
Protokół Nr XIV/2016 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2016 roku 
 

Ad 1 

Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska o godz. 9.00  otworzyła XIV 

sesję Rady Gminy Wolanów. Powitała wójta, sekretarza, skarbnika, radcę prawną, radnych, 

sołtysów oraz zaproszonych gości – przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania „Razem dla 

Radomki” Pana Cezarego Nowka - prezesa oraz Arkadiusza Ostrowskiego przybyłych na sesję. 

Następnie zgodnie z listą obecności poinformowała, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi 

kworum niezbędne do prowadzenia obrad oraz podejmowania prawomocnych uchwał. (lista 

obecności w załączeniu) 

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. Pozyskiwanie środków finansowych w ramach PROW 2014 – 2020 – spotkanie 

informacyjne z przedstawicielami LGD „Razem dla Radomki”.  

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. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości 

planowanej przez Gminę Wolanów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą 

Finansową. 

10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania przez 

Gminę Wolanów planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2016 deficytu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony  Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Gminie Wolanów.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XI/73/2015 Rady Gminy 

Wolanów z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki 

wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Wolanów 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Wolanów. 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji. 

15. Wolne wnioski i informacje.  

16. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska zgłosiła wniosek o wprowadzenie 

dodatkowych punktów do porządku obrad, a mianowicie: 

pkt 5. Informacja Komisji o ich pracach miedzy sesjami Rady.  

Pkt 14 Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i 

gimnazjum, dla których Gmina Wolanów jest organem prowadzącym oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia ich kryteriów.  

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie ww. wniosek, gdzie w głosowaniu jawnym 

wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie przedstawiony porządek 

obrad z uwzględnieniem przegłosowanego wniosku. W głosowaniu jawnym porządek obrad został 

przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 



2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.   

4. Pozyskiwanie środków finansowych w ramach PROW 2014 – 2020 – spotkanie 

informacyjne z przedstawicielami LGD „Razem dla Radomki”.  

5. Informacje Komisji o ich pracach między sesjami Rady.  

6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.  

7. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady. 

8. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniej sesji. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości 

planowanej przez Gminę Wolanów kwoty długu w latach objętych  Wieloletnią Prognozą 

Finansową. 

11. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania przez 

Gminę Wolanów planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2016 deficytu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony  Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Gminie Wolanów.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XI/73/2015 Rady Gminy 

Wolanów z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki 

wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Wolanów. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i 

gimnazjum, dla których Gmina Wolanów jest organem prowadzącym oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia ich kryteriów. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Wolanów. 

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji. 

17. Wolne wnioski i informacje.  

18. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3 

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

protokół z sesji Nr XIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku został przyjęty przy 15 głosach „za”. 

 

Ad. 4 

Prezes Cezary Nowek omówił założenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania 

„Razem dla Radomki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016 – 2023. 

                                                                                                                  (prezentacja w załączeniu) 

Sołtys sołectwa Rogowa Pan Marek  Kraszewski zapytał, czy będą środki skierowane na  

odrestaurowanie zabytkowych grobowców. W odpowiedzi prezes LGD Cezary Nowek 

poinformował, że jest bardzo wiele inicjatyw, należy wykazać się pomysłowością. Następnie podał 

przykład opracowania szlaku turystycznego Stefana Schyllera znanego architekta okresu 

międzywojennego, który projektował wiele kościół, między innymi kościół na Glinicach w 

Radomiu,  Cerekwi, czy w Przytyku. Gro pozyskanych środków zostało przeznaczone na renowację 

kościoła na Glinicach, jako przykład – zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz 

całość tego projektu turystycznego poprzez wydanie przewodnika. Prezes LGD nadmienił, że istotą 

jest kwestia identyfikacji – co jest przedmiotem i jakie kwatery. Czy ma nadzór konserwator 

zabytków, kto jest właścicielem tej kwatery. Najlepiej gdyby to były groby zbiorowe związane z 

pamięcią narodową powstańców. W przypadku osób fizycznych na kształt Radomia robi się to w 

postaci zbiórek publicznych. Część pieniędzy ze zbiórek publicznych stanowią wkład w możliwość 

pozyskania innych środków.   Nikt dzisiaj nie da w 100%-ach środków na restaurację kwater 

związanych z konkretnymi osobami fizycznymi. Możliwość upowszechnienia tejże wiedzy jest 



duża. Obok w gminie Przysucha regionalista Pan Pawlik wydał wspaniałą publikację „Metropolia 

Przysuska”, gdzie opisał wszystkie kwatery, jak również osoby, które zostały tam pochowane, 

zarówno te które są w naszym panteonie narodowym jak Oskar Kolberg, a także te które są mniej 

znane. W tym momencie jest to przyczynek do dalszego zajmowania się tymi opuszczonymi 

grobami. Często jest dobrze dopóki nie zostaje wkopana pierwsza łopata, w momencie rozpoczęcia 

prac na danym terenie pojawia się często spadkobierca, a przecież kwestie własności są kwestiami 

świętymi i od tego należy rozpocząć.   

 Na koniec podziękował wójtowi, sekretarz oraz przewodniczącej Rady Gminy za dobrą 

współpracę.   

 

Ad. 5 

W danym punkcie posiedzenia Przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady 

Gminy Wolanów przedstawili informacje komisji o ich pracach między sesjami. 

 Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia 

Marcin Ciężkowski informując, że ww.  Komisja odbyła posiedzenie w dniu 22 stycznia, na którym 

zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Gminy Wolanów.  

Zajmowano się także pismem, które wpłynęło do Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów Sylwester Mąkosa 

poinformował, że członkowie Komisji spotkali się w dniu 25 stycznia. Zajmowano się 

opiniowaniem materiałów na sesję Rady Gminy.  

Jako kolejny informację przedstawił Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony 

Środowiska i Porządku Publicznego Marek Ferens. Poinformował, że ww. Komisja spotkała się na 

posiedzeniu w dniu 25 stycznia. Tematem spotkania było opiniowanie materiałów przygotowanych 

na sesję Rady Wolanów. Wszystkie przedstawione projekty uchwał zostały zaopiniowane 

jednogłośnie pozytywnie przez członków Komisji. Zajmowano się także pismem, które wpłynęło 

do Rady Gminy od Pani Stefańczyk. 

Jako ostatni informację przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogumił Towarek. 

Poinformował, że członkowie Komisji spotkali się na jednym posiedzeniu w dniu 22 stycznia. 

Komisja przeprowadziła kontrolę wydatków dotacji celowej w zakresie upowszechniania i rozwoju 

kultury ludowej za 2015 rok. W wyniku dokonanych czynności kontrolnych Komisja stwierdziła 

celowość wydatkowanych środków finansowych na działalność Zespołu Ludowego „Wolanianki”. 

Środki finansowe w wys. 20.000,00 zł. przeznaczono na przewozy zespołu na różnego rodzaju 

występy, zakup elementów strojów ludowych, obuwia, wynagrodzenie trenera wokalu – którym jest 

nauczyciel z Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu.  

Komisja jednogłośnie wyraziła opinię pozytywną, co do działalności Zespołu. Uważa, że w 

przyszłości Zespół „Wolanianki” powinien być wsparty większymi środkami finansowymi z 

budżetu gminy Wolanów.  Ponadto członkowie Komisji na ww. spotkaniu opiniowali materiały 

przygotowane na sesję Rady Gminy Wolanów oraz zajęli się pismem, które wpłynęło do Rady 

Gminy od Pani Stefańczyk. 
 

Ad. 6 

Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami przedstawił Adam Gibała Wójt Gminy Wolanów.                              

(sprawozdanie w załączeniu) 

 

Ad. 7 

Sekretarz Gminy Wolanów przedstawia informację z realizacji uchwał Rady Gminy. (informacja w 

załączeniu) 

 

Ad. 8 

Na ostatniej sesji nie zgłoszono wniosków. 

 

Ad. 9 



Radny Czesław Gac zabrał głos w sprawie zimowego utrzymania dróg, według radnego 

często nie ma potrzeby aby przeprowadzać akcji odśnieżania dróg w całej gminie Wolanów. 

Powinno się podchodzić do ww. sprawy rozsądniej. Odśnieżanie czy posypywanie powinno 

odbywać się na wniosek sołtysa danego sołectwa.  Wójt poinformował, że mieszkańcy wykonują 

telefony do Urzędu Gminy, nie do sołtysów w sprawie odśnieżania dróg. Ponadto w sezonie 

zimowym sytuacja dróg monitorowana jest na bieżąco oceniając stan i na tej podstawie jeśli 

zachodzi potrzeba zleca się Wykonawcy wysłanie odśnieżarki, czy piaskarki.   

Radny Jacek Murawski zwróci uwagę na brak reakcji Zarządu Powiatowego w Radomiu 

odnośnie potrzeby odśnieżania dróg będących w ich zarządzie, w związku z czym zaprosił na kulig 

na drogi powiatowe.  

Sołtys sołectwa Rogowa Marek Kraszewski poruszył kwestie wypełniania ankiet w sprawie 

gazyfikacji, zapytał, czy sołtysi otrzymają je w celu rozdania zainteresowanym mieszkańcom. Wójt 

poinformował, że są przygotowane i będą rozdane po sesji Rady Gminy. 

  

Ad. 10 

Skarbnik Gminy Zofia Janas odczytała uchwałę Nr Ra.7.2016 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2016 r w sprawie opinii o 

prawidłowości planowanej przez Gminę Wolanów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią 

Prognozą Finansową.    

 (uchwała w załączeniu) 

Ad. 11 

Skarbnik Gminy Zofia Janas odczytała uchwałę Nr Ra.8.2016 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2016 r w sprawie opinii o 

możliwości sfinansowania przez Gminę Wolanów planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 

2016 deficytu. 

(uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 12 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Doznających 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Wolanów.  

Do ww. projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.  

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały, gdzie w 

głosowaniu jawnym uchwała w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Gminie Wolanów została   

przyjęta jednogłośnie. 

             (uchwała w załączeniu) 

Ad. 13 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XI/73/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 listopada 2015 

roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 

niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Wolanów. 

Do ww. projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.  

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały, gdzie w 

głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XI/73/2015 Rady 

Gminy Wolanów z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolanów została przyjęta jednogłośnie. 

                           (uchwała w załączeniu) 



Ad. 14 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Wolanów 

jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich kryteriów. 

Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka poinformowała, że od 1 stycznia 2016 roku 

obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na 

punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym składu i 

szczegółowych zadań Komisji rekrutacyjnych, prawidłowego trybu i terminu przeprowadzania  

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego z którego wynika, że do końca 

stycznia 2016 roku organ prowadzący ma podać do publicznej wiadomości kryteria brane pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W dalszej części wypowiedzi Sekretarz Gminy nadmieniła, 

że do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz w gimnazjum na terenie gminy Wolanów 

przyjmowani są uczniowie, którzy zamieszkują na danym obwodzie bez rekrutacji. Na spotkaniu z 

dyrektorami placówek oświatowych ustalono, że zostaną przyjęte wszystkie dzieci, które 

zamieszkują dany obwód szkolny. Są tacy uczniowie, którzy nie są zameldowani, a zamieszkują 

dany obwód. Jednak po szkoleniu, w którym uczestniczyła Sekretarz – Marianna Biesiadecka 

okazało się należy podjąć przedstawioną uchwałę. W dalszej części wypowiedzi sekretarz 

nadmieniła, że miejsce zamieszkania to faktyczne miejsce przebywania dziecka, ale obowiązuje 

również ustawa o ewidencji ludności, która wyraźnie wskazuje, że przebywanie powyżej dwóch 

miesięcy obliguje do nadania czasowego meldunku. Żeby nie mieć z tego tytułu problemu należy 

podjąć ww. uchwałę. Musi być przeprowadzone postepowanie rekrutacyjne w przypadku dzieci 

zamieszkałych ,a nie zameldowanych w miejscu obwodu szkolnego. 

 Przewodnicząca Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony  projekt uchwały. 

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół 

podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Wolanów jest organem prowadzącym oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich kryteriów została przyjęta jednogłośnie. 

                           (uchwała w załączeniu) 

Ad. 15 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

wynagrodzenia Wójta Gminy Wolanów. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń.  

W głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” uchwała w sprawie 

wynagrodzenia Wójta Gminy Wolanów została podjęta.    

(uchwała w załączeniu) 

Wójt Adam Gibała podziękował Wysokiej Radzie za przegłosowanie ww. uchwały.   

  

Ad. 16 

 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na ostatniej sesji udzielił Wójt Gminy 

Adam Gibała. Wójt przypomniał, że  radny Jacek Murawski zadał pytanie o funkcjonowanie  Izby 

Wytrzeźwień, którą dotowaliśmy z budżetu gminy w 2015 roku kwotą 5.000 zł.  Wójt  

poinformował, że po dokonaniu rozeznania w ww. temacie uzyskał informację, że wydane zostało 

Zarządzenie  Komendy Głównej Policji w Warszawie o zaprzestaniu działalności tego rodzaju Izb 

Wytrzeźwień. Komenda Miejska uzasadniała swoją decyzję koniecznością utworzenia punktów 

Rejonowych np. w Kozienicach. 

Kolejny radny Marek Ferens zgłosił konieczność naprawy zapadającego się chodnika w Kowalance 

oraz potrzebę montażu bariery ochronnej nad rzeką Dobrzycą. Wójt Gminy poinformował, że  

stan techniczny chodników będzie sprawdzany po zimie w miesiącu marcu i kwietniu. Wspólnie z 

Sołtysami sołectw, w których przebiega droga krajowa Nr12, a przy niej chodniki  będą dokonane  

oględziny i spisane wszystkie usterki chodników. Następnie pismo z uwzględnieniem lokalizacji 

występujących usterek zostanie skierowane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Natomiast odnośnie ustawienia bariery ochronnej  wystosowano kolejne pismo do Zarządu Dróg we 

Wsoli. 



Ad. 17 

Wolne wnioski i informacje. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska  zwróciła się do sołtysów z prośbą o wypełnienie 

ankiet przygotowanych przez Komisariat Policji w Zakrzewie dotyczące bezpieczeństwa na terenie 

Gminy Wolanów. 

Radny Czesław Gac zwrócił uwagę, że oświetlenie uliczne w jego miejscowości  jest 

załączane o godz. 16.40 jest to zbyt wczesna pora, radny poprosił o przestawienie czasu załączania 

oświetlenia. 

Sołtys sołectwa Rogowa Marek Kraszewski poprosił o większą ilość ankiet dotyczących 

gazyfikacji.   

Jako kolejny radny Czesław Gac zapytał, czy Gmina posiada wiedzę na temat 

przeprowadzania linii gazyfikacji wzdłuż drogi krajowej Nr 12 od miejscowości Sławno do 

miejscowości Ślepowron. Radny chciałby wiedzieć, którędy będzie przebiegała ww. linia na danym 

odcinku. Wójt w odpowiedzi poinformował, że zasięgnie informacji w ww. sprawie. 

 

Ad. 18  

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska 

podziękowała za udział w posiedzeniu, po czym zamknęła XIV sesję Rady Gminy Wolanów  

o godz.11.05. 
 
 

Protokolantka Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów 
 

Monika Musiałek     Teresa Pankowska 

 

 

  

 

 

  

 

 

 


