczy środków na 
przyjęte w budżecie trudne i niezbędne zadania inwestycyjne. Proponuje się 
zaciągnąć kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne 
ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2016 do kwoty 500.000,00 zł
z terminem spłaty od dnia 31 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2020 
roku. Spłata realizowana będzie z dochodów gminy z tytułu podatków i opłat 
lokalnych.

Nie zgłoszono uwag do tematu.

Uchwałę Nr 103/XVI/2016 – przyjęto jednogłośnie.

6)  Wójt Gminy przedstawił ramowe porozumienie z Gminą Gorzów Śląski          
w sprawie powierzenia świadczenia usług komunalnych. Szczegóły omówione



zostały na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy z udziałem 
Burmistrza Gorzowa Śląskiego i Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Gorzowie Śląskim. 

Na wniosek zgłoszony przez Radną Justynę Szoprun – Wójt zobowiązał się 
do przedstawienia Radnym projektu umowy w przedmiotowej sprawie.

Uchwałę Nr 104/XVI/2016 – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie,

     7 i 8)  Wójt Gminy udzielił wyjaśnień dotyczących konieczności pozbawienia          
kategorii dróg gminnych tych odcinków, które planowane są do remontu z udziałem 
środków FOGR. Przedstawił kwoty dofinansowania poszczególnych odcinków dróg. 
Nie zgłoszono zastrzeżeń do tematu. Uchwały o pozbawieniu kategorii dróg 
gminnych przyjęto jednogłośnie w następującej kolejności: Nr 105/XVI/2016 i Nr 
106/XVI/2016.

    9) Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Radłów
do Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”. Deklaracja 
przystąpienia do Stowarzyszenia zobowiązuje do składki rocznej w kwocie do 1 tys. 
zł, oraz tzw. „wpisowego” w kwocie 500 zł. Zadaniem Stowarzyszenia jest przede 
wszystkim promocja produktów.

Uchwałę Nr 107/XVI/2016 przyjęto w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy          
1 głosie „wstrzymującym się”,

10)    Wójt Gminy wyjaśnił przyczyny konieczności dokonania zmian w uchwale       
Nr 84/XII/2015 w sprawie zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Radłów prawa 
własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościeliskach. Sprawa dotyczy 
mylnie podanej powierzchni geodezyjnej. 

Uchwałę Nr 108/XVI/2016 – przyjęto bez uwag – jednogłośnie.

11) Projekty uchwał w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy 
Radłów nieruchomości gruntowych położonych w Sternalicach Wójt wyjaśnił w pkt. 2 
i 4 obecnej Sesji. Oba projekty dotyczą dróg wewnętrznych przy Wspólnocie w 
Sternalicach. 

Radni nie zgłosili zastrzeżeń.

Uchwały przyjęto jednogłośnie w kolejności następującej: Nr 109/XVI/2016 i 
Nr 110/XVI/2016.

12) Wójt Gminy poinformował o zamiarze przystąpienia gminy do porozumienia 
międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia 
postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii 
elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy 
zakupowej. Liderem grupy będzie Powiat Oleski, a administratorem Spółka New 
Power z/s w Warszawie. Do grupy zakupowej przystępują ponadto: Miasto i Gmina 



Gorzów Śląski, Starostwo Powiatowe Olesno, Miasto i Gmina Praszka i Gmina 
Rudniki. Uchwałę Nr 111/XVI/2016 przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 – minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

Ad.13. Informacja na temat stanu technicznego budynków komunalnych oraz 
potrzeb remontowych w tych budynkach.

Wójt Gminy przedstawił potrzeby w zakresie remontów, rozbiórki oraz bezskuteczny 
zamiar sprzedaży budynku komunalnego. Wyjaśnił, że w przypadku rozbiórki 
budynku – lokatorom zapewnić należy lokal zastępczy. 

Radny Grzesik zgłosił wniosek o zapewnienie ogrodzenia (w połowie) posesji przy 
budynku komunalnym w Kościeliskach.

Ad.14. Sprawy bieżące:

1. Ocena zasobów Pomocy Społecznej.

Materiał opisowy w w/w temacie Radni oraz Sołtysi otrzymali wraz                              
z zawiadomieniami o terminie Sesji. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej zreferował temat. Ponadto poinformował o ilości decyzji wydanych           
w zakresie programu 500+.

Radny Arnold Zaremba zgłosił wniosek o pomoc dla rodziny w trudnej sytuacji 
życiowej.

Ad.15. Interpelacje i zapytania Radnych.

Radna Justyna Szoprun zabrała głos w sprawach:

- nasadzeń drzew przy wyremontowanej drodze Radłów – Kolonia Biskupska,

- realizacji wniosku z zebrania wiejskiego w Ligocie Oleskiej w sprawie montażu 
lustra przy skrzyżowaniu dróg,

Radny Bronisław Czapliński w sprawach:

- nasadzeń lip,

- poprawienia wycinki krzewów na poboczach dróg,

- rozważenia obsługi finansowej LZS-ów w ramach przyjętej uchwały.

Radny Arnold Zaremba w sprawach:



- podjęcia decyzji w sprawie przystanku autobusowego w przysiółku Świerkla,

- przeglądu „Witaczy”,

Radny Piotr Nowak w sprawach :

- numerów posesji,

- zmiany tablicy „Karmonki Nowe”,

Radna Gruca Martyna – podziękowała za wykonane prace we wsi Wolęcin,

Radny Gerard Grzesik w sprawie wyjaśnienia własności sąsiedztwa z boiskiem         
w Kościeliskach,

Radna Irena Czubaj – Zając w sprawach :

- konieczności udrożnienia rowu za działkami przy ulicy Kolorowej w Radłowie,

- wyjaśnienia działań Gminy w zakresie ściągalności podatków i opłat w stosunku   
do osób uchylających się od tego obowiązku.

- Sołtys Roman Kaleja – w sprawie odnowienia rowu przy Klubie w Wichrowie

Ad.16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 
Część wniosków przekazanych zostanie według właściwości do Starostwa 
Powiatowego. 

Do rozważenia pozostaje temat przystanku autobusowego.

 „Witacze” – zostały zamówione.

Sprawę wjazdu na boisko sportowe w Kościeliskach rozstrzygnie Naczelny Sąd 
Administracyjny.

- pobór podatków i opłaty za śmieci realizowany jest za pośrednictwem Komornika.

Sprawy związane z opłatą za wodę i ścieki – wyjaśnione zostaną na następnej Sesji.

Ad.17. Wolne wnioski i informacje.



 Zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady – wniosek Radnego Gerarda Grzesik 
odczytała Inspektor ds. Obsługi Rady. Wniosek ten stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Wyjaśnień do tematu udzielił Radca Prawny – Tomasz Głębocki. Organem 
realizującym przyjęte przez Radę uchwały jest Wójt Gminy. W związku ze zmianą 
przepisów prawnych w zakresie budowy farm wiatrowych – Wójt – mając                 
na względzie interes publiczny – wstrzymał prace związane z planem 
zagospodarowania przestrzennego. 

Wójt Gminy poinformował – w związku ze zmianą przepisów prawnych – planowane 
jest w miesiącu lipcu br. spotkanie Rady z urbanistą. Spotkanie to pozwoli podjąć 
stosowne decyzje uwzględnione w treści pisma Radnego Gerarda Grzesik. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu osobie z publiczności Pani Annie Gerlic, która 
uznała, że wniosek Radnego Gerarda Grzesik powinien być wprowadzony do 
porządku obrad. W imieniu Stowarzyszenia Nasza Natura – Nasze Zdrowie zwróciła 
się o podanie informacji o terminie spotkania planowanego w miesiącu lipcu ze 
względu na duże społeczne zaangażowanie Stowarzyszenia w omawianej sprawie.

Przewodniczący Rady wyjaśnił podstawy, z których powodu wniosek Radnego 
Grzesik – nie został wprowadzony do porządku obrad Sesji.

Kierownik Referatu i Piotr Górski zwrócił uwagę na konieczność przekazywania 
zgodnie z częstymi wnioskami Stowarzyszenia dokumentacji i wyjaśnień w formie 
udzielania informacji publicznej, natomiast – do tej pory Urząd Gminy nie otrzymał 
informacji o rejestracji Stowarzyszenia i jego statutu.

Radna Justyna Szoprun zwróciła się z wnioskiem o przekazywanie zawiadomień, 
materiałów informacyjnych oraz protokołów za pośrednictwem poczty internetowej.

Ustalono zasady i miejsca organizacji Sesji w najbliższym czasie.

Sołtys Wsi Radłów zaprosiła uczestników Sesji na Gminne Dożynki organizowane 
przez Sołectwo Radłów w dniach 27 – 28 sierpnia br.

Ad.18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XVI Sesji Rady Gminy Radłów. Sesja 
trwała od godz. 10.00 do godz.11.55.

Protokołowała:


