
Protokół Nr XVIII/2016
z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 15 czerwca 2016 roku

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

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 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. Informacje Komisji o ich pracach między sesjami Rady. 
5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami. 
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia  rocznego sprawozdania  finansowego zakładu

opieki zdrowotnej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  za 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji

kultury -  Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie za 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji

kultury - Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie za 2015 rok.
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego za 2015 rok.

a. sprawozdanie opisowe z wykonania  budżetu gminy i  sprawozdanie  finansowe za
2015 rok,

b.  opinia RIO,
c.  dyskusja,
d. podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wy-

konania budżetu za 2015 rok i sprawozdania finansowego.
1. Absolutorium dla Wójta Gminy za 2015 rok.

a. wniosek Komisji Rewizyjnej,
b. opinia RIO,
c. dyskusja,
d. głosowanie – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absoluto-

rium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpada-

mi komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w

drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości opłaty za inkaso.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej  Prognozie Finansowej

Gminy Wolanów na lata 2016 – 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.



8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą
Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
10. Wolne wnioski i informacje. 
11. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 3
Do protokołu z ostatniej sesji nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
W głosowaniu jawnym protokół z sesji Rady Gminy Wolanów Nr XVII/2016 z dnia 25 kwietnia
2016 roku został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 4 Informacja komisji o pracach w okresie między sesjami.
Pan  Marcin  Ciężkowski  poinformował,  że  Komisja  Oświaty  Kultury  Sportu  i  Zdrowia

odbyła posiedzenie w dniu 11maja, na którym zajmowała się sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2015 rok. Członkowie Komisji ww. sprawozdanie zaopiniowali pozytywnie, jednogłośnie.  Na
spotkaniu  zajmowano  się  również  arkuszami  organizacyjnymi  poszczególnych  placówek
oświatowych  na rok szkolny 2016/2017. W dniu 9 czerwca członkowie Komisji analizowali wyniki
sprawdzianu  klas  szóstych  ze  szkół  z  terenu  gminy  Wolanów.  Opiniowano  również   projekty
uchwał  przygotowane  na  sesję  Rady  Gminy  Wolanów.   Wszystkie  zaopiniowano  pozytywnie
jednogłośnie. 

Pan  Sylwester  Mąkosa  poinformował,  że  członkowie  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego
Budżetu i Finansów odbyli posiedzenie w dniu 31 maja, na którym zajmowali się sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2015 rok. Członkowie Komisji ww. sprawozdanie zaopiniowali pozytywnie,
jednogłośnie. W dniu 8 czerwca członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał przygotowane na
sesję Rady Gminy Wolanów.  Wszystkie zaopiniowano pozytywnie, jednogłośnie. 

Pan  Marek Ferens poinformował, że  Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego  spotkała  się  na  posiedzeniu  w  dniu  31  maja  i  zajmowała  się  sprawozdaniem  z
wykonania budżetu za 2015 rok. Komisja nie wniosła uwag do sprawozdania.  Na posiedzeniu w
dniu 8 czerwca tematem spotkania było opiniowanie materiałów przygotowanych na sesję Rady
Gminy Wolanów. Wszystkie  przedstawione projekty uchwał zostały zaopiniowane jednogłośnie,
pozytywnie przez członków Komisji.

Pan Bogumił Towarek poinformował,  że  członkowie Komisji  Rewizyjnej  spotkali  się na
trzech posiedzeniach.  W dniach 10 i 19 maja członkowie Komisji  zajmowali  się rozpatrzeniem
sprawozdania z  wykonania  budżetu za 2015 rok formułując wniosek o udzielenie  absolutorium
Wójtowi Gminy za 2015 rok.  Następnie w dniu 9 czerwca członkowie Komisji przeprowadzili
kontrolę  wydatków  jednostek  oświatowych  za  2015  rok.  Ponadto  członkowie  Komisji  na  ww.
spotkaniu  opiniowali  materiały  przygotowane  na  sesję  Rady  Gminy  Wolanów  odnosząc  się
pozytywnie, jednogłośnie do wszystkich projektów uchwał.

Ad. 5
Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami.
(w załączeniu)

Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych
Jako  pierwszy głos  zabrał  radny Zdzisław  Niewola  informując,  że  w  temacie  nawożenia  dróg
tłuczniem jest dużo lepiej niż w ubiegłym roku. Następnie zgłosił konieczność poprawy stanu drogi
w Wymysłowie w kierunku Pana Gajewskiego.  Kolejna kwestia,  na którą  radny zwróci  uwagę
dotyczyła drogi powiatowej, ujętej w planie budowy.  Dziwi radnego fakt, że przy wykonywaniu
dokumentacji nie było wszystkich uzgodnień.  Od 400 m. do 1.200 m. ta dokumentacja nie do
końca była uzgodniona.



Jako kolejny głos zabrał radny Czesław Gac zwracając uwagę na niedokładne wykaszanie
poboczy.  Radny  uważa,  że  koszenie  poboczy  jest  „wyrzucaniem  pieniędzy  w  błoto”.  Radny
Czesław Gac uważa, że można byłoby nie ogłaszać przetargu na ww. prace. Według radnego danym
zadaniem mogłyby zająć się osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy w ramach prac interwencyjnych.
W dalszej  części  wypowiedzi  poinformował,  że nawożenie tłucznia na drogi  zostało wykonane
bardzo sprawnie. Jedynie po nawiezieniu tłucznia na drogi powinno się  mocniej go uwałować.
Kolejna kwestia, na którą radny zwrócił uwagę  dotyczyła  większego nadzoru ze strony gminy nad
wykonywanymi inwestycjami. 

Wójt odnosząc się do wypowiedzi swego przedmówcy poinformował,  że  nigdy nie był
zwolennikiem nawożenia tłucznia na drogi.  Często się jednak zdarza, że drogi gminne nie spełniają
swoich parametrów, by można było je asfaltować, dlatego jest to jakaś forma doraźnej pomocy.
Natomiast w kwestii wykaszania poboczy Wójt poinformował, że firma przystępująca do przetargu
spełniła  warunki  określone w specyfikacji  przetargowej.  Natomiast  kryterium jest  cena,  dlatego
Gmina wybrała najtańsza ofertę, Firma posiada zaplecze w postaci sprzętu, jednak wykonawstwo
pozostawia wiele do życzenia.

Następnie  zabrał  głos  radny Jacek Murawski  w sprawie  budowy obwodnicy S12,  która
przebiega  przez  teren  gminy  Wolanów.  Stwierdził,  że  pojawił  się  problem,  ponieważ  w
dokumentacji nie została uwzględniona melioracja w miejscowości Wacławów. Następnie zapytał,
czy stary istniejący kanał niemiecki zostanie wzięty pod uwagę przy wykonywanych pracach.  

W odpowiedzi  Wójt  Gminy Adam Gibała  poinformował,  iż  w ww.  sprawie  odbyło  się
spotkanie na placu budowy,  na którym ustalono,  że uwzględniona zostanie  wymiana kanału na
przepust o średnicy Ø800. Melioracja również zostanie uwzględniona w mapach projektowych na
wysokości miejscowości Wacławów. 

Następnie radny Jacek Murawski poruszył temat kosztu  budowy przedszkola publicznego w
Wolanowie. Powiedział, że w Przytyku budowane było przedszkole – na 150 dzieci 3 lata temu i
koszt  opiewał  na  kwotę  ok.  1.800.000  zł.  Zadał  pytanie,  skąd  wynika  taka  różnica  w  cenie
pomiędzy przedszkolem w Przytyku, a budowanym w Wolanowie. Czym się różni. 

W odpowiedzi Wójt poinformował, że w projekcie przedszkola w Wolanowie uwzględnione
jest zagospodarowanie przestrzenne, plac zabaw, droga dojazdowa, parking, oraz budynek wraz z
wyposażeniem.  Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska nadmieniła,  że w Przytyku za
kwotę 1.800.000 zł. wybudowano  sam  budynek bez wyposażenia.

Następnie radny Marek Ferens zabrał głos w sprawie budowy obwodnicy S12, odnośnie
stanu drogi krajowej Nr 12, którą przejeżdżają samochody z ładunkami. Według radnego inwestycja
nie jest dopilnowana, aby na bieżąco nawierzchnia drogi krajowej Nr 12 była posprzątana. Radny
stwierdził, że zalegają na jezdni całe kawałki gliny powodując zagrożenie dla uczestników ruchu. 

Radny Jacek  Murawski  potwierdził  wypowiedź  swego przedmówcy,  również  uważa,  że
sprzątanie jest ewidentnie zaniedbywane.

Wójt Adam Gibała poinformował, że Gmina zwróci się w ww. temacie do Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Warszawie.

Następnie radny Tadeusz Gibała zasygnalizował konieczność załatania ubytków w jezdni w
miejscowości Garno i w kierunku miejscowości Młodocin Większy. 

Jako  kolejny głos  zabrał  radny Andrzej  Szatan  zadając  pytanie,  czy  istnieje  możliwość
wytyczenia geodezyjnego kawałka drogi między Wawrzyszowem, a Mniszkiem. Tam są zwaśnione
sąsiedztwa. Droga prowadzi do Laskowej Woli.

Ad. 7
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie  

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu opieki zdrowotnej - Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  za 2015 rok.
Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały, gdzie w głosowaniu
jawnym uchwała  w sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  zakładu  opieki



zdrowotnej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  za 2015 rok została podjęta
jednogłośnie „za”. (uchwała w załączeniu)

Ad. 8
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie  

zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  instytucji  kultury  -   Gminnej  Biblioteki  
Publicznej w Wolanowie za 2015 rok.
Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  poddała  pod  głosowanie  ww.  projekt  uchwały,  gdzie  w  
głosowaniu  jawnym  uchwała  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  
instytucji  kultury -   Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w Wolanowie za 2015 rok została  podjęta  
jednogłośnie „za”. (uchwała w załączeniu)

Ad. 9
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie  

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury -  Gminnego Centrum Kultury
w Wolanowie za 2015 rok.
Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń.

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały, gdzie w głoso-
waniu jawnym uchwała  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji
kultury - Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie za 2015 rok została podjęta jednogłośnie „za”.
(uchwała w załączeniu)

Ad.  10  Sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  gminy  i  sprawozdania  finansowego  za  2015  rok.
(sprawozdanie w załączeniu)
Ad.  a.  Sprawozdanie  opisowe  przedstawił  Wójt  Gminy  Adam  Gibała  (sprawozdanie  
w załączeniu)
Ad.  b.  Skarbnik  Gminy Zofia  Janas  odczytała  uchwałę  Nr  Ra.  158.2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez  Wójta  Gminy Wolanów sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  za  rok  2015.
(uchwała w załączeniu)
Ad. c. Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska wywołała dyskusję.

Radny Zdzisław Niewola  w swej wypowiedzi odniósł się do spraw, którymi należy się
zająć,  a  mianowicie  – zagrodzona droga w Mniszku,  którą należy rozgrodzić,  nie  wymagająca
żadnych  nakładów  finansowych.  Kolejna  kwestia  dotyczyła  wydzielenia  działek  pod  drogę  w
miejscowości  Mniszek,  a  następnie  jej  wybudowanie  oraz  konieczność  uregulowania  przejścia
przez tory.  Radny zaznaczył,  że  żadne z  ww. przedsięwzięć nie  wymaga poniesienia  nakładów
finansowych.   Ostatnia  sprawa  poruszona przez  radnego  dotyczyła  niewłaściwego usytuowania
boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mniszek. Zdaniem radnego dzieci ze szkoły w Mniszku
nie korzystają z obiektu.

Wójt odnosząc się do powyższej wypowiedzi poinformował, że skoro nie trzeba ponosić
żadnych kosztów to można również zająć się omawianymi sprawami w czynie społecznym.  

   Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska zabierając głos stwierdziła, że
dziwi ją wypowiedź radnego, ponieważ w ubiegłym roku zachodnia strona gminy Wolanów, w
której  zamieszkuje  radny  była  mocno  doinwestowana.  Sprawy  poruszone  przez  radnego  nie
pojawiły się  w ostatnim czasie,   przewijają  się  one  przez  wiele  lat.  W ubiegłej  kadencji  były
poczynione próby regulacji ww. spraw, jednak nie przyniosły pozytywnego efektu.

Ad.  d.  Przewodnicząca  Rady  Gminy  Teresa  Pankowska  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2015 rok i sprawozdania
finansowego.  



Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
W głosowaniu jawnym  uchwała w sprawie  rozpatrzenia i  zatwierdzenia sprawozdania Wójta z
wykonania  budżetu  za  2015  rok  i  sprawozdania  finansowego została  przyjęta  jednogłośnie.
(uchwała w załączeniu)    

Ad. 11 Absolutorium dla Wójta Gminy za 2015 rok.
Ad.  a.  Wiceprzewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Marcin  Ciężkowski  odczytał  uchwałę  
Nr  1/2016  Komisji  Rewizyjnej   Rady Gminy Wolanów z  dnia  19  maja  2016 roku w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok. (uchwała w załączeniu)  
Ad.  b.  Skarbnik  Gminy Zofia  Janas  odczytała  uchwałę  Nr  Ra.  205.2016 Składu Orzekającego
Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Warszawie  z  dnia  30 maja  2016 roku w sprawie  opinii  o
przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wolanów w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. ( uchwała w załączeniu)
Ad. c.  Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska zaprosiła do dyskusji.
Nikt z obecnych nie zabrał głosu.
Ad.  d.  Przewodnicząca  Rady  Gminy  Teresa  Pankowska  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
Następnie przystąpiono do głosowania nad ww. projektem uchwały.  
W głosowaniu  jawnym uchwała  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy absolutorium  z  tytułu
wykonania budżetu za 2015 rok została jednogłośnie podjęta. (uchwała w załączeniu)
Następnie Wójt Gminy Adam Gibała otrzymał gromkie brawa. 

Wójt Gminy zabierając głos powiedział, że stara się wszystkich traktować równo, dlatego
jeśli były jakieś niedociągnięcia, czy pewne niedogodności to za nie przeprasza. Dziękuje natomiast
całej załodze pracowniczej, wszystkim radnym oraz sołtysom  za pomoc przy realizacji budżetu. 

Ad. 12
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie okre-

ślenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
opłaty. 

Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały, gdzie w głoso-

waniu jawnym uchwała w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi  oraz  ustalenia  stawki  opłaty  została  podjęta  jednogłośnie  „za”.  
(uchwała w załączeniu)

Ad. 13.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Teresa  Pankowska  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli  nieruchomości.
Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały, gdzie w głosowaniu
jawnym uchwała  w sprawie  wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości  została  podjęta  jednogłośnie  „za”.
(uchwała w załączeniu)

Ad. 14
Przewodnicząca  Rady Gminy Teresa  Pankowska   odczytała  projekt  uchwały w sprawie

określenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi.
Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  poddała  pod  głosowanie  ww.  projekt  uchwały,  gdzie  w
głosowaniu jawnym uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty



za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi została  podjęta  jednogłośnie  „za”.  (uchwała  w
załączeniu)

Ad. 15
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie

odpadami  komunalnymi  w  drodze  inkasa,  wyznaczenia  inkasentów  oraz  określenia  wysokości
opłaty za inkaso.
Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  poddała  pod  głosowanie  ww.  projekt  uchwały,  gdzie  w
głosowaniu jawnym uchwała w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w drodze  inkasa,  wyznaczenia  inkasentów oraz  określenia  wysokości  opłaty  za  inkaso  została
podjęta jednogłośnie „za”. (uchwała w załączeniu)

Ad. 16.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Teresa  Pankowska  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie

zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  poddała  pod  głosowanie  ww.  projekt  uchwały,  gdzie  w
głosowaniu jawnym uchwała  w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta
jednogłośnie „za”. (uchwała w załączeniu)

Ad. 17.
Skarbnik Gminy Zofia Janas odczytała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2016 – 2021.
Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  poddała  pod  głosowanie  ww.  projekt  uchwały,  gdzie  w
głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wolanów na lata 2016 – 2021 została podjęta jednogłośnie „za”. (uchwała w załączeniu)

Ad. 18
Skarbnik  Gminy  Zofia  Janas  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w  uchwale

budżetowej na 2016 rok.
Radny Sylwester Mąkosa za zgodą Przewodniczącej Rady Gminy opuścił obrady.

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  poddała  pod  głosowanie  ww.  projekt  uchwały,  gdzie  w

głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok została podjęta
jednogłośnie „za”. (uchwała w załączeniu)

Ad. 19.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie

wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru
Funkcjonalnego.
Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  poddała  pod  głosowanie  ww.  projekt  uchwały,  gdzie  w
głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą
Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego została podjęta jednogłośnie „za”. (uchwała
w załączeniu)

Radny Marcin Ciężkowski za zgodą przewodniczącej opuści obrady. 

Ad. 20.
W danym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała udzielił odpowiedzi na

interpelacje i zapytania zgłoszone na ostatniej sesji. 



Radny Zdzisław Niewola zasygnalizował, że przy drodze powiatowej w Mniszku jadąc od Orońska
ustawiony jest znak drogowy z ograniczeniem tonażu do 10 ton. Według radnego należy wystąpić
do Zarządu Dróg Powiatowych w Radomiu o ustawienie znaku z drugiej strony jadąc od strony
Mniszka. Wójt Adam Gibała poinformował, że w dniu 23 czerwca zaplanowane jest spotkanie w
sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości zastosowania,  wykonania i utrzymania znaków
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach zaliczo-
nych do kategorii dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Wolanów. W związku z powyż-
szym kwestia zgłoszona przez radnego będzie przeanalizowana na miejscu. 
Drugi  temat  poruszony  przez  radnego  Zdzisława  Niewolę  dotyczył  stanu  jakości  drogi  przy
wiadukcie  w Mniszku,  która  powstała  na  okres  budowy wiaduktu.  Radny  zasygnalizował,   że
wymaga ona naprawy.  Wójt Adam Gibała w odpowiedzi poinformował, że w związku z wyżej
zgłoszoną sprawą wystosowane zostało pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Warszawie oraz do rejonu we Wsoli z prośbą o naprawę nawierzchni przedmiotowego odcinka
drogi krajowej. 
Ostatni  poruszony temat  przez  radnego dotyczył  drogi  dojazdowej  do nowo powstałego boiska
wielofunkcyjnego w Mniszku – według projektu na mapach ma ona min.10 m szerokości, natomiast
fizycznie nie ma więcej niż 7 m. Trzeba zwrócić uwagę na szerokość pasa, bo któryś z właścicieli
sąsiednich  działek  zajmuje  część  drogi  dojazdowej.  W odpowiedzi  Wójt  Gminy  Adam Gibała
poinformował, że w przedmiotowej sprawie należałoby zlecić wytyczenie drogi, a następnie żeby
uniknąć  wchodzenia  przez  właściciela  sąsiedniej  działki  w  pas  drogi  należałoby  wyasfaltować
omawiany  odcinek  drogi  gminnej.  W  związku  z  powyższym  trzeba  myśleć  o  zabezpieczeniu
finansowym na wyżej omawiany cel.   
Sołtys Marek Kraszewski zabierając głos powiedział, że należałoby przyjrzeć się działkom Nr 483 i
486 w danym sołectwie, które są własnością gminy uporządkować je, a następnie wydzierżawić.
Wójt poinformował, że ww. działki są własnością Skarbu Państwa i w obecnym stanie prawnym nie
można ich wydzierżawić. Gmina poczyni starania, aby działki stały się własnością gminy Wola-
nów. Wówczas można pomyśleć o sposobie ich zagospodarowania.

Radny Sylwester Mąkosa wrócił na posiedzenie sesji.

Ad. 21
Sołtys  sołectwa  Rogowa Marek  Kraszewski   nawiązując  do  wypowiedzi  Pana  Andrzeja

Szatana, zapytał czy nie można byłoby wytyczyć całego odcinka drogi Wawrzyszów – Mniszek ok.
2 km. Wójt w kwestii sprostowania poinformował, że jest to odcinek ok. 3 km. 

Następnie   sołtys  sołectwa  Rogowa  Marek  Kraszewski  zabierając  głos  odniósł  się  do
wykonanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przyłącza wodociągowego w m.
Rogowa. Powiedział, że należy wykonać przyłącze, ażeby dokumentacja nie uległa przedawnieniu.
Ostatnia sprawa poruszona przez sołtysa dotyczyła tematu odnawialnych źródeł energii. Poprosił o
przybliżenie  tematu  sołtysom,  aby  mogli  w  terenie  tłumaczyć  mieszkańcom  niejasne  dla  nich
kwestie.   

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała,  że pismo, które zostało
rozesłane do wszystkich sołectw jest bardzo czytelne. 

W ww. sprawie zabrał głos również Wójt Gminy informując, że przed przystąpieniem do
programu należy podjąć  uchwałę  i  przeznaczyć  środki  finansowe w budżecie  gminy na  wyżej
omawiany cel. W momencie, kiedy radni będą potrzebowali wyczerpujących wyjaśnień w sprawie
odnawialnych źródeł  energii  poproszony zostanie  fachowiec  w danej  dziedzinie  o  szczegółowe
przedstawienie tematu .  

Następnie na posiedzenie przybyła delegacja „Zespołu Śpiewaczy Bieniędzice” zapraszając
wszystkich obecnych na Jarmark Ludowy w Bieniędzicach. 

Sołtys sołectwa Kolonia Wawrzyszów Dorota Towarek  poprosiła o nawiezienie kruszywa
na drogę w danej miejscowości. Wójt Gminy Adam Gibała poinformował, że wspomniał w swoim
sprawozdaniu, iż planowana jest kontynuacja nawożenia kruszywa na drogi gruntowe.

Sołtys  Dorota  Towarek  poprosiła  o  montaż  znaków kierunkowych  w sołectwie  Kolonia



Wawrzyszów.

Ad. 22
Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska

podziękowała za udział w posiedzeniu, po czym zamknęła XVIII sesję Rady Gminy Wolanów  
o godz.11.15.

Protokolantka Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów

Monika Musiałek Teresa Pankowska
 

      
 

 
  

 
 
 


