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Protokół Nr 44/14  

z sesji absolutoryjnej Rady Gminy Wolanów z dnia 30.06.2014 roku. 

 

Ad. 1 Przewodniczący Rady Gminy Sylwester Mąkosa otworzył  XLIV sesję Rady Gminy 

Wolanów witając wójta, radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy oraz gości przybyłych na 

posiedzenie.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność sesji, informując, że 

w posiedzeniu bierze udział 15 radnych, 100% frekwencji. (lista obecności w załączeniu) 

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad 

W punkcie drugim porządku obrad przewodniczący obradom Sylwester Mąkosa przed 

głosowaniem nad przewidywanym porządkiem obrad, złożył wniosek o wprowadzenie   

dodatkowych punktów, a mianowicie: 

- jako pkt 14 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości 

Wymysłów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 298/6, 

- jako pkt 15 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu 

w 2014 roku, 

- jako pkt 16 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Wolanów na lata 2014 – 2017. 

W związku z powyższym kolejne punkty przesuwają się o jeden wyżej.   

Wniosek w sprawie dodania kolejnych punktów zostały odrębnie  poddane pod głosowanie, gdzie w 

głosowaniach jawnych zostały przyjęte jednogłośnie. 

Następnie proponowany porządek obrad z uwzględnieniem przegłosowanego wniosku został 

poddany pod głosowanie, gdzie głosami 15 „za” został przyjęty przez Rade Gminy Wolanów.   

Porządek obrad po zmianach: 

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. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za 2013 rok.  

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego za 2013 rok. 

a. sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy i sprawozdanie finansowe za 

2013 rok, 

b.  opinia RIO, 

c.  dyskusja, 

d. podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z 

wykonania budżetu za 2013 rok i sprawozdania finansowego. 

9. Absolutorium dla Wójta Gminy za 2013 rok. 

a. wniosek Komisji Rewizyjnej, 

b. opinia RIO, 

c. dyskusja, 

d. głosowanie – podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wawrzy-

szów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 209. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Strzał-

ków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 221/1. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Strzał-

ków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 96. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Strzał-

ków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 102.    

14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości 
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Wymysłów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 298/6, 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 

2014 roku, 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Wolanów na lata 2014 – 2017. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok 
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji. 

19. Wolne wnioski i informacje.  

20. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3  
Do protokołu z obrad poprzedniej sesji nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

W głosowaniu jawnym protokół  z dnia 4 czerwca 2014 roku został przyjęty jednogłośnie przez 

Radę Gminy Wolanów.   

 

Ad. 4  

Informacja komisji o ich pracach między sesjami. 
Radny Tadeusz Gibała poinformował że w ostatnim czasie Komisja Oświaty, Kultury Sportu 

i Zdrowia spotkała się na jednym posiedzeniu,  na którym członkowie analizowali temat dowozu 

uczniów do szkół. Nadmienił, że do tematu komisja wróci we wrześniu, natomiast w tym roku 

przetarg odbędzie się na dotychczasowych zasadach. 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów p. Irena Walczak  

poinformowała, że w ostatnim czasie komisja spotkała się dwa razy. Członkowie Komisji 

zajmowali się analizą sprawozdania z wykonania budżetu, odnosząc się pozytywnie do 

przedstawionego  sprawozdania. Członkowie Komisji zajmowali się również projektami uchwał 

przygotowanymi na sesję Rady Gminy opiniując je pozytywnie. Wyjątek stanowił projekt uchwały 

w sprawie sprzedaży nieruchomości Nr 102 w m. Strzałków. Przewodnicząca poinformowała, że 

członkowie Komisji rozważali możliwość sprzedaży działki z możliwością pierwokupu przez 

obecnych użytkowników działki. 

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego p Teresa 

Pankowska poinformowała, że komisja spotkała się dwa  razy.  Analizowano sprawozdanie z 

wykonania budżetu za 2013 rok, komisja nie głosowała w sprawie opinii. Ponadto Komisja 

pracowała nad sprawami bieżącymi, nad projektami uchwał na sesję. Komisja wnioskowała w 

sprawie działki w Strzałkowie Nr 102 oraz dz. 96, ażeby poszukać możliwości skorzystania z prawa 

pierwokupu, ponieważ są tam wieloletni dzierżawcy. Dyskutowano również w temacie bieżącego 

remontu dróg. Pracownik Urzędu Gminy p. Andrzej Adamiec przedstawił szczegółowo zadania, 

które do tej pory zostały wykonane. Zapoznał także Komisję z harmonogramem prac 

przewidzianych do wykonania w ramach remontu dróg.    

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Czesław Goliński poinformował, że Komisja 

spotkała się pięć razy, zajmowała się  sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok, stanem 

mienia jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto Komisja Rewizyjna w najbliższym czasie 

zajmie się opinią RIO, ponieważ Komisja spotykała się pięć razy i terminy były przesuwane, cytuje 

-  ustalałem termin komisji, po dwóch, trzech godzinach dostawałem telefon, bo trzeba złożyć na 

papierze,  

 

Ad. 5 Sprawozdanie wójta z pracy w okresie między sesjami 

- Wójt- zanim przejdę do sprawozdania odniosę się do wypowiedzi p. Czesław Golińskiego, który 

twierdzi, że członkowie Komisji nie mogli ustalać terminów posiedzeń. Pracownicy Urzędu 

stwierdzili, że taki chaos, jaki zapanował w czasie pracy Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem 

pana Czesława Golińskiego nie miał nigdy wcześniej miejsca, czy to w poprzedniej kadencji, czy w 

obecnej. Pracownik biura rady nie informował członków Komisji o posiedzeniach, czyniła to pani 

Teresa Pankowska. Ustalone zostało posiedzenie Komisji, które nie było protokołowane przez 
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obsługę biura rady.  Posiedzenia Komisji powinny być uzgadniane z biurem obsługi rady, takie 

posiedzenia muszą być protokołowane. Biuro Rady informuje o posiedzeniu telefonicznie, a nie 

członkowie sami informują się w sposób wybiórczy.    

Pan Przewodniczący Rady kieruje pracami Komisji Rewizyjnej, dlaczego tak się stało. 

Goliński – czy ja rozmawiałem z szewcem. 

Wójt – Jeszcze raz stwierdzam,  że jest złe kierownictwo przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Następnie wójt przeszedł do przedstawienia sprawozdania z działalności między sesjami.  

I. Inwestycje i przetargi 

1. W dniu 6 maja nastąpiło podpisanie umowy z firmą TEL-BRUK z Częstochowy na realizację 

budowy boiska przy ZSO w Wolanowie. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 06.09.2014 

r. Umowa na kwotę 498.420,00 zł. brutto. Zakończono roboty związane z drenażem i 

nawadnianiem boiska, trwają prace związane z wykonaniem trybun i oświetlenia. Przeznaczono 

kwotę w wysokości 17.000 zł. na modernizację istniejącego boiska treningowego. W związku z 

powyższym  firma rozpoczęła prace związane z jego wykonaniem.  

2. II część projektu tj. Oddziały przedszkolne przy szkołach będzie realizowana od 28 czerwca do 11 

sierpnia. Tj. doposażenie szkół w materiały dydaktyczne, meble oraz modernizacja łazienek. 

Projekt w 100% finansowany ze środków unijnych. 

3.  W dniu 19 maja nastąpiło otwarcie ofert postępowania przetargowego pn. „Odbieranie i 

zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych położonych na terenie gminy Wolanów wraz z utworzeniem Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów” W przedmiocie zamówienia uwzględniono również odbiór odpadów z koszy 

ulicznych zlokalizowanych przy przystankach na terenie gminy Wolanów. Do wyznaczonego 

terminu wpłynęły 3 oferty. Najniższą cenę tj.450.000,00 zł. zaoferowała firma EKO-JAS Garno, 

gm. Wolanów, natomiast najwyższą ofertę na kwotę 944.388,98 zł. złożyła firma TONSMEIER 

WSCHÓD ul. Wrocławska 3 z siedzibą w Radomiu. W dniu 2 czerwca została podpisana umowa z 

najtańszym wykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest realizować usługi wywozu odpadów z 

nieruchomości objętych obowiązkiem odbioru począwszy od miesiąca lipca 2014 do 31 grudnia 

2015 roku. Kwota za jeden miesiąc realizacji usługi wynosi 25.000 zł. (natomiast w roku 2013/2014 

był to koszt 26.700 zł. za jeden miesiąc) Szacunkowa wartość zamówienia to kwota 517.488,00 zł.   

4. W dniu 20 maja odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na  place zabaw i siłownie 

napowietrzne w ramach funduszu sołeckiego. Oferty złożyło 10 firm. Na place zabaw najniższą 

ofertę złożyła firma MAKDREW z siedzibą w Radomiu na kwotę 83.500,00 zł. brutto, a najdroższą 

firma DRO-MAR z Makowca na kwotę 212.524,00 zł. Na siłownie napowietrzne najniższą ofertę 

złożyła firma KADO POLSKA z siedzibą  w Radomiu na kwotę 27.420,00 zł. brutto, a najdroższą 

firma DRO-MAR Makowiec na kwotę 40.815,20 zł. W dniu 10 czerwca zostały podpisane umowy 

z Wykonawcami oferującymi najniższe ceny. W ramach umów zostaną wykonane 3 kompletne 

nowe place zabaw w sołectwach: Mniszek, Kowalanka, Franciszków oraz zostaną doposażone 

istniejące  place zabaw w Kowali Duszocinie, Wacławowie, Strzałkowie, Jarosławicach, 

Wawrzyszowie i Kacprowicach. Siłownie napowietrzne zostaną wykonane w sołectwach Wolanów 

i Kacprowice.  

 

5. W miesiącu maju we własnym zakresie zostały opracowane uaktualnienia dokumentacji na 

modernizację dróg w Kolonii Wawrzyszów i w Bieniędzicach.  Uzyskano w Starostwie pozwolenie 

na wykonywanie ww. inwestycji i ogłoszono przetarg nieograniczony. W dniu 18 czerwca 

dokonano otwarcia ofert. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły3 oferty, które są w trakcie 

sprawdzania. 

6. W dniu 11 czerwca nastąpił odbiór wybudowanych placów zabaw z projektu Oddziały 

przedszkolne przy szkołach podstawowych. W ramach projektu wykonano 4 place zabaw przy 

każdej ze szkół na terenie gminy Wolanów. Roboty zostały wykonane w terminie  i odebrane, wraz 

z niezbędną dokumentacją techniczną zostały przekazane w zarządzanie dyrektorom placówek 

oświatowych.  

II. Drogi - remonty  
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1. Od dnia 5 maja rozpoczęły się roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg. W pierwszej 

kolejności wykonane zostały równania dróg gruntowych i utwardzanie dróg kruszywem w 

sołectwach Sławno, Zabłocie, Wymysłów, Strzałków, Mniszek, Wawrzyszów, Kolonia 

Wawrzyszów i Garno. Trwają prace związane z uzupełnieniem oznakowania, remontem 

nawierzchni asfaltowych. Zakończono koszenie poboczy i rowów przy drogach gminnych. 

Wykonano część nowych rowów odwadniających.  

2. W dniu 6 maja  dokonano komisyjnie z udziałem przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg 

kontroli oznakowania drogowego na terenie całej gminy. W miesiącu czerwcu zostały 

zamontowane znaki w miejscowościach Kolonia Wawrzyszów i Strzałków. 

III. Sprawy bieżące   
1. W dniu 3 czerwca podpisane zostało porozumienie pomiędzy Ministerstwem Gospodarki w 

Warszawie, a Gminą Wolanów dotyczące realizacji zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania 

Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”. Gmina Wolanów została wyłoniona w drodze konkursowego 

trybu wyboru ofert złożonych do Ministerstwa Gospodarki. Ministerstwo przyznało Gminie 

Wolanów dotację w wysokości 8.800 zł. na zadanie polegające na inwentaryzacji wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Wolanów i wprowadzenie do Bazy Azbestowej wyników 

uzyskanych podczas przeprowadzanego spisu. W związku z powyższym uprawniona firma po 

podpisaniu umowy przystąpi do prac inwentaryzacyjnych.   

2. W dniu 6 maja braliśmy udział w uroczystym otwarciu Warsztatów Terapii Zajęciowej w 

Młodocinie Większym 

3. W dniu 7 maja odbyły się indywidualne spotkania z dyrektorami poszczególnych placówek 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Wolanów, na których szczegółowo analizowano arkusze 

organizacyjne na rok szkolny 2014/2015. Arkusze zostały zatwierdzone. 

4. W dniu 12 czerwca Gmina Wolanów podpisała porozumienie z Wodociągami Miejskimi w 

Radomiu Sp. z o.o. w sprawie realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej w m. 

Ślepowron. Inwestycja obejmuje dwie części. Cześć pierwsza – obejmuje budowę sieci 

wodociągowej na działce Nr 151 w Ślepowroniu na terenie gminy Wolanów. Druga część obejmuje 

budowę sieci wodociągowej na działce 1 i 18 ul. Hodowlana i działka Nr 95 ul. Zachodnia. 

Pierwszą część realizuje Gmina Wolanów, natomiast drugą część realizują Wodociągi Miejskie w 

Radomiu. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzi Gmina na obydwie 

części, natomiast umowy zostaną podpisane odrębnie przez  Gminę i Wodociągi (dwie umowy)  

5. 15 maja w ZSO PSP i PG w Wolanowie odbyła się IV edycja konferencji  dla nauczycieli pt. 

„Istota uczenia się”. Patronat  honorowy objął Wojewoda Mazowiecki oraz Wójt Gminy Wolanów.  

6. W miesiącu maju dokonano rozbiórki  budynku w Wolanowie przy ul. Kolejowej. Powyższe prace 

prowadzone były przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, oraz 

pracowników gospodarczych przy udziale OSP oraz firmy EKO-JAS.  

7. W dniu 10 czerwca upłynął termin składania ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym na 

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Wolanów tj.  

- Wawrzyszów działka Nr 183/2 o pow. 20798 m
2
, cena wywoławcza 127.100 zł.  

- Wawrzyszów działka Nr 181/6 o pow. 12708 m
2 
, cena wywoławcza 42.000 zł.  

- Wymysłów działka Nr 404 o pow. 4443 m
2
,
 
cena wywoławcza 21.000 zł.  

Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła żadna oferta.  

W dniu 23 czerwca ogłoszono ponownie pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż ww. 

nieruchomości. 

- Wawrzyszów działka Nr 183/2 o pow. 20798 m
2
, cena wywoławcza 90.000 zł.  

- Wawrzyszów działka Nr 181/6 o pow. 12708 m
2 
, cena wywoławcza 32.000 zł.  

- Wymysłów działka Nr 404 o pow. 4443 m
2
,
 
cena wywoławcza 15.000 zł.  

8. W dniu 12 czerwca odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy BUDIMEX Warszawa w 

sprawie planowanej lokalizacji kopalni piachu w miejscowości Kowala Duszocina dla potrzeb bu-

dowy obwodnicy S7. Przedstawiciel przekazał wstępne informacje dotyczące wielkości wydobycia, 

obszaru jaki zajmie kopalnia, planowanych dróg dojazdu oraz przedstawił kwestie korzyści finan-
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sowych wynikających z lokalizacji inwestycji na terenie gminy. Firma zawarła umowy przedwstęp-

ne z rolnikami, właścicielami działek.  

9. Wyniki sprawdzianu klas szóstych 

                  Rok szkolny 2013/2014                                          2012/2013 

 Wolanów      miejsce III      24,64                 19,59 

Sławno          miejsce I        29,32                  26,87 

Mniszek         miejsce  IV   21,63                                                  21,13 

Bieniędzice   miejsce II       28,38                                                 18,43 

Gmina                                  25,25                  21,60 

Powiat                                  25,08                                                 22,97 

 

10. Wyniki egzaminu gimnazjalnego. 

   2013/14  2012/13 

Lp. Zakres Szkoła Powiat Województwo Szkoła 

1. Język polski 66,3 65,4 70,0 55,9 

2. Historia i WOS 55,0 57,0 60,9 51,4 

3. Matematyka 47,0 46,0 50,2 48,1 

4. Przyroda 50,8 49,5 54,1 56,1 

5. Jęz. angielski – poziom 

podstawowy 

58,4 59,4 70,1 49,9 

6. Jęz.   angielski –  

Poziom rozszerzony 

34,9 35,2 49,6 29,4 

 

11. W dniu 13 czerwca odbył się XI Rowerowy Zlot Gwieździsty  Rowerzyści wyruszyli z terenu 6 

gmin tj. Jedlińska, Przysuchy, Przytyka, Wieniawy, Wolanowa, Zakrzewa oraz z Radomia aby spo-

tkać się na pikniku nad zalewem w Domaniowie. Rowerowy Zlot Gwieździsty integruje środowi-

ska gminne Związku, przybliża walory turystyczne gmin oraz popularyzuje kolarstwo jako jedną z 

form rekreacji ruchowej oraz środek bezpiecznego i ekologicznego transportu. Promuje utworzoną 

w 2004 roku sieć 287 km turystycznych szlaków rowerowych, które znajdują się na terenie Związ-

ku. Podczas pikniku zorganizowano konkurs wiedzy na temat Związku Gmin ,,Radomka”, konkurs 

wiedzy o powiecie radomskim oraz konkurencje sprawnościowe. Imprezie towarzyszył pokaz ro-

werowego trialu i akrobatyki sportowej w wykonaniu Lubelskiej Grupy Artystycznej. 

12. W dniu 18 czerwca zamontowano w sąsiedztwie istniejących placów zabaw w sołectwach  

Mniszek,  Strzałków i Kacprowice stoły do ping-ponga w komplecie z ławką i regulaminem. Stoły 

są przeznaczone do korzystania na wolnym powietrzu, odporne na działanie warunków atmosfe-

rycznych. Zakup ww. stołów sfinansowany został ze środków  Związku Gmin Radomka.  

13. W dniu 24 czerwca odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy 

Wolanów na którym omawiane były wyniki sprawdzianów klas szóstych i egzaminu gimnazjalne-

go. Poruszone zostały sprawy darmowego podręcznika do klas pierwszych szkoły podstawowej. 

Ponadto przedstawione zostały plany działań na okres wakacji w poszczególnych szkołach (tj. wy-

konywanie prac remontowych, porządkowych) 

14. W dniu 25 czerwca Gmina Wolanów podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinan-

sowanie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Ślepowron w kwocie 194.650,00 zł.  

15. W dniu 25 czerwca właściciel firmy FIG –AND p. Leszek Figarski przekazał darowiznę w wys. 

10.000 zł. dla Gminy Wolanów z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej Wawrzyszów – 

Dzika Niwa.  

16. Mniszek – spotkanie w sprawie adaptacji budynku pod potrzeby Przedszkola w Mniszku. 

Obecny budynek nie może mieć innej funkcji niż mieszkalny, ze względu na przepisy pożarowe 

(klatka schodowa nie spełnia warunków technicznych). Można jednak adaptować budynek dla po-

trzeb użyteczności publicznej, pod warunkiem rozbudowy budynku o klatkę schodową, która bę-

dzie spełniała wymogi pod względem bezpieczeństwa ppoż.  
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Wójt w swej wypowiedzi zwrócił uwagę na fakt, że to Rada przyczyniła się do powstania Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym poprzez jego dofinansowanie oraz oddanie w 

dzierżawę budynku dla potrzeb prowadzenia warsztatu.      

W dalszej części wypowiedzi Wójt odniósł się do planowanej inwestycji, mianowicie  kopalni 

piachu w Kowali Duszocina. Poinformował, że wraz z pracownikami był na miejscu planowanej 

inwestycji. Zostało wszczęte  postępowanie odnośnie oddziaływania na środowisko. Wyliczone 

zostało zapotrzebowanie piachu na około  1 mln 700 ton, tj. ok. 60 tys. patelni. Wójt stwierdził, że 

radny p. Adam Hernik  znając wcześniej zagadnienie nie poinformował Rady o tym fakcie. 

- p. Hernik najpierw były zrobione odwierty. 

- Wójt - nie można wchodzić z odwiertami w momencie kiedy jeszcze nie ma pozwolenia. 

Wcześniej powinna zapoznać się z tematem Rada oraz Mieszkańcy. Winna być opinia w tej sprawie. 

Kolejna kwestia to fakt, jak zostanie później zagospodarowany powyższy teren kopalni, czy to będą 

stawy, zalesienie, czy też przywrócenie działek rolniczych. Według Wójta powinien to być las. W 

pierwszej kolejności należy przeprowadzić oddziaływanie na środowisko. 

Wójt w dalszej części wypowiedzi poinformował, że zostały rozstrzygnięte konkursy na 

rehabilitację – czterdzieści  jednostek nie dostało kontraktu. Dodatkowo zostały przyznane środki 

na stomatologię dziecięcą. Natomiast w dalszym ciągu nie mamy kontraktu na rehabilitację. W 

naszym państwie w służbie zdrowia jest zła sytuacja finansowa. 

Pankowska - ten kontrakt to jest dla młodzieży? 

Wójt – jest to dodatkowy kontrakt w ramach stomatologii dziecięcej do 18 roku życia. Wcześniej  

nigdy tego nie było. W związku z otrzymanymi środkami przeprowadzone zostaną akcje w 

szkołach. 

 

Ad. 6 Interpelacje i zapytania radnych 

- Jacek Murawski – chciałbym podjąć temat kopalni piachu w Kowali Duszocina, która jest 

planowana, zapytał o oddziaływania na środowisko, oraz co będzie z drogami jeżeli przejedzie po 

nich 60 tys. wywrotek z piachem.  

- Wójt – firma zobowiązuje się  odbudować drogę gminną przez Kowalę oraz drogę wojewódzką.  

- Jacek Murawski – jak te drogi będą jeszcze gorsze, to kopalnia piachu nam jeszcze zaszkodzi. 

Wydaje mi się, że żadnych korzyści finansowych nie będziemy mieli na tyle, aby udostępnić 

możliwość wydobycia piachu.  

- Wójt -  właściciele nieruchomości w okresie dzierżawy będą zobowiązani płacić podatek od 

nieruchomości z gruntu zajętego pod kopalnię piach. dla budżetu gminy będą  korzyści w postaci 

dzierżawy na okres 2,5 roku. 

- Radny Jacek Murawski –  p. Hernik ma w tym swój interes, nie powinien się angażować w tę 

sprawę z uwagi na fakt sprawowanej funkcji. 

- Radny Adam Hernik – nie mam swojego interesu, tylko znam zagadnienie. 

- Radny Zdzisław Niewola – logika podpowiada, że kopalnia będzie z daleka od zabudowań. 

- Radny Bogumił Towarek – ja chciałbym się dowiedzieć, jakimi kryteriami kierowała się Radomka 

ustawiając stoły do ping-ponga w danych miejscach.  

- Wójt -  Strzałków prężne działa, jest to miejsce wielu spotkań danej społeczności, w Mniszku 

mniej  inwestycji było realizowanych w ostatnim czasie, natomiast Kacprowice łączy kilka 

miejscowości, stąd taka lokalizacja stołów. 

 

Ad. 7. Sprawozdanie z działalności Wójta za 2013 rok. 
Wójt zabierając głos poinformował, że dochody zostały wykonane bardzo wysoko. Zrealizowane w 

wysokości 25.579.211 zł., co stanowi 99,7% planu. Wydatki wykonano w kwocie 26.011.867 zł. tj. 

w 95,6% planu. Wójt nadmienił, że jest usatysfakcjonowany  realizacją budżetu 2013. Wszystkie 

zaplanowane zadania zostały wykonane - hala sportowa, przedszkole, trzy drogi, place zabaw, 

remonty dróg. Na każdej sesji szczegółowo omawiana była realizacja poszczególnych zadań. 

Wszyscy radni otrzymali sprawozdanie. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała 
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wykonanie budżetu i nie wniosła  żadnych uwag. 

 

Ad. 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego za 2013 rok. 

Ad. a. Sprawozdanie opisowe przedstawił Wójt Gminy p. Krzysztof Murawski (w załączeniu) 

Ad. b. Skarbnik Gminy p. Zofia Janas odczytała uchwałę Nr Ra. 141.2014 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Wolanów sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013.(w 

załączeniu) 

 

Ad. c. Przewodniczący Rady Gminy p. Sylwester Mąkosa wywołał dyskusję. 

Nikt z obecnych nie zabrał głosu. 

 

Ad. d. Przewodniczący Rady Gminy Sylwester Mąkosa odczytał projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2013 rok i sprawozdania 

finansowego.   

Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

W głosowaniu jawnym przy 9 głosach „za”, 6 „wstrzymujących” uchwała w ww. sprawie została 

przyjęta.(uchwała w załączeniu)     

 

Ad. 9Absolutorium dla Wójta Gminy za 2013 rok. 

 

Ad. a. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że każdy z radnych otrzymał uchwałę Nr 

1/2014 Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Wolanów z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie 

wniosku o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok. (uchwała w załączeniu)   

 

Ad. b. Skarbnik Gminy p. Zofia Janas odczytała uchwałę Nr Ra. 271.2014 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie opinii o 

przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wolanowie w sprawie nieudzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok. ( uchwała w załączeniu) 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Sylwester Mąkosa odczytał  złożone do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej pismo radnego Emila Jaskulskiego, jako stanowisko odrębne do wniosku Komisji 

Rewizyjnej (stanowisko w załączeniu).  

 

Ad. c. dyskusja  

Jako pierwszy głos zabrał radny Jacek Murawski odnosząc się do stanowiska  Regionalnej 

Izby Obrachunkowej dotyczącej uchwały Komisji Rewizyjnej odnośnie  nieudzielenia absolutorium 

Wójtowi. Radny zwrócił uwagę na fakt, iż Komisja Rewizyjna popełniła szereg błędów, być może 

nieświadomie. Według p. Jacka Murawskiego nie są to stanowiska merytoryczne, czy  rzeczowe.  

Według niego są to kwestie osobiste, wyrażony stan emocjonalny niektórych radnych w stosunku  

do wójta. Ponadto radny zauważył, iż w uchwale RIO padła uwaga, że Komisja Rewizyjna nie 

rozpatrzyła sprawozdania finansowego Wójta, co stanowi naruszenie jednego z artykułów ustawy o 

finansach publicznych. Analizując sprawozdanie i podejmując uchwałę o nieudzieleniu 

absolutorium  Komisja zajęła się dwoma, czy trzema inwestycjami, natomiast brakowała ogólnej 

oceny wykonania budżetu Gminy, na co słusznie zwróciła uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa.  

Jako kolejny głos zabrał radny Emil Jaskulski informując, że  w swej opinii Regionalna Izba 

Obrachunkowa  twierdzi,  że wykonanie budżetu gminy było jak najbardziej prawidłowe, na co 

wskazuje wysokie wykonanie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Według p. 

Jaskulskiego podniesione przez Komisję Rewizyjną tematy stanowią kilka promili w stosunku do 

całego budżetu i nie są podstawą do tego,  by wnioskować o nieudzielenie Wójtowi absolutorium.  

Biorąc pod uwagę finansową stronę Gminy jest to niewiele. Według radnego nie są to argumenty  

rzeczowe, w związku z czym popiera stanowisko swego przedmówcy p.  Jacka Murawskiego i  

wnosi o udzielenie Wójtowi Gminy Wolanów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 



8 

 

Wójt Gminy zabierając głos na wstępie podziękował pani Skarbnik, Sekretarz oraz 

wszystkim pracownikom Urzędu za wkład pracy przy realizacji budżetu roku 2013. Nadmienił, iż 

często nie zdajemy sobie sprawy z faktu konieczności spędzania czasu w pracy przez księgowość  

po godzinach, chociażby realizując sprawozdawczość budżetową. Natomiast Pani Sekretarz 

podziękował Wójt za promocję gminy, zaangażowanie w koordynacji wszelkich imprez 

okolicznościowych, współpracy z radnymi i sołtysami. W dalszej części wypowiedzi Wójt złożył 

podziękowanie również radcy prawnemu za bardzo wnikliwą realizację wielu spraw, chociażby 

przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Regionalna 

Izba  Obrachunkowa po ostatniej kontroli nie wniosła żadnej uwagi do przebiegu postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych, co się nie zdarza w Urzędach.   Dalsza wypowiedź wójta 

brzmiała następująco:  

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Panie i Panowie Sołtysi, Szanowni goście! 

To już czwarty budżet gminy, jaki realizowałem jako organ wykonawczy gminy. Szczegółowe  

sprawozdanie finansowe zostało przedstawione Radzie w ustawowym terminie. Sprawozdanie to  

było analizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która zgodnie z art. 62 ustawy o samorzą-

dzie gminnym sprawuje kontrolę gospodarki finansowej gmin.  Budżet roku 2013 był również pod-

dany kompleksowej kontroli RIO, jaką prowadzono w okresie od  9 stycznia do 21 marca 2014r. O 

wynikach kontroli informowałem na bieżąco podczas sesji, ale przypomnę, że nieliczne zalecenia 

pokontrolne zostały w większości zrealizowane, a pozostało  uchwalenie statutów sołectw oraz  

uregulowanie formy władania majątkiem gminy przez kierowników jednostek organizacyjnych. 

Projekty uchwał w tych sprawach otrzymacie Państwo w najbliższych miesiącach.  

Budżet roku 2013, a szczególnie jego wydatki inwestycyjne i administracyjne były przedmiotem 

wielu dyskusji i  wyjaśnień, gdyż stały się  argumentami do uchwały o obniżenie mojego wynagro-

dzenia. Były również tematem wielu skarg wnoszonych do organów ścigania. Praca w takiej atmos-

ferze nie jest łatwa, ale wymusza czujność w stosowaniu procedur i nie chodzi tu  o nieprawne dzia-

łania, czy nadużycia, ale o drobne ludzkie pomyłki - bo ten się nie myli,  co nic nie robi, a w ostat-

nich trzech latach wiele dobrego wydarzyło się w naszej gminie.  O tym jak niełatwo jest sprostać 

obowiązującym przepisom, procedurom i jak dużo czasu należy poświecić, aby wdrożyć się w ich 

szczegóły,  merytorycznie i obiektywnie ocenić  pewne działania,  przekonała się Komisji Rewizyj-

na w nowym od niedawna składzie,  podejmując się analizy budżetu,  formułując wniosek przyjęty 

większością głosów (4 do 1) o  nieudzielenie absolutorium. Chociaż wniosek Komisji Rewizyjnej w 

tej sprawie  został zaopiniowany  negatywnie  przez Regionalną  Izbę Obrachunkową z powodu   

braku wszystkich  elementów oceny sprawozdania i poruszania spraw nie związanych z wykona-

niem budżetu, to ja   dzisiaj odniosę  się  do   zarzutów, jakie postawiła Komisja Rewizyjna w swo-

im uzasadnieniu wniosku o nie udzielenie absolutorium za rok 2013, gdyż nie miałem takiej możli-

wości podczas prac komisji  i rzekomej kontroli, na co również zwróciła uwagę Regionalna Izba 

Obrachunkowa w swojej opinii dla wniosku Komisji Rewizyjnej. 

Odniosę się do wszystkich ośmiu bezpodstawnych zarzutów. 

Ad.1) W zakresie inwestycji drogowych w roku 2013 wykonana została modernizacja lub przebu-

dowa  trzech dróg gminnych w Garnie, Woli Wacławskiej i Ślepowroniu. Najwięcej kontrowersji 

wzbudziła budowa trzeciej z tych dróg, chociaż została wykonana zgodnie z projektem w pełnym 

zakresie.  Zarzut niegospodarności  wójta dotyczy wybudowania dodatkowych zjazdów z drogi 

gminnej. Po pierwsze zjazdy znajdują się w pasie drogi i stanowią własność gminy i są niezbędnym 

elementem drogi tak samo,  jak rów odwadniający - więc nieprawdziwe jest twierdzenie sfinanso-

wania  z budżetu gminy „prywatnych mostków”. Ich wykonanie w takiej ilości (ujętej w projekcie 

technicznym) było podyktowane dwoma argumentami: warunkami technicznymi oraz dobrą wolą 

mieszkańców przekazujących nieodpłatnie pas ziemi pod drogę. Kwestia techniczna to minimalna 

różnica spadku odwodnienia, która przy wykonywaniu zjazdów po zakończeniu budowy mogłaby 

zakłócić prawidłowe odprowadzenie wód opadowych, co dla tego terenu ma duże znaczenie, bo 

pamiętamy podtopienia posesji  przy drodze na Janówku.  

Dla zobrazowania skali problemu, jaki próbuje się wytworzyć w związku tą inwestycją,  niech bę-

dzie budowa drogi w miejscowości Garno (ul. Klonowa),  gdzie projektant uwzględnił rów odwad-
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niający drogę, a na wniosek mieszkańców i radnej  z Wolanowa, aby rozwiązać problem odwodnie-

nia, zaprojektowany został rów kryty na odcinku zabudowy zagrodowej  ze spadkiem w kierunku 

Garna. Chociaż to rozwiązanie  podrożyło koszty tej inwestycji, ale takie decyzje są podejmowane 

przeze mnie często i muszą być podejmowane,  bo wydatkujemy środki publiczne i nie możemy 

pozwolić sobie na byle jakie wykonanie, bo ono w efekcie kosztuje drożej. Radni nie powinni czy-

nić wójtowi zarzutów z tego, że działa uczciwie,  w granicach prawa i rozsądku na rzecz  mieszkań-

ców i rozwoju gminy. Moim zdaniem  problemy należy rozwiązywać, a nie zamiatać pod dywan.  

Ad.2) Budowa hali sportowej  i zarzut niepozyskania dodatkowych środków  na zadanie - pierwsze 

plany   budowy hali pojawiły się w roku 2007, gdybyśmy liczyli tylko na środki z zewnątrz  inwe-

stycja do tej pory by nie powstała. Dzisiaj obiekt służy naszym dzieciom, przez co szkoła stała  się 

bardziej atrakcyjna dla uczniów, a ofertę szkoły wzbogaciło utworzenie  oddziałów sportowych. W 

tym obiekcie często rozgrywane są zawody szkolne, rozgrywki międzypowiatowe oraz zawody 

wojewódzkie. Hala jest wizytówką szkoły i gminy. Służy także mieszkańcom, którzy spotykają  się 

na amatorskich treningach i rozgrywkach. W wyniku zawartych umów na najem hali do budżetu 

gminy za okres X.2013 - IV.2014 wpłynęło 6.295 zł. Oczywiście nie wszystkie korzyści da się 

przeliczyć na złotówki, lecz nie zapominajmy, że oświata i sport są zadaniami własnymi gminy, 

które nie przynoszą dochodów.  

Argumenty przedstawione  Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 13 czerwca br. przeze mnie  

i pracowników nie docierają do niektórych radnych, bo przecież tak łatwo uczynić zarzut nie znając 

przepisów i nie ponosząc  odpowiedzialności. Zdaniem komisji wójt powinien wydłużyć zawarty w 

umowie termin zakończenia budowy hali, by skorzystać z drugiego dofinansowania. A ja przypo-

mnę,  że  niedotrzymanie warunków zawartej umowy przez każdą ze stron skutkuje  naliczeniem 

kar umownych i wówczas ewidentnie byłoby podstawą do zarzutu o niegospodarności.   

Ad. 3) Co do zarzutu rażącej niegospodarności wójta środkami publicznymi i zasobami ludzkimi  w 

zakresie oświaty wyjaśniam, że godziny ponadwymiarowe przydziela się tylko i wyłącznie w przy-

padku  jeżeli z planu nauczania danego przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia takich godzin i 

są to godziny zgodne ze specjalnością danego nauczyciela. Dyrektor nie może dowolnie  tworzyć 

godzin ponadwymiarowych,  jeśli nie wynikają one z ramowego planu nauczania. Z kolei zajęcia 

dodatkowe, na których dzieci mogą rozwijać swoje  zainteresowania i umiejętności, mogą i są reali-

zowane  na podstawie art. 42 KN, która zobowiązuje nauczycieli  do prowadzenia dwóch godzin 

tygodniowo  zajęć wynikających z potrzeb szkoły. Każde inne dodatkowe godziny przyznane przez 

organ prowadzący są finansowane z budżetu gminy i generują dodatkowe koszty.  Wnioski,  jakie 

komisja postawiła po pobieżnej analizie  ogólnej liczby zatrudnionych nauczycieli w szkołach i ich 

wymiaru etatu, są błędne. Nie doszło do zredukowania godzin ponadwymiarowych przez wójta. 

Przydziału godzin dla nauczycieli dokonują dyrektorzy szkół zgodnie z kwalifikacjami posiadanymi 

przez zatrudnioną kadrę. Przydział zależy od liczby nauczycieli w szkole  w danej specjalności oraz 

liczby godzin wynikających z ramowego planu nauczania. Nie można tej kwestii oceniać na pod-

stawie ogólnej informacji. Redukcja godzin nastąpiła samoczynnie w wyniku malejącej liczby dzie-

ci i oddziałów. Aby temu zapobiec należałoby zredukować liczbę nauczycieli.  

Karta nauczyciela jest specyficznym aktem prawnym i wymaga mocnych argumentów  przy roz-

wiązywaniu umów zawartych na jej podstawie. Wiem, że   nie obyłoby się bez pozwów sądowych i  

dodatkowych kosztów dla budżetu.  Przy zatwierdzaniu arkuszy organizacyjnych dla szkół  zawsze 

te kwestie są omawiane z dyrektorami jednostek. 

Komisja nie chciała słuchać wyjaśnień i analizować podstaw prawnych funkcjonowania oświaty - 

postawiła jedynie zarzut rażącej niegospodarności.  

Ja realizując kolejne budżety monitoruję te kwestie i nie podejmowałem drastycznych działań, po-

nieważ od przyszłego roku sytuacja demograficzna w Gminie zacznie się poprawiać, a zwolnienia 

ludzi, to nie tylko ekonomia, to również aspekt społeczny,   którego samorząd nie może pomijać. 

Ad.4)  W zakresie niegospodarności przy wydatkowaniu środków na promocję informuję, że wy-

datki na przywołane przez komisję artykuły spożywcze, tort  czy catering i kwiaty były tylko ele-

mentami zaplanowanych działań w zakresie promocji, poprzez które informujemy  społeczeństwo  

o sposobach i formach  realizacji zadań gminy. Wydatki na promocję w naszym budżecie nie ogra-
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niczają się tylko do reklamy prasowej, ale również mają charakter wielu wydarzeń kulturalnych, 

sportowych, oświatowych czy prozdrowotnych, do których trzeba zachęcać mieszkańców i szeroko 

o nich informować. Większość wydarzeń ma charakter ogólnodostępny, a decyzja o udziale w nich 

należy do mieszkańców. W ramach tych wydarzeń prezentowane są  umiejętności, osiągnięcia i 

efekty pracy gminnych  jednostek  organizacyjnych,  jako upowszechnianie  idei samorządowej.  

Częstą pozycja w tych wydatkach jest posiłek czy usługa  transportowa, którą realizujemy na rzecz 

lokalnych zespołów, szkół, stowarzyszeń, które reprezentują naszą Gminę na zewnątrz.  

Informowanie w mediach o prowadzonych inwestycjach, organizowanych wydarzeniach, funkcjo-

nujących obiektach, usługach publicznych ma na celu zainteresowanie naszą Gminą nowych miesz-

kańców, w tym przedsiębiorców, co w efekcie przekłada się na większe dochody z tytułu podatków. 

Jako jedna z wielu podmiejskich gmin musimy podnosić  naszą atrakcyjność, o czym niejednokrot-

nie mówiłem  zachęcając do  realizacji nowych inwestycji w Gminie.    

Ad.5)  Rażąca niegospodarność Wójta w zakresie dopłacania do funkcjonowania kanalizacji kwoty 

130 tys. zł. rocznie mimo zatrudnienia pracownika (na stanowisku kierowniczym).   

Dla poprawy świadczenia przez Gminę usług w zakresie kanalizacji  w roku 2013 zakupiono 

magnetometr, statyw bezpieczeństwa, zestaw do blokowania kanalizacji. Było to niezbędne do 

stworzenia bezpiecznych  warunków pracy  oraz dostosowanie ich do obowiązujących norm i 

przepisów BHP. 

W roku 2013 w celu ograniczenia napływu wód gruntowych do kanalizacji  uszczelniona została 

przepompownia ścieków nr 13 ze studnią pomiarową oraz podniesione zostały  studzienki 

kanalizacyjne w miejscowości Rogowa. Usuniętych zostało 10 dużych awarii na kanalizacji 

gminnej. W celu udrożnienia przewodów kanalizacyjnych oraz likwidacji nieprzyjemnych 

zapachów wykonywane jest okresowe żelowanie przepompowni odpowiednim  środkiem (bio-żel ). 

 

Wymiana przetwornika urządzenia pomiarowego przepompowni nr 13, naprawa awarii pompy w 

tej przepompowni oraz naprawa układu sterującego, to również działania w celu poprawy jakości 

świadczonych usług. Kolejne prace na obiektach kanalizacyjnych w roku   2013 dotyczyły 

odblokowania pomp i czyszczenia przepompowni nr 14 w Rogowej i dwukrotne odblokowanie i 

czyszczenie przepompowni nr 17 w Mniszku. W tej miejscowości zabezpieczono również sieć  

przed nielegalnym zrzutem ścieków. Dwukrotnie odblokowano pompy i czyszczono 

przepompownie nr 16 w Mniszku. Naprawiany był również układ sterowania tej przepompowni. W 

roku 2013 miało również miejsce udrażnianie kanalizacji gminnej w Wawrzyszowie oraz 

czyszczenie kolektora głównego kanalizacji w Mniszku od drogi krajowej do przepompowni nr 13.  

Przeprowadzono kontrolę nieruchomości w miejscowości Mniszek, Wawrzyszów i Rogowa pod 

kątem legalności  korzystania z kanalizacji. W wyniku kontroli  zawarta została jedna umowa na 

odprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej. 

 

Z uwagi na częste blokowania przepompowni, w celu pouczenia o zasadach prawidłowego 

korzystania z urządzeń kanalizacyjnych prowadzone były spotkania informacyjne z mieszkańcami. 

Ponadto w roku 2013 zobowiązano użytkowników kanalizacji do  odpowiedniego opomiarowania 

własnych  ujęć wody dla obliczenia faktycznej ilości ścieków wpuszczanych do sieci.   

Wykonywane w trakcie roku 2013  naprawy i konserwacje  bieżące i  inne działania wpłynęły  na 

poprawę funkcjonowania urządzeń, a przez to na  jakość świadczonych usług, które z racji swojego 

publicznego charakteru z zasady  są deficytowe.  Podstawowym celem prowadzenia tej działalności 

przez gminę jest utrzymanie sprawności sieci i sprawności reagowania, do czego sukcesywnie 

dążymy przy jednoczesnym obniżaniu kosztów. Przypomnę, że  stawki opłat za wodę i ścieki nie 

zostały podniesione w 2013 roku.  

 

Ad.6) Niskie wykonanie projektu „Indywidualizacja nauczania” i rzekome  

rażące łamanie przepisów o finansach publicznych, to kolejny zarzut Komisji Rewizyjnej, 

podnoszony również przy uchwale o obniżenie wynagrodzenia.  Ta kwestia była szczegółowo 

omawiana przez pracownika ds. funduszy unijnych na forum sesji Rady Gminy. W tym temacie 
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Regionalna Izba Obrachunkowa nie odniosła się negatywnie podczas prowadzonej kontroli 

kompleksowej jak również przy opiniowaniu wykonania budżetu. Jak wyjaśniał p. Komorek szkoły 

z tego tytułu nie poniosły straty, jak również budżet gminy,  gdyż w zamian realizowany jest inny 

duży projekt na potrzeby doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia edukacyjne, w tym 

place zabaw. Wartość projektu to kwota  540 tys. zł.  Ponadto w roku bieżącym na nasz wniosek 

Ministerstwo Edukacji przyznało z rezerwy subwencji oświatowej kwotę 10 tys. zł. na każdą szkołę 

na doposażenie świetlicy szkolnej.  W roku ubiegłym  z rezerwy subwencji otrzymaliśmy 

dofinansowanie na doposażenie hali sportowej w kwocie 50 tys. zł .  Stan wyposażenia naszych 

szkół w pomoce i narzędzia dydaktyczne jest na dobrym poziomie. 

 

Ad.7) Kolejny zarzut komisji dotyczył zaległych  urlopów wypoczynkowych  wójta - 27 dni, 

skarbnika - 31dni, sekretarza - 0 i kierownika referatu inwestycji- 15. A ja przypomnę stan 

zaległych urlopów pracowników na koniec roku 2010:  - wójt - 66 dni, skarbnik - 63, sekretarz - 73,  

prac. ds. dróg -  37, prac. ds. budownictwa - 49. Wówczas nie było to tematem prac Komisji 

Rewizyjnej, nie było to powodem do nieudzielenia absolutorium,  nie było troski o wydatki w 

budżecie z tytułu  wysokich kar.  A w komisji jest dwóch tych samych radnych p. Czesław Goliński 

i p. Adam Hernik.  

 Mnie się udało poprawić ten stan rzeczy poprzez reorganizację, bo to co przejąłem było wynikiem 

złej organizacji pracy - pracownik świadomy obowiązków nie szedł na urlop, bo nie  było możliwe 

zastępstwo, a jak słusznie zauważyła komisja - kodeks pracy gwarantuje pracownikowi prawo do 

corocznego nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego, a kierownik musi zapewnić normalne 

funkcjonowanie urzędu. Tak więc komisja jednym zarzutem przeczy kolejnym swoim zarzutom, bo 

w tej sytuacji nie było innej  możliwości jak dodatkowe zatrudnienia. 

 

Ad.8) Finalnym zarzutem komisji w uzasadnieniu do wniosku  było utrudnianie przez wójta, 

skarbnika i sekretarza prowadzenia kontroli  przez komisję, trudność w dostępie do dokumentów i 

konieczność pisemnego wnioskowania o ich udostępnienie.  

 W tym miejscu chcę przywołać  Statut Gminy Wolanów i przypomnieć, że  zasady,  tryb i sporzą-

dzanie protokołu z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną reguluje oddział 3, 4 i 5 

Statutu. Prowadzone przez Komisję czynności  wykonywane były chaotycznie, nieprofesjonalnie a 

przede wszystkim w oderwaniu od  obowiązujących norm i procedur, a   pracami komisji nie kie-

rował jej przewodniczący. 

Pragnę nadmienić, że  wszystkie jednostki nadzorujące i kontrolujące działalność Gminy, na-

wet Najwyższa Izba Kontroli prosi kontrolowanych o składanie   wyjaśnień na piśmie, informuje o  

ustaleniach i daje możliwość  odwołania się w zakresie zaleceń pokontrolnych. Nie wspomnę, że 

protokół z czynności kontrolnych  po odczytaniu podpisywany jest przez kontrolującego i kontro-

lowanego.  Niestety Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem radnego Czesława Golińskiego nie 

dała takiej możliwości wójtowi, przekazując wniosek z uzasadnieniem bezpośrednio do RIO - nie 

pozostawiając kopii w Urzędzie. W tej sytuacji zwróciłem się do RIO o umożliwienie zapoznania 

się ze stawianymi mi zarzutami. 

Wysoka Rado, 

w świetle powyższego trudno uznać postępowanie kontrolne i ocenę Komisji Rewizyjnej za bez-

stronne  i rzetelne. Jeszcze raz chcę podkreślić, że budżet za 2013rok po stronie dochodów i po 

stronie wydatków został bardzo dobrze wykonany - dochody 99,7%, wydatki - 95,6%, co potwier-

dza opinia Zespołu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu.  

Przypomnę, że wójt jest obowiązany wykonać budżet, który uchwala Rada Gminy i ja ten bu-

dżet wykonałem. Wysoka Rado, proszę o obiektywną i niepolityczną ocenę. Proszę  

o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 
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Ad. d. głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium 

Przewodniczący Rady Gminy Sylwester Mąkosa odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.  

Następnie radca prawny p. Szymon Bogusz zabierając głos poinformował, że mając na 

uwadze wniosek Komisji Rewizyjnej oraz stanowisko Wójta, z czego wynika brak zgody na taką 

ocenę jego pracy i charakter danej uchwały, zwrócił uwagę na fakt, iż głosowanie w sprawie 

absolutorium wymaga uzyskania bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady Gminy. 

Stwierdził, że w tym przypadku co najmniej ośmiu radnych musi zagłosować za absolutorium, żeby 

można było przyjąć, że absolutorium zostało udzielone. Nadmienił, że każdy inny głos, czy to 

wstrzymujący, czy też przeciwny jest traktowany, jako głos przeciwko udzieleniu absolutorium. 

Następnie przystąpiono do głosowania nad ww. projektem uchwały.   

W głosowaniu jawnym przy 8 głosach „za”, 5 „przeciw” i  2 „wstrzymujących”, uchwała w 

sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok została 

podjęta. (uchwała w załączeniu)  

- Wójt – obserwujecie moją pracę czwarty rok i proszę wierzyć, że wraz z pracownikami 

Urzędu pracujemy z całych sił. Często tempo jest bardzo szybkie, dochodzą nowe zadania. Zdaję 

sobie sprawę ile zaangażowania wymaga nasza praca. Dlatego dziękuję dziś wszystkim radnym, 

którzy uznali moją pracę za pozytywną i oddali głos za udzieleniem absolutorium. Przykro mi, że 

pięć osób wśród Rady uważa, że źle pracuję. Natomiast jestem przekonany, że są to działania czysto 

polityczne. Przekonujemy się o tym fakcie w czwartym roku kadencji, przed kolejnymi wyborami 

samorządowymi. Jeszcze raz dziękuje bardzo i obiecuję że nadal będziemy solidnie pracować. 

p. Gibała Tadeusz  opuścił obrady  

 

Ad. 10 Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

położonej w miejscowości Wawrzyszów, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 209. 

Do ww. projektu nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

Następnie podał pod głosowanie ww. projekt. 

W głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” uchwała w sprawie  sprzedaży 

nieruchomości położonej w miejscowości Wawrzyszów, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako 

działka nr 209 została podjęta.(uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 11 Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

położonej w miejscowości Strzałków, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 221/1. 

Do ww. projektu nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

Następnie podał pod głosowanie ww. projekt. 

W głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” uchwała w sprawie  sprzedaży 

nieruchomości położonej w miejscowości Strzałków , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

nr 221/1 została podjęta.(uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 12 Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

położonej w miejscowości Strzałków, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 96. 

Do ww. projektu nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

Następnie podał pod głosowanie ww. projekt. 

W głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” uchwała w sprawie  sprzedaży 

nieruchomości położonej w miejscowości Strzałków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

nr 96 została podjęta.(uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 13 Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

położonej w miejscowości Strzałków, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 102. 

- Radny Stanisław Sambor – rozpatrywaliśmy tę sprawę na komisji rolnej, nie było sprzeciwu, co 

do zbycia danej działki, natomiast rozważaliśmy możliwość  zbycia w drodze pierwszeństwa dla 

dzierżawcy gruntu.  W dalszej części wypowiedzi radny poinformował, że obecny dzierżawca 
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użytkuje tę działkę około 19-tu lat, zawsze tę działkę użytkowała rodzina obecnego dzierżawcy.  

Jest to niezamożna rodzina, nie posiadająca dużego gospodarstwa, mająca trójkę dzieci w wieku 

szkolnym. Ta działka jest istotna dla danej rodziny w celu jej egzystencji. Jeśli nie ma możliwości 

innej formy sprzedaży, to można byłoby wycofać ten projekt uchwały. W dalszej części wypowiedzi 

radny poinformował, że na sesję Rady przybył mieszkaniec Strzałkowa, który aktualnie dzierżawi 

ww. działkę. Następnie poprosił o udzielenie mu głosu.  

- Mieszkaniec – dzierżawię tę działkę już ponad 20 lat, chciałbym odkupić tę działkę, 

gospodarzyłem na danej działce, złożyłem podanie o kupno jej jeszcze za wójta Gibałę. 

- Wójt – analizowaliśmy tę sprawę, natomiast teraz proszę o przedstawienie stanowiska radcy 

prawnego w kwestii pierwokupu.  

- Sekretarz - jeśli ustawa daje takie możliwości prawne i dzierżawca spełni warunki określone w 

ustawie o gospodarce nieruchomościami, to rzeczywiście miałby możliwość nabycia działki.  

Następnie Wójt zabierając głos złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w 

sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Strzałków, oznaczonej  w ewidencji 

gruntów jako działka nr 102.  

W dalszej części wypowiedzi radca prawny – Szymon Bogusz wyjaśnił  ww. kwestię  – prawo 

pierwokupu polegałoby na tym, że na warunkach ustalonych  pomiędzy stronami, a więc na 

warunkach ustalonych już po przetargu Pan jeśli spełniłby pozostałe wymagania ustawowe, a więc 

byłby dzierżawcą z zawartą pisemną umową, wykonywałby umowę dzierżawy przez trzy lata, ta 

nieruchomość wchodziłaby do gospodarstwa rodzinnego miałby prawo pierwokupu, które 

polegałoby na tym, że na warunkach ustalonych przez strony oferty przetargowej mógłby Pan kupić. 

Prawdopodobnie za cenę wyższą niż z operatu szacunkowego.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Wójta o wycofanie projektu uchwały  

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Strzałków, oznaczonej  w ewidencji 

gruntów jako działka nr 102. 

W głosowaniu jawnym jednogłośnie wniosek w ww. sprawie został wycofany. 

Radny Tadeusz Gibała wrócił na posiedzenie sesji.  

 

Ad. 14  

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

położonej w miejscowości Wymysłów, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 298/6. 

Do ww. projektu nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

Następnie podał pod głosowanie ww. projekt. 

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie  sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości 

Strzałków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 221/1 została podjęta 

jednogłośnie.(uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 15 Przewodniczący Rady Gminy p. Sylwester Mąkosa odczytał projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2014 roku. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

Wójt – cieszę się, że zadanie zostało wprowadzone, usilnie zabiegałem o tę drogę. Środki 

finansowe zostały znalezione, tak jak obiecałem. W związku z powyższym proszę o przegłosowanie 

powyższego projektu uchwały. 

- p. Tadeusz Gibała – jaki odcinek drogi zostanie wykonany. 

- Wójt - będzie realizowany odcinek drogi o długości ok. 600 – 700 m. 

W głosowaniu jawnym jednogłośnie uchwała została podjęta. 

    

Ad. 16. Skarbnik Gminy p. Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2014 – 2017. 

Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Wolanów na lata 2014 – 2017została przyjęta jednogłośnie.(uchwała w załączeniu) 
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Ad. 17 Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. 

W danym punkcie posiedzenia głos zabrała mieszkanka miejscowości Ślepowron z prośbą o 

wybudowanie w jak najszybszym czasie sieci wodociągowej.   

Wójt poinformował, że na dzisiejszej sesji zadanie zostaje wprowadzone do budżetu gminy. 

Prawdopodobnie w następnym tygodniu Gmina Wolanów  przystąpi do realizacji ww. inwestycji.  

Następnie mieszkanka wsi Ślepowron p. Teresa Sobczyk podziękowała za pozytywną decyzję w 

sprawie budowy sieci wodociągowej. 

- Radna Teresa Pankowska – proszę podać analizę w postępowaniu chronologicznym - sytuację 

obsługi długu publicznego z podziałem na kwartały tego roku. Jest to pytanie do uchwały. 

- Skarbnik –  ustalając budżet w październiku, czy listopadzie nie mam  takiego rozeznania jaki  

będzie wibor. Muszę gospodarować środkami w taki sposób, aby z ewentualną nadwyżką 

zarezerwować środki, które mogą być wykorzystane później po analizie wykonania na inne cele. 

Taka sytuacja tu się zdarzyła. Wcześniej zostały spłacone raty kredytów, zaoszczędzono w ten 

sposób ok. 10.000 zł.. Dysponować planem obsługi długu publicznego, czyli przesunięciami może 

jedynie Rada Gminy, Wójt samodzielnie nie może tego zrobić. Po przeprowadzonej analizie 

pieniądze zostały. Po analizie mogę podać informację za I półrocze, na III kwartał również mogę 

wyliczyć odsetki, natomiast na IV kwartał nie mogę jeszcze podać danych. 

- Radna Teresa Pankowska – jakie były odsetki w pierwszym półroczu. 

- Skarbnik – ok. 50.000  zł. i teraz ok. 50.000 zł. w sumie ok. 100.000 zł.  

- Pankowska – za ile. 

- Skarbnik – za I półrocze w sumie będzie 100 tys. zł.  

- Pankowska – kiedy Pani dowiedziała się, że sytuacja odsetek zmalała. 

- Skarbnik – na bieżąco dowiaduję się, w momencie kiedy przychodzą noty odsetkowe. 

- Pankowska – czyli w pierwszym kwartale Pani nie wiedziała, że odsetki się zmniejszą. 

- Skarbnik – nie wiedziałam, jak mogłam wcześniej wiedzieć.  To są dane, które są znane dopiero 

po upływie okresu odsetkowego i na tej bazie wyliczone są wszystkie odsetki. Tu są oszczędności. 

O co Pani chodzi, czy o fakt, że znalazły się pieniądze na zadanie? 

- Pankowska –  po analizie długu publicznego przez 4 lata, to widać, że w roku 2013, była taka 

sama sytuacja – zaplanowała Pani 481 tys. zł. na obsługę długu  publicznego, a wydatkowano -  

niecałe 200 tys. zł., czyli  281 tys. pani zawyżyła, 

- Skarbnik – bezpiecznie zaplanowałam budżet. 

- Pankowska – opisuje nam Pani w WPF-ie, w obsłudze długu publicznego, podaje Pani kwoty, 

jakie są przewidziane na poszczególne lata, kusi się Pani na analizę procentową, ma pani również u 

siebie w dokumentach umowy kredytowe, w których wyraźnie jest napisane, jakie są odsetki. 

Według mnie myśmy to analizowali na komisji budżetowej może niezbyt dokładnie, według mnie 

mając wiedzę oraz doświadczenie, jakie Pani posiada, jest to celowe zawyżanie pozycji obsługi 

długu publicznego. Udało się Pani w 2013 roku, zrobiła Pani ten sam numer w 2014 roku. 

Doskonale Pani wiedziała, jak podsumowała budżet, ma Pani wgląd w umowy kredytowe, my 

nigdy tego nie analizowaliśmy. Ufaliśmy Pani na słowo, bo Pani redagowała nam na sesji może 

niezbyt szczegółowo, bo nikt jakby nie chciał poznać szczegółów. Dziś po analizie wiemy, że Pani 

ma wiedzę bardzo dokładną i mogła Pani tę kwotę w budżecie na 2014 rok zmniejszyć, bo była 

walka dwa miesiące o budżet o współpracę z powiatem, o oświetlenie w Strzałkowie.  

- Wójt – dziękuję Pani Skarbnik, że zawsze ma jakieś środki w zanadrzu, w przypadku pojawienia 

się nowego, niezaplanowanego wcześniej zadania dobrze mieć jakieś dodatkowe środki finansowe . 

- Pankowska - proszę podać kwotę orientacyjną. 

Skarbnik –nie jestem w stanie przewidzieć, ponieważ wibor jest wartością zmienną.. 

Pankowska – gdzie macie jeszcze ukryte środki. 

Wójt – nie było dyskusji, wtedy kiedy trzeba było rozmawiać. W tym roku nam się udało, żeby 

rozłożyć zadania na cały rok. Ponadto  wcześniej spłacamy kredyty. 

Pankowska – w 2011 roku zaplanowała Pani 85 tys. zł., obsługę długu wykonano w 80%-ach, w 

2012 też była zaplanowana spłata ostrożnościowo. 
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Skarbnik – wówczas rósł wibor. 

- Pankowska – niech pani nie opowiada. 

- Wójt- gdyby pani znała się dobrze na  księgowości, to dziś pracowałaby pani, jako księgowa. 

- Mąkosa –  chciałbym żeby Komisja Rewizyjna się tym zajęła. 

Radca prawny – na etapie tworzenia budżetu  trudno przewidzieć,  jak się będzie zachowywał wibor.  

Pani skarbnik starała się zabezpieczyć środki finansowe. 

p. Sylwester Mąkosa – nie przyglądałem się szczególnie, w mojej ocenie środki na obsługę długu 

zostały zabezpieczone ponad dwukrotnie więcej. 

Następnie przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok została 

przyjęta jednogłośnie.(uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 18 

p. Sylwia Golińska opuściła obrady sesji. 

Sekretarz przedstawiła odpowiedzi na interpelacje i zapytania zadane na poprzedniej sesji Rady 

Gminy. (w załączeniu) 

 

Ad. 19 

- Radny powiatu Antoni Dzik – takie jest  prawo w powiecie, wszędzie ukrywane są 

pieniądze, tak to się praktykuje, inaczej się nie da. Jako radny powiatowy zagłosowałem za 

absolutorium, im większy budżet tym więcej się schowa, niedobre jest przesuwanie na obsługę 

długu, każda władza powinna dbać o przyszłość, w kłótni o pieniądze pozytywne są zmiany, co 

nowy wójt, to coś lepszego. Ja dalej stoję na stanowisku, co kadencja to nowy wójt. 

- Sekretarz – Małgorzata Szczepaniak – przygotowane zostały materiały do rozpropagowania dla 

sołtysów w związku z realizacją od dnia 16 czerwca rządowego zadania zleconego -  Karta Dużej 

Rodziny. Programem zajmować się będzie p. Monika Musiałek. W dalszej części wypowiedzi 

sekretarz poinformowała o pełnionych dyżurach w Urzędzie Gminy Wolanów prawnika, 

psychologa oraz terapeutów. Następnie przedstawiła plan działań Gminne Centrum Kultury  na czas 

wakacji. 

Wójt Gminy p. Krzysztof Murawski zabierając głos  jeszcze raz podziękował Wysokiej 

Radzie za udzielenie absolutorium. W dalszej części wypowiedzi docenił wkład pracy sołtysów 

przy realizacji różnego rodzaju zadań. Dyrektorom szkół podziękował za troskę o oświatę. 

Nadmienił, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie Rada Gminy i podjęte przez nią uchwały, w 

których kierowane są środki finansowe na ww. cel. 

Następnie Wójt poinformował o smutnym wydarzeniu, które miało miejsce w ostatnim czasie w m. 

Jarosławice. Przez tamtejszą miejscowość przeszła trąba powietrzna uszkadzając dach budynku 

kościoła. 

 Jako kolejny zabrał głos sołtys sołectwa Rogowa p. Marek Kraszewski w  sprawie 

wnioskowanego zjazdu w Mniszku, zapytał czy coś się dzieje w danym temacie.  

Wójt w odpowiedzi poinformował, że dana sprawa jest cały czas monitowana, czekamy w 

tej chwili na odpowiedź od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

- Radna Teresa Pankowska – kiedy pani skarbnik zapozna nas z protokołem pokontrolnym 

Regionalnej Izby Obrachunkowej i z odpowiedziami. 

- Wójt – protokół jest dostępny.   

 

 Ad. 20. Zamknięcie obrad   

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad przewodniczący Rady Gminy p. Sylwester Mąkosa 

podziękował za udział w posiedzeniu po czym o godz. 11.50 zamknął XLIV sesję Rady Gminy 

Wolanów.   

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała:       Przewodniczący Rady Gminy 

M. Musiałek      Sylwester Mąkosa   


