
Protokół Nr XIX/2016
z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 28 września 2016 roku

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

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 13 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. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady.
7. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniej sesji.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy

finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i za-
kładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku – Opinia Regionalnej Izby Obrachunko-
wej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Wolanów.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci dróg gminnych.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości za-

budowanej położonej w miejscowości Wolanów, ul. Radomska 20 jej dotychczasowemu na-
jemcy.

13.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla Gmi-
ny Wolanów na lata 2016 - 2023.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
17. Wolne wnioski i informacje. 
18. 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 XVIII/2016 z dnia 15 czerwca
2016 roku został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 4 
Informacja komisji o pracach w okresie między sesjami.

Z uwagi na nieobecność Pana Sylwestra Mąkosy Pan Marcin Ciężkowski przedstawił infor-
mację z pracy Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów. Poinformował, że posiedze-
nie odbyło się w dniu 19 września, na którym członkowie komisji zajmowali się informacją z wy-



konania budżetu za I półrocze 2016 roku.  Ponadto członkowie Komisji opiniowali materiały przy-
gotowane na sesję Rady Gminy Wolanów. Wszystkie zostały zaopiniowane pozytywnie, poza jed-
nym projektem w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny ½ części nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Wolanów na rzecz Stowarzyszenia „Inicjatywa Młodych – Kolonia Waw-
rzyszów”, w przypadku którego  Komisja zawnioskowała  o odłożenie, do czasu wyjaśnienia kwe-
stii możliwości wpisania w akcie notarialnym klauzuli, że w przypadku rozwiązania się Stowarzy-
szenia udział zostanie przekazany na rzecz Gminy Wolanów. 

Następnie Pana Marcin Ciężkowski przedstawił informację z pracy Komisji Oświaty Kultu-
ry Sportu i Zdrowia, która odbyła się w dniu 30 sierpnia. Członkowie dokonali objazdu placówek
oświatowych sprawdzając stan przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017. Następ-
nie posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 20 września na którym analizowano działalność Gmin-
nego Klubu Sportowego „Jaguar” Wolanów za 2015 rok. Ponadto członkowie Komisji na ww. spo-
tkaniu opiniowali materiały przygotowane na sesję Rady Gminy Wolanów. Wszystkie zostały za-
opiniowane pozytywnie, poza jednym projektem w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowi-
zny ½ części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów na rzecz Stowarzyszenia „Ini-
cjatywa Młodych – Kolonia Wawrzyszów”, w przypadku którego  Komisja zawnioskowała  o odło-
żenie, do czasu wyjaśnienia kwestii możliwości wpisania w akcie notarialnym klauzuli, że w przy-
padku rozwiązania się Stowarzyszenia udział zostanie przekazany na rzecz Gminy Wolanów. 

Pan Bogumił  Towarek poinformował,  że członkowie Komisji  Rewizyjnej  spotkali  się na
jednym posiedzeniu w dniu 20 września.  Zajmowano się informacją z wykonania budżetu za I pół-
rocze 2016 roku.  Następnie członkowie Komisji przeprowadzili kontrolę Gminnego Klubu Sporto-
wego „Jaguar” Wolanów w zakresie udzielonej dotacji przez Gminę Wolanów za 2015 rok. Niepra-
widłowości nie stwierdzono. Zwrócono uwagę na brak szczegółowego opisywania faktur oraz na
brak podpisów na umowach. Ponadto członkowie Komisji na ww. spotkaniu opiniowali materiały
przygotowane na sesję Rady Gminy Wolanów. 

Pan Marek Ferens przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Pu-
blicznego poinformował, że członkowie spotkali się na posiedzeniu w dniu 19 września i zajmowali
się informacją z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.  Ponadto członkowie Komisji zgodnie
z planem pracy na rok 2016 zajęli się analizą stanu prawnego nieruchomości działek OSP i świetlic
wiejskich. 

Członkowie Komisji na ww. spotkaniu opiniowali materiały przygotowane na sesję Rady
Gminy Wolanów. Wszystkie zostały zaopiniowane pozytywnie, poza jednym projektem w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny ½ części nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Wolanów na rzecz Stowarzyszenia „Inicjatywa Młodych – Kolonia Wawrzyszów”, w przypadku
którego  Komisja zawnioskowała  o odłożenie, do czasu wyjaśnienia kwestii możliwości wpisania
w akcie notarialnym klauzuli, że w przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia udział zostanie prze-
kazany na rzecz Gminy Wolanów. 

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

Ad. 6
Informację z realizacji uchwał przedstawiła Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka. (informacja w
załączeniu)

Ad. 7
Na poprzedniej sesji wniosków nie odnotowano.

Ad. 8
Jako pierwszy głos  zabrał  radny Jacek Murawski  odnosząc  się  do sprawozdania  Wójta.

Powiedział, że w sołectwie Kacprowice jeszcze nie został zrealizowany fundusz sołecki w całości,



do wykonania pozostało uzupełnienie oświetlenia. Kolejną kwestią, którą poruszył radny dotyczyła
drogi gminnej gruntowej prowadzącej od Wacławowa koło pana Siary do Woli Wacławowskiej. Z
uwagi  na  wąski  pas  drogi  i  nie  możność  mijania  się  dwóch  pojazdów  poprosił  o  znalezienie
rozwiązania,  chociażby  poprzez  wykonanie  dwóch  punktów  tzw.  zatoczek  na  działkach
sąsiadujących z drogą. Ostatnia sprawa zgłoszona przez radnego dotyczyła poruszania się traktora z
beczką,  który  transportuje  wodę  przy  budowie  obwodnicy  S7.  Należałoby  ustawić  znak  z
ograniczeniem tonażu, w celu uniknięcia zniszczenia drogi gminnej asfaltowej. Na koniec radny
złożył  wyrazy  wdzięczności  Pani  Sekretarz  Mariannie  Biesiadeckiej  za  pomoc  radnemu  w
rozwiązaniu  pewnej  sprawy.  W  momencie  kiedy  inne  służby  zawiodły,  sekretarz  stanęła  na
wysokości zadania, dzięki czemu radny jest już bezpieczny i spokojny.

Wójt  Gminy  Adam  Gibała  odnosząc  się  do  wypowiedzi  radnego  poinformował,  że  z
pewnością  inwestycja,  która  prowadzona  jest  w  tej  chwili  na  terenie  gminy  powoduje  pewne
utrudnienia oraz niedogodności dla mieszkańców. W kwestii drogi  biegnącej koło Pana Siary Wójt
poinformował, że już wydał polecenie służbowe o zajęcie się tematem poprzez zlecenie wykaszania
poboczy. Po wykoszeniu Wójt będzie rozmawiał z właścicielem działki sąsiadującej o możliwości
wykonania przynajmniej jednej zatoczki. Wójt nadmienił, że jest to doraźne rozwiązanie, ponieważ
kiedy nadejdzie sezon zimowy i spadnie śnieg konieczne będzie poruszanie się drogą powiatową –
tzw. betonem. W dalszej części wypowiedzi Wójt poinformował, że zwrócił się do kierownika przy
budowie obwodnicy S7 o wykonanie drogi technicznej – dojazdowej od strony Wacławowa.

Jako kolejny zabrał  głos  radny Czesław Gac,  ponieważ usłyszał  od  rodziców dzieci  ze
szkoły w Sławnie, że pan przeprowadzający pieszych przez pasy przy szkole będzie tylko do 1
października 2016 roku.  Następnie radny Czesław Gac zgłosił potrzebę  montażu większej ilości
stojaków na rowery oraz dodatkowego zadaszenia przy szkole w Sławnie. Nadmienił również, że
jest  potrzeba  powiększenia  parkingu na  samochody przy szkole  w Sławnie,  chociażby poprzez
nasypanie kruszywa na trawę, ponieważ według wiedzy radnego boisko nie jest wykorzystywane
przez uczniów. Radny odniósł się również do oświetlenia ulicznego, o którym wspominał wójt w
sprawozdaniu, według radnego były wymieniane żarówki w oświetleniu ulicznym, a nie lampy.
Kolejna sprawa poruszona przez radnego dotyczyła drogi gminnej gruntowej Sławno - Cerekiew. W
kwestii dróg radny stwierdził, że chyba zabiera najczęściej głos spośród wszystkich radnych. Nigdy
nie był przeciwny ww. drodze. Natomiast ta droga w kierunku Cerekwi jest tą samą drogą, która
prowadzi od Sławna w kierunku Młodocina i Podlesia. Według radnego gdyby Gmina zwróciła się
o dofinansowanie budowy odcinka drogi od Franciszkowa do Podlesia to byłaby ona już dawno
wykonana. WW. droga jest w dużo gorszym stanie niż droga do Cerekwi.  Ponadto jest bardziej
uczęszczana,  ponieważ łączy miejscowości  Franciszków,  Młodocin,  Podlesie  i  Sławno.  Według
radnego nie jest tak ważna droga w kierunku Cerekwi, jak w przeciwną stronę. Radny nadmienił, że
jak  może  to  dba  o  drogę  w  kierunku  Podkończyc,  prosił  również  radnego  Józefa  Odzimka  o
wsparcie, żeby ta droga lepiej wyglądała. W poprzedniej kadencji mieszkańcy wsi Podkończyce
walczyli  o to,  by utworzyć  odrębne sołectwo.   Ostatni  temat,  w którym wypowiadał  się  radny
dotyczył  posiedzenia  Komisji,  zapytał  przewodniczącego  Komisji  Rolnictwa,  czy  na  ostatnim
posiedzeniu był poruszany temat działki w Wawrzyszowie. Według radnego członkowie Komisji
wyrazili zgodę, aby mieszkańcy Wawrzyszowa przejęli działkę. Radny nie będzie stawiał wniosku,
ale zaproponował zmianę statutu poprzez utworzenie dwóch komisji, jedną obligatoryjną Komisję
Rewizyjną,  natomiast  druga  komisja,  w  której  pracowałaby  reszta  radnych  i  byłaby  „do
wszystkiego”. Według radnego cztery komisje w radzie to absurd. Radny  jest członkiem Komisji
Rolnictwa,  a  w  sprawie  rolnictwa  nigdy  nie  podejmowano  dyskusji  na  posiedzeniu,  „bo  żeby
dyskutować  o  rolnictwie,  to  trzeba  na  nim  się  trochę  znać”.  Z  całym  szacunkiem  do
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa Pana Ferensa, jeśli się nie ma zielonego pojęcia o rolnictwie
to dlaczego  się jest przewodniczącym Komisji Rolnej”.   

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przypomniała,  że w tej  chwili  punktem
obrad są interpelacje i zapytania. Z pewnością radny chce sobie porozmawiać i dlatego w sprawach
różnych będzie można zabierać głos. Przewodnicząca poprosiła o stawianie konkretnych wniosków
bądź zapytań.



Jako kolejna głos zabrała radna Jolanta Gutkowska odnosząc się do planowanej budowy
oczyszczalni  przydomowych.  Stwierdziła,  że  mieszkańcy Strzałkowa wzdłuż  drogi  krajowej  za
chwilę  będą  mieli  sieć  kanalizacyjną,  natomiast  Kolonia  Strzałków  nie  będzie  miała  na  razie
możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej, w związku z powyższym radna poprosiła o
uwzględnienie mieszkańców Kolonii Strzałków przy budowie oczyszczalni przydomowych. 

Następnie Wójt Gminy Adam Gibała odniósł się w swej wypowiedzi do radnego Czesława
Gaca informując, że dobrze byłoby, aby były wyasfaltowane wszystkie trakty drogowe. Każdy  z
nas ma swoje priorytety - dodał. Następnie Wójt poinformował, że montaż stojaków na rowery przy
szkole nie będzie problematyczną kwestią, co do wjazdu samochodami na teren poza wyznaczonym
miejscem parkingowym też nie powinno być problemu. Natomiast pan do przeprowadzania dzieci
przez pasy koło szkoły w Sławnie zatrudniony został na kolejne dwa miesiące.

Radny Zdzisław Niewola nawiązał w swej wypowiedzi do realizacji funduszu sołeckiego w
sołectwie  Mniszek,  konkretnie  do  uzupełnienia  oświetlenia  za  torami,  na  które  nie  wystarczy
środków  finansowych,  które  zaplanowano,  dlatego  należałoby  dołożyć  środki  w  niewielkiej
wysokości,  aby  na  przejeździe  kolejowym  dowiesić  lampy.  Następnie  radny  odniósł  się  do
wymiany lamp twierdząc,  że  zanim takie  zadanie  się  zbilansuje  to  trochę  potrwa.  Zaapelował
również o konieczność uregulowania stanu prawnego przejścia przez tory.

Jako następny  radny Marek Ferens zabierając głos odniósł się do drogi, która prowadzi do
kapalni piachu w Kowali Duszocina. Poinformował, że droga miała mieć 6 m, a w tej chwili ma 9
m i miejscami więcej. Miały być wykonane zatoki w ilości 6-7,  aby zmieściły się mijające się
samochody  –  na  dzień  dzisiejszy  wykonanych  zostało  4  lub  5  zatok.  Przydrożne  krzewy  są
połamane, a kurz niszczy drzewa, dlatego należy przyjrzeć się bliżej sprawie.  W dalszej  części
wypowiedzi  Pan Marek Ferens  zwrócił  się  do  kolegi  Czesława Gaca  twierdząc,  że  źle  słuchał
naostatnim  posiedzeniu  komisji,  ponieważ  przekazanie  ½  części  nieruchomości  na  rzecz
Stowarzyszenia wzbudziła pewną wątpliwość, w związku z czym temat trafił do opinii prawnej. 
Radny Tadeusz Gibała zapytał, czy w projektach sieci wodociągowej jest ujęta ulica Sosnowa w
Garnie ok 300 m.
 
Ad. 9

Skarbnik Gminy Zofia Janas przedstawiła uchwałę Nr Ra.323.2016 Składu Orzekającego
Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Warszawie z  dnia 22 września 2016 r.  w sprawie opinii  o
przedłożonej  przez  Wójta  Gminy  Wolanów  Informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  za  I
półrocze  roku  2016,  kształtowaniu  się  Wieloletniej  Prognozy Finansowej,  a  także  o  przebiegu
realizacji planów finansowych instytucji kultury oraz SP ZOZ.  (uchwała w załączeniu) 

Ad.10
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolanów.
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 uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na tere-
nie gminy Wolanów została podjęta jednogłośnie „za”11. (uchwała w załączeniu)

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

ustalenia sieci dróg gminnych.
W  sprawie  ww.  projektu  uchwały  zabrał  głos  radny  Zdzisław  Niewola  informując,  że  na
posiedzeniu odniósł się negatywnie do przedstawionego projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci
dróg. Poinformował,  że brał  udział  w pracach w 2001 roku, kiedy ustalano 19 odcinków dróg,
natomiast przy pozostałych udziału radny nie brał. Według radnego nie powinno być tylu odcinków
dróg, mogłyby to być logiczne ciągi – tworząc z dwóch czy trzech numerów dróg jeden logiczny
odcinek drogi. Dodał, że każda z dróg musi mieć założoną książkę oraz dziennik objazdu dróg.



W 2015 roku były prowadzone rozmowy w ww. tematyce.   W samym Mniszku można byłoby
znaleźć jeszcze ok. 5 odcinków dróg i wprowadzić do sieci.
W kwestii wyjaśnienia tematu zabrała głos sekretarz Marianna Biesiadecka informując, że w 2001
roku podjęta została uchwała w sprawie ustalenia sieci dróg i wówczas ustalono 19 dróg gminnych,
w  2003  roku  podjęta  została  uchwała,  która  wprowadzała  31  kolejnych  odcinków  dróg,
jednocześnie straciła moc uchwała z 2001 roku, co było błędem. Nikt wówczas się nie dopatrzył tej
nieprawidłowości.  Następnie  w  roku  2006  Zarząd  Województwa  Mazowieckiego  nadał  gminie
Wolanów  numery  dróg  dla  50  odcinków  na  podstawie  podjętych  ww.  uchwał  Rady  Gminy.
Sekretarz  poinformowała,  że  projekt  uchwały  powstał  w  celu  uporządkowania  stanu  dróg
gminnych.  W dalszej części wypowiedzi nadmieniła, że w roku 2014 była kontrola NIK, w wyniku
której zalecono przedstawienie Radzie Gminy projektu uchwały na 31 dróg, gdzie wówczas te 31
odcinków  dróg  było  już  ustalone  i  przyjęte  uchwałą  w  2003  roku.  Najbardziej  optymalnym
rozwiązaniem  jest  teraz  podjęcie  uchwały  o  ustaleniu  sieci  dróg  w  ilości  49.  NIK  czeka  na
wyjaśnienia w powyższej sprawie. A w przyszłości Rada Gminy może się zająć drogami tworząc
ciągi komunikacyjne z kilku dróg. 

Przewodnicząca  Rady  Gminy  poddała  pod  głosowanie  ww.  projekt  uchwały,  gdzie  w
głosowaniu jawnym uchwała w sprawie ustalenia sieci dróg gminnych została podjęta jednogłośnie
„za”. (uchwała w załączeniu)

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

wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  najem  części  nieruchomości  zabudowanej  położonej  w  
miejscowości Wolanów, ul. Radomska 20 jej dotychczasowemu najemcy.

 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 oddanie w najem części nieruchomości
zabudowanej położonej w miejscowości Wolanów, ul. Radomska 20 jej dotychczasowemu najemcy
została podjęta jednogłośnie „za”. (uchwała w załączeniu)

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

przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Wolanów na lata 2016 – 2023.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  poddała  pod  głosowanie  ww.  projekt  uchwały,  gdzie  w  
głosowaniu jawnym uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla
Gminy Wolanów na lata 2016 - 2023 została podjęta jednogłośnie „za”. (uchwała w załączeniu)

Ad. 14
Skarbnik  Gminy  Zofia  Janas  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w  uchwale

budżetowej na 2016 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 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok została podjęta
przy 10 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”. (uchwała w załączeniu)

Ad. 15
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Wolanów  Teresa  Pankowska  przedstawiła  informację  o

złożonych oświadczeniach majątkowych. (informacje w załączeniu) 

Ad. 16
W danym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała udzielił odpowiedzi na

interpelacje i zapytania zgłoszone na ostatniej sesji. 



Radny  Zdzisław  Niewola  poruszył  sprawę  konieczności  poprawy  nawierzchni  drogi  w
miejscowości   Wymysłów biegnącej  do Pana Gajewskiego.  W odpowiedzi  Wójt  Gminy Adam
Gibała poinformował, że Pan Gajewski poprawił nawierzchnię drogi we własnym zakresie. 

Radny Tadeusz Gibała zgłosił konieczność załatania ubytków w jezdni w m. Garno i w  
kierunku miejscowości  Młodocin Większy.  Wójt  Gminy poinformował,  że były  wykonywane  
remonty nawierzchni dróg gminnych poprzez łatanie ubytków masą asfaltową na zimno. Powyższe
prace wykonywali pracownicy interwencyjni.
 Jako kolejny radny Andrzej Szatan zgłosił potrzebę wytyczenia geodezyjnego drogi pomię-
dzy Wawrzyszowem, a Mniszkiem. W odpowiedzi Wójt poinformował, że istnieje taka możliwość,
natomiast  konieczne  jest  przeznaczenie  środków finansowych  na  ww.  cel.  Jeśli  Rada  Gminy  
Wolanów uzna, że należy zająć się ww. tematem to może zgłosić wniosek do przyszłorocznego  
budżetu w trakcie prac nad projektem.

Sołtys  Dorota  Towarek poprosiła  o  nawiezienie  kruszywa na  drogę gminną  w Kolonii  
Wawrzyszów. Wójt poinformował, że w drugiej połowie czerwca nastąpiła realizacja drugiego eta-
pu nawożenia kruszywa na drogi gminne. 

Ad. 17
Radny Jacek Murawski  wrócił  do tematu oświetlenia  zadając pytanie ile  jest  jeszcze na

terenie gminy opraw oświetleniowych rtęciowych. Wójt poinformował, że jest to raczej niewielka
liczba w skali całego oświetlenia, jednak dane szczegółowe poda na najbliższej sesji. Radny zwrócił
uwagę na fakt, iż wymieniając oprawy oświetleniowe na bardziej  oszczędne gmina nie płaci aż
takich dużych rachunków. 

Jako kolejna głos zabrała sołtys sołectwa Kolonii Wawrzyszów Dorota Towarek informując,
że w ramach funduszu sołeckiego czyszczony był rów, nie starczyło środków w ramach funduszu,
aby wyczyszczone zostały przepusty, dlatego poprosiła o wykonanie tego zadania. 

Następnie  sołtys  sołectwa  Kacprowice  Andrzej  Odzimek  zgłosił  problem,  z  którymi
borykają  się  mieszkańcy  wsi  Kacprowice  koło  drogi  dojazdowej  do  kopalni  piachu.  Wójt
poinformował,  że  przedstawiciele  zarządu  firmy  wykonującej  inwestycję  -  budowę  drogi  S7
rozmawiali  z  mieszkańcami  w  kwestii  niedogodności  spowodowanej  natężeniem  ruchu
(samochodów ciężarowych z ładunkami piachu) w okolicy ich zamieszkania w wyniku czego doszli
do porozumienia. 

Następnie sołtys Marek Kraszewski zapytał, co w kwestii wykonanego projektu na budowę
sieci wodociągowej w m. Rogowa. Zapytał, czy wodociąg będzie budowany. W odpowiedzi Wójt
poinformował, że zainteresował się  ww. tematem i poinformował, że dokumentacja projektowo –
kosztorysowa opiewa na 110.000 zł., jest to sieć do jednej zabudowy, ponadto jedna z właścicieli
działek stawia warunek,  że  pozwoli przejść przez działkę jeśli wybudowana zostanie studnia na jej
nieruchomości  (3-arowej  działce).  Wójt  zdaje  sobie  sprawę,  że  należy  wykonać  do  ww.
gospodarstwa domowego wodociąg, natomiast trzeba przeprojektować dokumentację, ponieważ aż
11  studzienek  jest  zaprojektowanych.  Na  wstępie  należy  z  właścicielami  działek  poczynić
uzgodnienia. 

Jako  kolejny  głos  zabrał  radny  Zdzisław  Niewola  informując,  że  konieczne  jest
oczyszczenie pobocza w m. Wymysłów w kierunku Soszyna przy moście. W danym miejscu jest
bardzo słaba widoczność.

Sołtys sołectwa Chruślice Edward Pysiak zapytał, czy jest szansa, aby mieszkańcy Chruślic
uwzględnieni byli w budowie oczyszczalni przydomowych. W odpowiedzi Wójt poinformował, że
pierwszy etap będzie obejmował ok 80 gospodarstw domowych.    
 Przewodnicząca  Rady  Gminy  Teresa  Pankowska  przedstawiła  pismo  Wojewody
Mazowieckiego  informujące o planowanej kontroli w zakresie prawidłowości oraz terminowości
załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy Wolanów. Kontrolą zostanie objęty okres od dnia
1 stycznia 2015 r. do dnia 29 września 2016 r. Czynności kontrolne w jednostce przeprowadzone
zostaną w terminie od dnia 29 września do dnia 5 października 2016 roku.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Teresa  Pankowska  przedstawiła  informację  Wójta  Gminy



Przytyk  w sprawie  wymagań  weterynaryjnych  dla  prowadzenia  działalności  w zakresie  obrotu
zwierzętami dla rolników i hodowców zwierząt korzystających z usług targowiska w Przytyku w
związku z wystąpieniem na terenie województwa mazowieckiego ognisk Afrykańskiego Pomoru
Świń.

Ad. 18
Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska

podziękowała  za  udział  w posiedzeniu,  po  czym zamknęła  XIX sesję  Rady Gminy Wolanów  
o godz.11.00.

Protokolantka Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów

Monika Musiałek Teresa Pankowska
 

      
 

 
  

 
 
 


