
Protokół Nr XI/2015
z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 30 października 2015 roku

Ad 1
Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska o godz.9.00  otworzyła XI sesję

Rady Gminy Wolanów. Powitała mieszkańców, dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy
Wolanów, wójta, sekretarza, skarbnika, radcę prawną, radnych oraz sołtysów przybyłych na sesję.
Następnie zgodnie z listą obecności poinformowała, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi
kworum niezbędne do prowadzenia obrad oraz podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad. 2
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.  
4. Informacje Komisji o ich pracach między sesjami Rady.
5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
6. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady.
7. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniej sesji.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacja o stanie realizacji  zadań oświatowych gminy Wolanów w roku szkolnym

2014/2015.
10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z

gminnego obiektu sportowego położonego w Mniszku.
12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  Gminy

Wolanów na lata 2015 – 2020”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad.

Do porządku obrad nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. Przewodnicząca Rady Gminy poddała
pod  głosowanie  przedstawiony  porządek  obrad.  W głosowaniu  jawnym porządek  obrad  został
przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów.

Ad. 3
Do protokołu z ostatniej sesji  nie wniesiono uwag ani  zastrzeżeń.  W głosowaniu jawnym

protokół z sesji Nr X/2015 z dnia 24  września 2015 roku został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4
W  danym  punkcie  posiedzenia  Przewodniczący  poszczególnych  komisji  stałych  Rady

Gminy przedstawili informacje komisji o ich pracach między sesjami.
Jako  pierwszy  głos  zabrał  Przewodniczący  Komisji  Oświaty  Kultury  Sportu  i  Zdrowia

Marcin Ciężkowski informując, że Komisja spotkała się w dniu 22 października. Zajmowano się
opiniowaniem materiałów przygotowanych na sesję Rady Gminy oraz analizowano informację o
stanie realizacji zadań oświatowych gminy Wolanów w roku szkolnym 2014/2015.

Jako  kolejny  Pan  Sylwester  Mąkosa  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego
Budżetu  i  Finansów  przedstawił  sprawozdanie  z  prac  miedzy  sesjami  informując,  że  Komisja
odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w
dniu 26 października. Opiniowane były materiały na sesję Rady Gminy Wolanów, poruszony został
temat  kanalizacji  oraz  prowadzone  były  dyskusje  na  temat   pisma,  które  wpłynęło  od



Stowarzyszenia Kupców Wolanowa.
Następnie informację przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogumił Towarek.

Poinformował, że członkowie Komisji spotkali się w dniu 22 października kontrolując dwa zadania,
a  mianowicie  kontrola  wydatków  GOPS  za  2014  rok,  oraz  kontrola  inwestycji  drogowych
realizowanych  w  2014  roku.  Do  kontroli  nie  wniesiono  uwag.  W  dalszej  części  posiedzenia
opiniowane były materiały na sesję Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji  Rolnictwa Ochrony Środowiska i  Porządku Publicznego
Marek Ferens poinformował, że członkowie spotkali się na posiedzeniach dwukrotnie. Pierwsze z
nich dotyczyło analizy budowy sieci wodociągowej w Wymysłowie, oraz drogi KD1 w Mniszku.
Kolejne spotkanie dotyczyło opiniowania materiałów na sesję Rady Gminy.

Ad. 5
Wójt  Adam Gibała  przedstawił  sprawozdanie  z  okresu między sesjami.(sprawozdanie  w

załączeniu)
Wójt Gminy poinformował, że w ostatnim czasie w sołectwie Kacprowice przy tzw. betonce

wykonano prace polegające na  udrożnieniu odpływu, ponieważ właściciel nieruchomości wyraził
zgodę na tego rodzaju prace w teren została wysłana koparka. Poinformował, że należy  wstawić
ok. 80 m rury oraz oczyścić ok.  100 m rowu w tamtejszej  okolicy,  taka pomoc doraźna może
spowodować odpływ nadmiernej ilości wody która się gromadzi na drodze uniemożliwiając tym
samy przejście pieszych na pewnym odcinku betonki.

W dalszej  części  wypowiedzi  Wójt  poprosił  o  opinię  Rady Gminy w ww. temacie,  czy
wyraża  zgodę  na  rozpoczęcie  prac  polegających  na  odwodnieniu  części  drogi.  Poprosił  o
przyzwolenie  Rady  na  zakup  rur  i  oczyszczenie  śladowego  rowu.  Środki  finansowe  na  ww.
przedsięwzięcie będą wynosić ok. 10.000,00 zł.  

Kolejna  kwestia,  którą  poruszył  Wójt  dotyczyła  informacji,  która  jest  przekazywana
odnośnie likwidacji  szkoły w Bieniędzicach.  Poinformował,  że nie  ma mowy o likwidacji  ww.
placówki szkolnej w ciągu trwania obecnej kadencji Rady Gminy.

Ad. 6
Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka poinformowała o realizacji uchwał z poprzedniej sesji

Ad. 7
Sekretarz  Gminy  Marianna  Biesiadecka  poinformowała,  że  na  ostatniej  sesji  nie  zgłoszono
wniosków.

Ad. 8
W danym punkcie posiedzenia głos zabrał radny Sylwester Mąkosa odnosząc się do przetarg na
odbiór odpadów komunalnych zwrócił uwagę na fakt, że w tej chwili płacimy 25 tysięcy złotych
miesięcznie firmie odbierającej odpady, natomiast po przeprowadzonym przetargu najtańsza oferta
opiewa na kwotę716 tysięcy. Wójt Gminy Adam Gibała w drodze wyjaśnienia poinformował, że
obecnie przetarg został ogłoszony na okres dwóch lat, poprzedni był na okres 18-tu miesięcy.

Ad. 9
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Wolanów w roku szkolnym 2014/2015 zo-

stała rozesłana w materiałach do wszystkich radnych. Każdy miał możliwość zapoznania się z informacją.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska wywołała dyskusję w kwestii przedstawionej informacji
oświatowej.

Dyrektor  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Mniszku  Pani  Izabela  Żurek  podziękowała
radnym obecnej kadencji za współpracę już prawie roczną, za włączanie się w życie szkoły, za
udział  w różnego rodzaju uroczystościach szkolnych. Jest  dobrej  myśli  i  uważa,  że współpraca
będzie   dobrze  się  układała.  Następnie  poruszyła  sprawę  wyników  testów  szóstoklasistów.
Stwierdziła, że wyniki sprawdzianu klas szóstych nie były zbyt zadowalające. Poinformowała, że
analizując sytuację w danej placówce  na trzydziestu jeden uczniów ośmioro uczniów miało opinię



poradni  psychologiczno  –  pedagogicznej.  Dyrektor  zwróciła  uwagę  na  bardzo  istotny  fakt,
mianowicie dwóch uczniów powinno dostać opinię o upośledzeniu w stopniu lekkim, natomiast
rodzice  na  własny wniosek  odrzucili  przyjęcie  tych  orzeczeń.  Mając  na  uwadze  taką  sytuację
sprawdzian nie mógł dobrze wypaść. Dyrektor poinformowała, że placówka szkolna w Mniszku
stara  się  co  roku,  aby  uczniowie  do  sprawdzianu  szóstoklasistów  byli  dobrze  przygotowani.
Nadmieniła, ze od 2009 roku wyniki były dość dobre, ponieważ wynosiły ok. 50 – 60% jeśli chodzi
o wynik ogólny. W roku bieżącym wynik spadł poniżej 50%. Według Pani Izabeli Żurek jeśli jest
mowa o wynikach, to trzeba mieć na uwadze współpracę rodziców i uczniów. Dyrektor stwierdziła,
że nie jest zadowolona z wyniku tegorocznego, natomiast często w przeszłości szkoła w Mniszku
zajmowała drugie miejsce jeśli chodzi placówki szkolne z terenu gminy Wolanów. Natomiast przez
ostatnie lata obserwuje się w szkole w Mniszku wynik zaniżony.  

Jako kolejna głos zabrała dyrektor ZSO w Wolanowie Pani Elżbieta Wertejuk dziękując za
dobrą  współpracę.  Zwróciła  uwagę  na  fakt  dobrze  wyposażonej  placówki  szkolnej,  w  której
rokrocznie przybywa pomocy dydaktycznych. Coraz lepiej się pracuje w tak dobrych warunkach.
Jedynie jest problem z dostępem do internetu, ponieważ placówka nie ma jeszcze pełnego zasięgu.
Z  tego  powodu  nie  można  wprowadzić  elektronicznego  dziennika.  Szkoła  posiada  dwie  klasy
integracyjne, co będzie z pewnością wpływało na wyniki – dodała. Jest również klasa sportowa.
Dyrektor poinformowała,  że placówka wprowadza również innowację.  Program szkoły każdego
roku jest wzbogacany,  jest  klas teatralna,  filmowa. W dalszej części dyrektor poinformował,  że
wyniki szkoły są priorytetem. Szkoła od wielu lat lepsze wyniki ma z matematyki, gorzej jest z
zajęciami  humanistycznymi.  Na  średnią  nie  zawsze  mają  wpływ  nauczyciele,  natomiast  na
efektywność tak. Zapowiedziała, że grono pedagogiczne będzie pracować w taki sposób, aby tę
efektywność poprawić.  Nadmieniła również, że często spotykając się z dyrekcją z innych gmin
oraz miast  zaobserwowała,  przy wymianie doświadczeń,  że szkoła w Wolanowie ma wszystko.
Cieszy dyrekcję również fakt, że nie było zwolnień wśród nauczycieli. Zwróciła uwagę na fakt, że
atmosfera w szkole jest bardzo dobra, jest ogromne poparcie dla oświaty, za co dziękuje w imieniu
swojego grona pedagogicznego.

Następnie głos zabrała dyrektor Publicznej Szkoły w Bieniędzicach Pani Teresa Matysiak.
Poinformowała,  że  w  ubiegłym  roku  nie  była  związana  z  daną  placówką,  jako  jej  dyrektor,
natomiast była dyrektorem społecznym zastępczym dyrektora głównego.  Z daną placówką jest
związana od dwudziestu siedmiu lat.  Wiele  pokoleń z  danego rejonu zostało objętych edukacją
przez Panią Matysiak. Podziękowała za zadbanie o infrastrukturę, która jest bardzo widoczna. Dana
placówka  pełni  również  rolę  ośrodka  kulturalnego  społeczności  lokalnej.  W  dalszej  części
wypowiedzi  dyrektor  zgłosiła  potrzebę wybudowania boiska sportowego,  ponieważ jako jedyna
placówka szkolna w gminie Wolanów nie posiada takiego obiektu.  Dyrektor poinformowała, że
szkoła  osiąga  coraz  lepsze  wyniki,  wyposażenie  placówki  jest  na  bardzo  dobrym  poziomie.
Dyrektor poruszyła kwestię związaną z chęcią przeniesienia się dzieci i  młodzieży do szkoły z
gminy  Zakrzew do  PSP Bieniędzice, dlatego niezbędna jest organizacja dowozu przynajmniej –
jeden kurs poranny i jeden, który odwiózłby uczniów.

Jako kolejna głos zabrała dyrektor Publicznej  Szkoły w Sławnie Pani Danuta Bełtowicz
informując,  że  placówka szkolna w Sławnie od wielu  lat   reprezentuje  wysoki  poziom kultury
organizacyjnej.  Współpraca  oraz  stosunki  międzyludzkie  w  szkole  układają  się  bardzo  dobrze.
Dyrektor ma nadzieję,  że organ prowadzący także to zaobserwował.  Wyniki  są również bardzo
dobre. Dyrektor poinformowała, że współpracę pomiędzy szkołą, Wójtem, Sekretarz i Radą ocenia
bardzo  wysoko.  Pani  Bełtowicz  podziękowała  za  tegoroczne  wyróżnienie  nauczycieli  nagrodą
Wójta, których szóstoklasiści otrzymali dobre wyniki na testach kompetencji. Według dyrekcji jest
to motywacja dla nauczycieli.  Tu nie chodzi o wysokość nagrody, lecz o fakt,  że wysiłek tych
nauczycieli  został  doceniony poza  szkołą  -   dodała.  Poza  tym było  to  dużym przeżyciem dla
nagrodzonych  nauczycieli.  Dyrektor  Danuta  Bełtowicz  podziękowała  za  wszystkie  zadania
realizowane  w  czasie  wakacji  przy  placówce  szkolnej,  które  miały  wpływ  na  poprawę
bezpieczeństwa  na  terenie  szkoły.  Za  dodatkowe  środki  finansowe  na  przebudowę  bramy
wjazdowej. Na koniec wypowiedzi dyrektor podziękowała za codzienne pozytywne nastawienie do



szkoły oraz za dobrą współprace.
Jako ostania  głos zabrała  dyrektor  Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie,

Pani Aldona Trzeciak stwierdzając, że jest przedstawicielem najnowszego dziecka na terenie Gminy
Wolanów, jakim jest przedszkole. Ma nadzieję, że wszyscy są z niego zadowoleni. Poinformowała,
że  w  ubiegłym  roku  było  dwadzieścia  osiem  inicjatyw  współpracy  z  rodzicami.  Placówka
uczestniczyła w trzech projektach ogólnopolskich,  w których zdobyte zostały pierwsze i  drugie
miejsca. Obecnie prowadzona jest innowacja pedagogiczna w przedszkolu, co jest bardzo rzadkie w
tego typu placówkach.

W dalszej części wypowiedzi dyrektor poinformowała, że w ramach bezpieczeństwa dzieci
zostało  wykonane  ogrodzenie  placu  zabaw.  Kończąc  swą  wypowiedź  podziękowała  za  dobrą
współpracę, dzięki której placówka może się rozwijać oraz za codzienne wsparcie.   

Następnie  radny  Jacek  Murawski  zabierając  głos   powiedział,  że  po  przeanalizowaniu
dokumentacji na dzień dzisiejszy nie jest źle, a mogłoby być jeszcze lepiej. Pochwalił inicjatywę
wręczenia  nagród  nauczycielom,  natomiast  zauważył,  że  mogłyby  jeszcze  dzieci  oraz  rodzice
otrzymać nagrodę za wyniki w postaci rozbudowy szkoły w Sławnie. Analizując układ oddziałów w
szkole oraz ilości klas nasuwa się stwierdzenie, że dzieci w szkole w Sławnie w kolejnych latach
zagrożone są trzyzmianowym trybem uczęszczania do szkoły. W dalszej przyszłości trzy zmiany
mogą nie wystarczyć i dzieci będą uczyły się w soboty. Stwierdził, że taka sytuacja jest groźna.
Natomiast  wyniki  od  wielu  lat  w  danej  placówce  są  bardzo  dobre,  wszyscy  do  nich  się  już
przyzwyczaili i nie podchodzą z wielką euforią, ponieważ tak jest i tak musi być – dodał. Budynek
należy rozbudować, ponieważ „pęka w szwach”. W dzisiejszych analizach widać, że oddziałów jest
dziewięć, natomiast pięć sal lekcyjnych, w tym sala informatyczna. Przyszły rok szkolny zakłada
stworzenie dwóch zerówek, za dwa lata kolejny oddział  klasy zero.  Każdego roku będzie ilość
oddziałów  przybywała.  Dlatego  radny  zaapelował  o  nagrodę  w  postaci  rozbudowy  szkoły.
Nadmienił, że brak świetlicy jest utrudnieniem dla rodziców, ponieważ dziecko ma być dowiezione
na godzinę, kiedy zaczyna zajęcia i odebrane natychmiast po ich zakończeniu. Radny zwrócił się z
prośbą o zaplanowanie rozbudowy szkoły w Sławnie.   

Przewodnicząca  Rady Gminy Teresa  Pankowska  poinformowała,  że  z  dotychczasowych
obserwacji odnośnie zmian w oświacie, które proponuje nowy rząd, Rada będzie miała dużo pracy
w ww. temacie. Natomiast odnosząc się do wypowiedzi radnego Jacka Murawskiego stwierdziła, że
problem sal i całego budynku szkoły w Sławnie  jest ogromną bolączką. Nadmieniła, że może przy
planowaniu przyszłorocznego budżetu gminy Wolanów Wójt zaproponuje jakieś rozwiązanie.  Z
pewnością będą dyskusje w ww. temacie.

Radny Jacek Murawski nadmienił również że budynek szkoły w Sławnie, jako jedyny obiekt
szkolny na terenie gminy Wolanów jest niedocieplony, dlatego koszt ogrzewania również jest duży,
co powoduje uszczuplenie wydatków na inne wydatki szkoły.

Jako kolejny głos zabrał radny Zdzisław Niewola nawiązując do obietnic przedwyborczych.
Stwierdził,  że  dobrze  iż  wybudowano boisko w Mniszku,  natomiast  jest  potrzeba  budowy sali
gimnastycznej przy szkole w Mniszku. Jest to druga placówka na terenie gminy co do ilości dzieci.
Porównywalna  jest  szkoła  w Sławnie.  Obie  te  placówki  są  najbardziej  opłacalne.  Liczba  zajęć
wychowania fizycznego wzrosła. Według radnego należy przyjrzeć się tematom wybudowania sal
gimnastycznych zarówno przy szkole w Mniszku jak i w Sławnie i planować przyszłe budżety w
tym kierunku. 

Ad. 10
Informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przedstawiła Przewodnicząca Rady

Gminy Teresa Pankowska. Poinformowała, że wszystkie zostały złożone w terminie, bez uwag.

Ad. 11
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawia projekt uchwały w sprawie

uchwalenia  regulaminu  określającego  zasady  korzystania  z  gminnego  obiektu  sportowego
położonego w Mniszku.



Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały, gdzie w
głosowaniu jawnym uchwała w sprawie  uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z
gminnego obiektu sportowego  położonego w Mniszku została  jednogłośnie podjęta. (uchwała w
załączeniu)

Ad. 12
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie

uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wolanów na lata 2015 – 2020.”
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały,
gdzie w głosowaniu jawnym uchwała w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Gminy Wolanów na lata 2015 – 2020.”została  jednogłośnie podjęta. (uchwała w załączeniu)

Radny Sylwester Mąkosa za zgodą Przewodniczącej Rady Gminy opuścił obrady sesji Rady Gminy
o godz. 10.00

Ad. 13
Skarbnik  Zofia  Janas  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  w

budżecie gminy na 2015 rok.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały,
gdzie w głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015
rok jednogłośnie podjęta. (uchwała w załączeniu)

Ad. 14
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji udzielił Wójt Gminy Adam
Gibała.

Ad. 15
Wolne wnioski i informacje
W  danym  punkcie  posiedzenia  głos  zabrał  sołtys  Sołectwa  Kacprowice  Andrzej  Odzimek
informując o złym stanie nawierzchni odcinków drogi w Woli Wacławowskiej. Wójt poinformował,
że dokona rozeznania w ww. temacie.  

Jako  kolejny  głos  zabrał  sołtys  Sołectwa  Rogowa  Marek  Kraszewski  w  sprawie  nie
zatrzymywania się autobusów i busów przy wybudowanej zatoczce w miejscowości Mniszek przy
drodze krajowej Nr 12. Poinformował, że mieszkańcy z tamtejszej okolicy domagali się przystanku
koło  filii  biblioteki.  Zostały  poczynione  starania  środki  w  budżecie  gminy  przeznaczono  na
wybudowanie zjazdu w celu ustawienia przystanku na żądanie, a tymczasem nie mogą skorzystać z
tego  mieszkańcy.  Jeśli  nic  się  nie  uda  Gminie  wyegzekwować  w  ww.  temacie,  to  zostanie
zorganizowana blokada przez mieszkańców tamtejszej okolicy na znak protestu.

Jako kolejna głos zabrała radna Jolanta Gutkowska zgłaszając konieczność interwencji w
sprawie naprawy odcinka drogi Strzałków – Garno (tzw. kirkut).

Następnie  głos  zabrała  przedstawicielka  Stowarzyszenia  Kupców  Wolanowa.
Poinformowała,  że  stowarzyszenie  powstało  w  celu  zapobiegania  budowie  sklepów
wielkopowierzchniowych na terenie Gminy Wolanów, które mają zgubny wpływ na budżet gminy
oraz mieszkańców. Gmina Wolanów sąsiaduje z Miastem Radomiem, w którym jest wiele sklepów
wielkopowierzchniowych,  natomiast  na  terenie  gminy  Wolanów  funkcjonuje  143  placówki
handlowe. Każda z placówek zatrudnia średnio ok. 2, 3 osoby, dlatego warto zauważyć ile osób
może  stracić  miejsca  pracy.  Stowarzyszenie  nie  tylko  będzie  zajmowało  się  sklepami
wielkopowierzchniowymi, także wszelkimi ubojniami, kurnikami, które za chwilę mogą pojawić
się na terenie Gminy.



Stowarzyszenie  zwróciło  się  z  prośbą  o  przystąpienie  do  uchwały  o   planie
zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy będą mieli wówczas wpływ na wiele decyzji.  
Tymczasem  poprosili  o  wstrzymanie  danej  inwestycji  na  ok.  1  rok,  żeby  w  międzyczasie
stowarzyszenie zajęło się analizą dokumentacji.
Przedstawicielka  Stowarzyszenia  zaproponowała,  aby  plan  zagospodarowania  przestrzennego
wykonywać etapami. Według niej jeden z etapów mógłby opiewać na koszt ok. 50.000 zł.    

Przewodnicząca  Rady  Gminy  poinformowała,  że  wpłynęło  pismo  od  Stowarzyszenia
Kupców Wolanowa, które było poddane pod dyskusje na poszczególnych komisjach stałych Rady
Gminy.  Jednak tematowi należy przyjrzeć się  bliżej.  Można również przeprowadzić konsultacje
społeczne w ww. sprawie. Są różne opinie w danym temacie - dodała. Poinformowała, że do tematu
Rada wróci w kolejnych miesiącach.
Przedstawicielka  Stowarzyszenia  poinformowała,  że  chcieliby  się  spotkać  z  pracownikiem
merytorycznym Urzędu Gminy Wolanów w celu przeprowadzenia analizy w sprawie powstania
sklepu wielkopowierzchniowego.

Radny Jacek Murawski powiedział, że z pewnością nie znajdzie się osoba spośród Rady,
która będzie bronił tej inwestycji. W dalszej części wypowiedzi wspomniał o innych inwestycjach –
ubojniach czy kurnikach, które mogą powstawać na terenach naszej gminy, Stwierdził, że Gmina
Wolanów  jest  gminą  wiejską,  dlatego  mamy  mieć  tego  świadomość  i  nie  możemy  blokować
każdego kolejnego przedsięwzięcia - dodał.

Pani Piskorz – przedstawicielka stowarzyszenia powiedziała, że chodzi o lokalizację.
Radny Jacek Murawski poinformował, że jeśli chodzi  o inwestycje wielkopowierzchniowe,

nie  znajdziemy gminy,  która nie  miałaby takich sklepów. Przypomniał,  że  w czasie  konsultacji
społecznych w sprawie  powstawania  elektrowni  wiatrowych mieszkańcy ocenili  je  negatywnie.
Zaapelował, aby nie mylić Gminy Wolanów z gminą miejską. Osiedlając się na wsi trzeba mieć
tego świadomość.

Następnie  zmieniając  temat  głos  zabrał  radny  Marek  Ferens  w  sprawie  zapadniętych
chodników przy trasie T12, zwrócił uwagę na konieczność montażu bariery ochronnej  koło Pana
Kacprzaka  w m. Kowalanka. Natomiast po przeciwnej stronie niedrożny jest kanał.

Wójt  odnosząc  się  do  planowanego  przedsięwzięcia  –  budowy  sklepu
wielkopowierzchniowego   poinformował,  że  nie  ma  podstaw  prawnych,  do  wydania  decyzji
odmownej, chyba że nie uzyska pozytywnych uzgodnień.

Następnie  radny  Jacek  Murawski  zmieniając  temat  wrócił  do  sprawy  zalewania  drogi
powiatowej w Kacprowicach. Stwierdził, że odtworzenie rowu może ma sens, ale jeszcze należy
wyczyścić studzienki rewizyjne,  żeby to kilka lat funkcjonowało. Powiedział, że należy zająć się
danym tematem.  Można zobowiązać  Powiat  do  podniesienia  drogi  destruktem,  ponieważ woda
zalega w najniższym odcinku drogi po ulewnych deszczach nawet do 10 cm. Tu nie chodzi o zalane
pola, ale o przejście mieszkańców do szkoły czy do pracy - dodał.
Wójt zabierając głos powiedział, że  reasumując trzeba zakupić rury i udrożnić  odpływ – koszt jak
już wspomniał w sprawozdaniu będzie wynosił ok. 10.000,00 zł. 
Wysoka Rada nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń, według niej należy ww. przedsięwzięcie realizować.
Wójt poinformował, że będzie prowadził rozmowy w Starostwie o dofinansowanie danego zadania.

Następnie mieszkanka Wolanowa  poprosiła o równiarkę na drogę – odnoga ul. Radomskiej.

Ad. 16
Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska

podziękowała  za  udział  w  posiedzeniu,  po  czym  zamknęła  XI  sesję  Rady  Gminy  Wolanów  
o godz.10.30.

Protokolantka Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów

Monika Musiałek Teresa Pankowska


