
Protokół Nr XV/2015
z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 4 marca 2016 roku

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

Rady Gminy Wolanów. Powitała 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. (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. Informacje Komisji o ich pracach między sesjami Rady. 
5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok. 
7. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady.
8. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniej sesji.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych

i niepublicznych przedszkoli  i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na
terenie Gminy Wolanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wyko-
rzystywania.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wola-
nowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów Spo-
łecznych na lata 2016 – 2025. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
15. Wolne wnioski i informacje. 
16. Zamknięcie obrad.

Do porządku obrad  nie zgłoszono żadnych 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 sesjiNr XIV/2016 z dnia 29  stycznia 2016 roku został przyjęty jednogłośnie 

Ad. 4
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 członkowie Komisji spotkali się jeden raz w dniu 1 marca.  Na ww.
posiedzeniu zajmowano się opiniowaniem materiałów na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów Sylwester Mąkosa
poinformował,  że członkowie Komisji  spotkali  na wspólnym posiedzeniu z  Komisja  Rolnictwa
Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w dniu 26 lutego. Członkowie Komisji zajmowali się
opiniowaniem materiałów na sesję Rady Gminy, ponadto zajmowano się taryfami dla zbiorowego



zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków. 
Jako  kolejny  informację  przedstawił  Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  Ochrony

Środowiska i Porządku Publicznego Marek Ferens. Poinformował, że  w okresie między sesjami
Komisja spotkała się na dwóch posiedzeniach 

Jako ostatni informację przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogumił Towarek.
Poinformował,  że  Komisja  pracowała  na posiedzeniu  w dniu 1 marca  Zajmowano się  kontrolą
realizacji inwestycji drogowych wykonywanych w 2015 roku.  Ponadto opiniowano materiały na
sesję Rady Gminy. 

Ad. 5
Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami przedstawił Adam Gibała Wójt Gminy Wolanów.
(sprawozdanie w załączeniu) 

Wójt poinformował, że w ostatnim czasie uczestniczył na spotkaniu z biskupem Diecezji
Radomskiej,  na  którym  był  poruszony  temat  Światowych  Dni  Młodzieży,  odbywający  się  w
Krakowie  w dniach  20  –  23  lipca  b.r.  W związku  z  czym taki  zjazd  wymaga  zaangażowania
środków i nakładów celem zabezpieczenia ładu i porządku. Dlatego  organizacja kościelna zwróciła
się do samorządów o wsparcie finansowe w organizacji ww. przedsięwzięcia.

Ad. 6
Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  rewizyjnej  przedstawił  przewodniczący  Komisji  Bogumił
Towarek. (sprawozdanie w załączeniu)

Ad. 7
Sekretarz Gminy Wolanów przedstawiła informację z realizacji uchwał Rady Gminy. (informacja w
załączeniu)

Ad. 8
Na ostatniej sesji nie zgłoszono wniosków.

Ad. 9
W danym punkcie posiedzenia głos zabrał radny Jacek Murawski w sprawie sporu, który

toczy  się  w  kwestii  drogi  gminnej  w  Woli  Wacławowskiej.  Poprosił  radny,  aby  Wójt
zainterweniował w ww. sprawie. Nadmienił, że w piśmie, które skierował do Wójta oraz do Rady
zasugerował sposób załatwienia ww. kwestii poprzez zastosowanie specustawy. Według radnego
kawałek ziemi ok. 15 m2 Gmina mogłaby wykupić od właściciela nieruchomości.  Dopóki sytuacja
nie zostanie wyjaśniona należy postawić znak – ślepa ulica. W odpowiedzi Wójt poinformował, że
ma wątpliwości,  czy do tego rodzaju drogi można zastosować wskazaną ustawę przez radnego.
Radny Jacek  Murawski  stwierdził,  że  sam proces  jest  długi,  natomiast  na  przejeździe  oraz  na
przejściu tą drogą zależy okolicznym mieszkańcom.

Przewodnicząca  Rady Gminy Teresa  Pankowska poinformowała,  że  Wójt  już  tę  sprawę
monitoruje.  W dalszej części zapytała, co nagle się wydarzyło, że mieszkaniec zagrodził przejazd
częścią drogi. Radny Jacek Murawski poinformował, że już w przeszłości układane były cegły oraz
kamienie, aby utrudnić przejazd.  W tej chwili zamontowane są paliki. W momencie, kiedy jest
sucho można przejechać, natomiast w okresie mokrym przejazd jest niemożliwy. Przewodnicząca
poprosiła  o  cierpliwość  radnego,  ponieważ  Wójt  prowadzi  rozmowy  w  ww.  kwestii  próbując
rozwiązać zaistniały konflikt. 

Jako kolejny głos zabrał radny Czesław Gac w kwestii przeprowadzanego gazu przez tereny
gminy Wolanów. Poinformował, że mieszkańcy z jego okolic pytają o możliwość uiszczania opłat
za  przyłącze  gazociągowe.  Kolejna  sprawa  poruszona  przez  radnego  dotyczyła  konieczności
dokonania oględzin dróg i  ewentualnego usunięcia zalegającej  wody z poboczy.  Radny wyraził
pozytywną  opinię  co  do  prac  wykonanych  dotychczas  i  poprosił  o  ich  kontynuację.   Poprosił
również o zawiadamianie sołtysów w przypadku wykonywanych prac obejmujących ich tereny.



Ostatnią poruszoną kwestią przez radnego była budowa kanalizacji sanitarnej. Pan Czesław Gac
powiedział, że z pewnych źródeł ma informację, że w 2017 roku ma być wykonana kanalizacja do
granic  miasta  Radomia.  Mieszkańcy Radomia  podpisali  umowy na  budowę i  oświadczenia  na
wejście z inwestycją w ich działki.
Według  wiedzy  Wójta,  jeśli  nie  ma  jeszcze  wykonanej  dokumentacji  na  budowę  kanalizacji
sanitarnej to z pewnością w 2017 inwestycja nie będzie realizowana. Natomiast Gmina Wolanów
może  rozpocząć  działania  w  momencie,  kiedy  zadnie  na  terenie  miasta  Radomia  będzie  już
zrealizowane, chodzi o granicę z gminą Wolanów.  W tej chwili przygotowywana jest specyfikacja
przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków”  ok. 1 km. Natomiast w kwestii gazyfikacji Wójt
poinformował,  że  budowany  gazociąg  nie  jest  inwestycją  Gminy  Wolanów.  Polska  Spółka
Gazownicza przygotowała ankiety w sprawie zapotrzebowania na gaz wśród mieszkańców Gminy
Wolanów.  Gmina  jedynie  udostępnia  ww.  ankiety,  nie  może  udzielić  informacji,  czy  będzie
budowany gazociąg z możliwością przyłączenia się mieszkańców Gminy Wolanów. 

Jako kolejny głos zabrał radny Zdzisław Niewola, poinformował, że w związku z faktem, iż
na ostatniej Komisji padł wniosek o przekazanie wodociągu gminnego dla Wodociągów Miejskich,
któremu  był  przeciwny  sam  radny.  W  dalszej  części  wypowiedzi  Pan  Zdzisław  Niewola
poinformował, że problem jest w Garnie na pewnym odcinku sieci wodociągowej prawdopodobnie
na błędnym zaprojektowaniu.  Kolejna kwestia,  na  którą  należy zwrócić  uwagę to  fakt,  że  sieć
stanowi  ogromny  majątek  gminy  Wolanów.  W  związku  z  powyższym  radny  zaapelował  o
przeprowadzenie dogłębnej analizy przed podjęciem ostatecznej decyzji.    

Następnie  radna  Jolanta  Gutkowska wróciła  do  tematu  kanalizacji  z  zapytaniem,  czy w
związku  z  projektowaną  siecią  kanalizacyjną  dla  części  mieszkańców  Strzałkowa,  będą  mogli
pozostali 1/3 mieszkańców mieszkający wzdłuż drogi krajowej  przystąpić do projektu „Budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Wolanów”.  

Następnie  radny  Marek  Ferens  zgłosił  konieczność  uprzątnięcia  konarów  drzew  w  m.
Kowalanka koło P. Kacprzaka z powodu braku przepustowości rowu w danym miejscu.

Radny  Sylwester  Mąkosa  nawiązując  do  spotkania  sołtysów  i  radnych  z  projektantami
zajmującymi  się  budową  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  zaproponował,  aby  informacje
przedstawione  przez  prowadzących  ww.  spotkanie  zawrzeć   w  biuletynie  informacyjnym  i
rozpropagować wśród mieszkańców. 

Następnie radny Tadeusz Gibała przybył na sesję Rady Gminy. 
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że jeśli będzie zainteresowanie
budową  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  będą  organizowane  zebrania  w  poszczególnych
sołectwach w ww. temacie. 

Sołtys  sołectwa  Podlesie  Justyna  Owczarek  zapytała,  czy  w  przypadku  wydania  opinii
geologicznej negatywnej  będzie ponosił koszty właściciel gospodarstwa.  Radny Jacek Murawski
zapytał,  dlaczego  firma,  z  którą  było  spotkanie  będzie  zajmowała  się  projektem  budowy
przydomowych oczyszczalni.  Zasugerował,  że można byłoby przeprowadzić zapytanie ofertowe
wśród kilku firm w ww. temacie. Wybierając najbardziej konkurencyjną. Wójt w drodze wyjaśnień
poinformował,  że  firma  zgłosiła  się  do  Urzędu  Gminy  Wolanów  z  prośbą  o  możliwość
zorganizowania spotkania z sołtysami w ww. kwestii.   
Następnie wywiązała się dyskusja w kwestii realizowanego projektu w gminie Zakrzew odnośnie
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Pan Czesław Gac powiedział, że ww. inwestycje nie zostały dobrze wykonane. Mieszkańcy mają
„bagno” po wybudowaniu ww. oczyszczalni. W drodze wyjaśnień Wójt poinformował, że na terenie
gminy  Zakrzew  wybudowano   350  przydomowych  oczyszczalni,  reklamacja  dotyczy  ośmiu
oczyszczalni.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że można byłoby zaprosić inną
firmę do rozmów w ww. temacie. 

Ad. 10



Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała treść projektu uchwały w spra-
wie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i  niepublicznych przedszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wolanów oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 
Przewodnicząca Rady Gminy  poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.

W głosowaniu jawnym uchwała  w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla publicznych i  niepublicznych przedszkoli  i innych form wychowania przedszkolnego  prowa-
dzonych na terenie Gminy Wolanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wy-
korzystywania została przyjęta jednogłośnie. (uchwała w załączeniu)

Ad. 11
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie wy-

znaczenia  Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wolanowie  do realizacji  zadań  z  zakresu
świadczenia wychowawczego. 

Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Wolanowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego została przyjęta
jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

Ad. 12
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Teresa  Pankowska  odczytała  treść  projektu  uchwały w

sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2025.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiazywania Pro-

blemów Społecznych na lata 2016 – 2025 została przyjęta jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

Ad. 13
Skarbnik Gminy Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej
na 2016 rok.

Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok zosta-
ła przyjęta jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

Ad. 14
Odpowiedzi  na  interpelacje  i  zapytania  zgłoszone  na  poprzedniej  sesji  udzielił  Wójt  Gminy
Wolanów Adam Gibała. (odpowiedzi w załączeniu)

Ad. 15
W danym punkcie posiedzenia głos zabrał sołtys sołectwa Kacprowice Andrzej Odzimek w

sprawie konieczności zebrania poboczy przy drodze powiatowej tzw. betonki.  Sołtys podziękował
za wykonane zadanie przez Gminę Wolanów poprzez odwodnienie terenów w jego sołectwie. 
Sołtys  Andrzej  Odzimek  poruszył  jeszcze  jedną  kwestię,  mianowicie  planowanej  budowy
oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej.  W drodze wyjaśnień Wójt Gminy poinformował, że został
ogłoszony  przetarg  na  realizację  wszystkich  planowanych  w  2016  roku  zadań  inwestycyjnych
związanych z budową oświetlenia ulicznego.  

Sołtys  sołectwa  Kolonia  Wawrzyszów  Dorota  Towarek  zapytała,  czy  będzie  możliwość
skorzystania z dofinansowania do prywatnych gospodarstw w przypadku zakładania solarów.  Wójt
Gminy Adam Gibała poinformował, że mogą prywatne gospodarstwa ubiegać się o dofinansowanie



do tego rodzaju inwestycji ponieważ jest taka możliwość. Poinformował, że jest ogłoszony konkurs
na stanowisko pracownika do spraw funduszy unijnych, w związku z czym w niedługim czasie
będzie  przeprowadzona  analiza,  w  których  działach  gospodarki  Gmina  powinna  ubiegać  się  o
środki z zewnątrz.
Radna Jolanta Gutkowska powiedziała, że mieszkańcy Strzałkowa również są zainteresowani 
solarami. 
Radny Sylwester Mąkosa powiedział, że już można składać projekty, według niego w bieżącym 
roku będzie większe dofinansowanie niż w latach kolejnych.

Jako następny  radny Tadeusz Gibała zgłosił konieczność uprzątnięcia karp w pasie drogi 
wojewódzkiej na odcinku od Wolanowa w kierunku Młodocina, ponieważ stwarzają zagrożenie dla 
ruchu. 

Następnie radny Józef Odzimek poinformował, że sieć kanalizacyjna wybudowana jest na 
terenie Gminy Miasta Radomia do ul. Małcurzyńskiego 800 m od granicy Gminy Wolanów. Radny 
zapytał, czy nie można byłoby planować podłączenie miejscowości Podlesie i Podkończyce do ww. 
sieci. Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że Wójt Gminy Adam 
Gibała dokona rozeznania w powyższym temacie.  

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

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

Protokolantka Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów

Monika Musiałek     Teresa Pankowska

 

 


