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Protokół Nr 45/14 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014 roku. 

 

Ad. 1  

XLV sesje Rady Gminy Wolanów otworzył przewodniczący Rady Gminy p. Sylwester 

Mąkosa witając radnych, sołtysów, a także wszystkich przybyłych na posiedzenie. Na  sesji obecni 

byli wszyscy radni, a więc przewodniczący stwierdził prawomocność sesji. (lista obecności  

w załączeniu) 

 

Ad. 2  

Przyjęcie porządku obrad 

- radna Irena Walczak głos zabrała w kwestii uchwalania statutów poszczególnych sołectw, czy nie 

za wcześnie zostały przedstawione Radzie Gminy Wolanów, skoro jeszcze nie w każdej 

miejscowości odbyły się zebrania wiejskie.  

- sekretarz Małgorzata Szczepaniak - zgodnie z zarządzeniem pierwsze terminy konsultacji 

społecznych były otwartymi spotkaniami i była możliwość  wnoszenia uwag do przedstawionego 

projektu statutu. Wyniki konsultacji społecznych w sprawie statutów sołectw zostały zamieszczone 

na stronie internetowej. Natomiast drugi termin konsultacji społecznych poświęcony jest Strategii 

Rozwoju Gminy.   

Następnie przewodniczący Rady Gminy p. Sylwester Mąkosa poddał pod głosowanie 

proponowany porządek obrad, gdzie w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie przez Radę 

Gminy Wolanów. 

 

Ad. 3  

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji 

Nie wniesiono uwag ani zapytań do protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. W wyniku 

głosowania protokół Nr 44/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku został przyjęty jednogłośnie przez Radę 

Gminy Wolanów.   

 

Ad. 4  

Informacja komisji o ich pracach między sesjami. 

Jako pierwszy zabrał głos Czesław Goliński przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

informując, że Komisja spotkała się cztery razy. Tematy, którymi się zajmowała to kontrola kart 

drogowych 2011-2014, analiza wydatków w placówkach oświatowych, analiza wykonania boiska 

sportowego, informacja na temat usunięcia płyt betonowych z wysypiska w Bieniędzicach. Do tych 

punktów są protokoły do wglądu w biurze rady.  

 Następnie głos zabrała p. Irena Walczak przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego 

Budżetu i Finansów informując, że członkowie spotkali się na jednym posiedzeniu. Omawiane były 

tematy związane z dzisiejszą sesją Rady Gminy.  

W dalszej części posiedzenia głos zabrał przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Sportu i 

Zdrowia p. Tadeusz Gibała informując, że Komisja spotkała się na jednym posiedzeniu. Komisja 

sprawdzała stan  przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015. 

Pozytywne wrażenie na Komisji zrobił projekt realizowany w wakacje pn. „Doposażenie oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach”. W SPP w Sławnie Komisja zwróciła uwagę na spadek przy 

budynku, gdzie napływa woda opadowa. Ponadto należy dołożyć kostkę brukową w celach 

lepszego dojazdu samochodów z dostawą do kuchni przedszkola. Następnie Komisja udała się do 

szkoły w Sławnie, gdzie oceniono stan przygotowania jako bardzo dobry. Przy szkole w Sławnie 

wykonano remont pomieszczenia gospodarczego i należy te komórki zagospodarować.  

W szkole w Bieniędzicach ogólnie jest bardzo dobrze. Co do szkoły w Mniszku również stan 

przygotowania oceniono prawidłowo, natomiast trzeba zająć się modernizacją elewacji szkoły w 

Mniszku, jak najszybciej. Jeszcze w tym roku należy zabezpieczyć środki na ww. zadanie. 

Następnie Komisja udała się do szkoły w Wolanowie i oceniła stan placówki jako dobry. Natomiast 
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członkowie zwrócili uwagę i wyrazili sprzeciw na umiejscowienie świetlicy w pomieszczeniu 

jadalni. Następnie Komisja udała się na oględziny nowo wybudowanego stadionu w Wolanowie, 

gdzie członków zaniepokoiły zastoiny wody na boisku w kilku miejscach.      

Jako kolejna głos zabrała przewodnicząca Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i 

Porządku Publicznego p. Teresa Pankowska informując, że Komisja spotkała się jeden raz na 

posiedzeniu, na którym omawiane były materiały na dzisiejszą sesję Rady Gminy. W dalszej części 

wypowiedzi  stwierdziła, że temat statutów jest tematem otwartym i zawsze Rada może do niego 

wrócić. 

 Radny Czesław Goliński opuścił obrady sesji Rady Gminy Wolanów. 

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z działalności wójta w okresie między sesjami przedstawił wójt gminy Wolanów p. 

Krzysztof Murawski.  

W omawianym okresie realizowane były następujące sprawy: 

Inwestycje i przetargi 

 

  W dniu 1 sierpień 2014 r. odbył się odbiór inwestycji drogowych:  Modernizacja 

odcinka drogi w miejscowości Bieniędzice Stare (odcinek długości 175m) oraz Budowa 

odcinka drogi gminnej w miejscowości Kolonia Wawrzyszów (odcinek długości 185m). 

W/w drogi zostały odebrane bez uwag. Termin gwarancji 3 lata. 

 

 W dniu 5 sierpnia 2014 roku odbył się odbiór końcowy Budowy boiska sportowego 

wraz z infrastrukturą techniczną. Wykonawcą w/w przedsięwzięcia była firma 

wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego „TEL – BRUK” Radosław Telenga , 

ul. Czartoryskiego 13/57, 42-200 Częstochowa. Wartość inwestycji to kwota 498.420,00 

złotych. Zakres wykonanych  robót obejmuje:  Wykonanie boiska do piłki nożnej o 

wymiarach  100,00 m x 70,00 m , wykonanie systemu automatycznego nawadniania, 

wykonanie oświetlenia, wykonanie wodociągu, wykonanie  kanalizacji deszczowej i 

drenażu, wykonanie trybun z siedziskami na 256 osób. 

 

Komisja dokonała odbioru inwestycji z uwagami brzmiącymi następująco:  

„W wyniku występujących w okresie ostatniego miesiąca intensywnych opadów deszczu (po 

potwierdzeniu gotowości do odbioru) nawierzchnia trawiasta płyty boiska  oraz  skarpa widowni 

terenowej uległy nieznacznemu uszkodzeniu i wymagają obecnie przeprowadzenia dodatkowych 

zabiegów pielęgnacyjnych. Występujące nierówności i punktowe „łysiny” w nawierzchniach 

trawiastych są skutkiem ulewnych deszczy które wypłukały świeżo porośniętą trawę i zakłóciły 

proces wegetacyjny.  

Mając na uwadze paragraf  8 ust. 3 umowy Wykonawca deklaruje że, choć stan nawierzchni jest 

efektem zdarzeń losowych niezależnych od niego, to zobowiązuje się wykonać na własny koszt i 

ryzyko wykonać dodatkowe  zabiegi pielęgnacyjne (w okresie najbliższych 14 dni), które będą 

miały na celu usunięcie skutków intensywnych opadów dreszczu przyczynią się do  poprawy stanu 

nawierzchni”.  

Strony ustaliły, że Wykonawca złoży fakturę za wykonanie umowy po wykonaniu w/w zabiegów 

pielęgnacyjnych. 

 

 02.09.2014r została podpisana umowa na „Budowę sieci wodociągowej wraz  z 

przyłączami na dz. nr 151 w Ślepowronie, obręb 0005 Janówek w Gminie Wolanów  cz. 

I z Zakładem Instalacji WOD-KAN Dygas Spółka Jawna  z siedzibą w Ciepielowie przy 
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ul. Malczewskiego 8, cena brutto: 155 908,72 złotych. Ofertę w tym postępowaniu 

złożył jeden Wykonawca. 

 

Drogi - remonty  

W ramach bieżącego utrzymania dróg w okresie  od czerwca do dnia dzisiejszego wykonano roboty  

związane z realizacją funduszy sołeckich w  Kowali Duszocinie, Podlesiu,  Ślepowroniu,  

Młodocinie Większym i Walinach trwają roboty w Sławnie. Do wykonania w ramach funduszy 

sołeckich w zakresie dróg pozostały do realizacji zadania w Kolonii Wolanów i Chruślicach. W 

ramach bieżącego utrzymania dróg i ulic wykonano remonty bieżące nawierzchni asfaltowych na 

wszystkich utwardzonych drogach gminnych. Wykonano interwencyjne równanie  dróg 

gruntowych na trasach dowozu dzieci do szkół. Rozpoczęto roboty związane z wycinaniem 

zakrzaczenia w pasach drogowych. 

 

Sprawy bieżące   

 W dniu 8 lipca 2014 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu pn. „Dowóz uczniów do 

szkół w roku szkolnym 2014/2015”. Do wyznaczonego terminu  zostały złożone dwie 

oferty. Najniższa oferta na cz. I zamówienia została złożona przez Usługi Transportowe 

LIDIA DZIK z siedzibą w Wolanowie i opiewały na kwotę 264.903,32 zł. natomiast na 

cz. III 126.310,62 zł. 

W części II postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż zaoferowana cena 

(130.135,48 zł.) przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

Umowa z Wykonawcą na cz. I i III została zawarta w dniu 15 lipca 2014 r. 

Dowóz uczniów d szkół w roku szkolnym 2014/2014 w zakresie II części zamówienia 

 W dniu 31 lipca 2014 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu pn. „Dowóz uczniów 

do szkół w roku szkolnym 2014/2015 w zakresie II części zamówienia”. Do 

wyznaczonego terminu  zostały złożone dwie oferty. Najniższa oferta na cz. II 

zamówienia została złożona przez Usługi Przewozowe Osób Janusz Walkiewicz z 

siedzibą w Sławnie gm. Wolanów i opiewa na kwotę 110.753,60 zł. 

  Umowa z Wykonawcą na cz. II została zawarta w dniu 12 sierpnia  

 2014 r. 

 17 lipca 2014 roku odbyło się otwarcie ofert dotyczących postępowania przetargowego 

pn. „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Wolanów w roku szkolnym 

2014/2015”.Oferta z najniższa ceną została złożona przez  P.P.H.U. „IZTOM” 

Kazimierz  Nędzka ul. Szkolna 2A 26-510 Chlewiska -  cena brutto 158.131,20zł ( cena 

jednostkowa brutto 1 posiłku - 2,84zł). Umowa została zawarta w dniu 04.08.2014 roku.  

 18 lipca przy udziale pracowników Urzędu Gminy oraz Sołtysa sołectwa Rogowa został 

dokonany odbiór ogrodzenia w sołectwie Rogowa. Wykonawcą była firma                   

„MARPOL”  Elżbieta Drabik z siedzibą w Mniszku. W ramach zamówienia zostało 

wykonane 113 mb ogrodzenia. Ogrodzenie zostało odebrane bez uwag. 

 20 lipca br. na boisku w Strzałkowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo - 

Pożarnicze. Na cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 

Wolanów do zawodów przystąpiły dwie drużyny - OSP Jarosławice i OSP Strzałków. 

OSP Młodocin i OSP Mniszek przybyły jako obserwatorzy. Nad prawidłowym 

przebiegiem konkurencji czuwali sędziowie – przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP 

w Radomiu. Uczestnicy zawodów brali udział w dwóch konkurencjach tj. w sztafecie 

pożarniczej oraz ćwiczeniu bojowym. Zawody wygrała drużyna OSP Jarosławice i 

zdobyła puchar Wójta Gminy za zajęcie I miejsca w zawodach sportowo-pożarniczych 

w roku 2014.Podsumowanie zawodów odbyło się przed remizą OSP Strzałków. Na 

dzień zawodów zaplanowano również wręczenie medali i odznaczeń. Zostały wręczone 

odznaczenia „Za wysługę Lat”, „Wzorowy Strażak” oraz Złoty Medal „Za zasługi dla 

Pożarnictwa”. 
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 27 lipca – odbył się III Trzeźwościowy Rajd Rowerowy. Start był tradycyjnie 

poprzedzony mszą świętą tym razem w kościele rzymsko-katolickim w Mniszku. Trasa 

rajdu przebiegała przez  Mniszek, Chronów Wieś, Chronów Kolonia Dolna , 

Chronówek, krętymi ulicami Garna do Wolanowa miejsca postoju koło Publicznej 

Szkoły Podstawowej. Termin  Rajdu zbiegł się z rozpoczęciem  Kompanii Państwowej 

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie i Krakowskiej 

Akademii Profilaktyki pod hasłem  „ PRZECIW PIJANYM KIEROWCOM ”,  do której 

zgłosiła się również Gmina Wolanów. Akcja na terenie gminy poprzedzona była 

rozdawaniem ulotek kierowcom pod kościołami naszych parafii.  

 Na 29 lipca wyznaczony był termin otwarcia ofert na sprzedaż działek. Przetarg został 

unieważniony z powodu braku ofert. Przypomnę, że w miesiącu czerwcu ogłoszono 

drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości Wawrzyszów  - działka ewidencyjna nr 183/2 

o powierzchni 20798 m 
2
 z ceną wywoławczą 90.000,00 złotych, Wawrzyszów  -  

działka ewidencyjna nr 181/6 o powierzchni 12708 m 
2
 z cena wywoławczą 32.000,00 

złotych, Wymysłów -działka ewidencyjna nr 404 o powierzchni 4443 m 
2
 z cena 

wywoławczą 15.000,00 złotych. Pomimo obniżenia cen wywoławczych  do przetargu 

nie wpłynęły żadne oferty.  

 od 1 do 31 sierpnia przyjmowane były wnioski od rolników o zwrot akcyzy paliowej. 

Na ich podstawie wydano  258 decyzji  w tym dwie odmawiające zwrotu. Wartość 

wypłat to kwota  71.871,57 zł. 

 W nocy z 7 na 8 sierpnia 2014r. na  skutek silnych opadów deszczu wystąpiły na terenie 

Gminy Wolanów liczne podtopienia i spiętrzenie wody na rzece Cerekwiance w 

miejscowości Ślepowron. 

W wyniku tych zdarzeń zostały podjęte następujące działania: 

1. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Strzałkowa i Jarosławic skierowano do 

miejscowości Wacławów w celu przepompowywania nadmiaru wód z rowów 

przydrożnych. Czynności te były niezbędne z powodu zbyt nadmiernego napływu wód 

powierzchniowych  co powodowało podtapianie budynków mieszkalnych 

usytuowanych przy drodze gminnej. 

W celu poprawienia odprowadzania wód należy wykonać dodatkowy przepust pod 

drogą gminną na wysokości posesji nr 20. Obecnie funkcjonujące odwodnienie 

niniejszego terenu przy tak dużym naporze wód powierzchniowych nie jest w stanie 

dokonać płynnego odprowadzenia wody. 

2. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Młodociana Większego i Mniszka 

skierowano do miejscowości Strzałków i Ślepowron w celu wypompowania wody z 

sześciu nieruchomości.  

3. Największe zagrożenie dla mieszkańców sołectwa Ślepowron i Sławno stwarzała 

rzeka Cerekwianka. W szybkim tempie wzrósł poziom lustra wody i wystąpił poza 

koryto rzeki. Cztery nieruchomości zostały pozbawione dojazdu poprzez zalanie dróg 

dojazdowych. Podjęto działania związane z udrożnieniem głównego cieku rzeki poprzez 

rozebranie jednego przepustu pod gminną drogą lokalną oraz czterech przepustów do 

pól uprawnych.  

Po wykonaniu niniejszych prac poziom lustra wody systematycznie zaczął się obniżać. 

Dowieziono również piach na plac kościelny Parafii Sławno w celu zabezpieczenia 

budynku Kościoła przed możliwością podtopienia przez wzbierające wody w zbiorniku 

wodnym przyległym do terenu Kościoła.  

Sytuacja taka powstała ze względu na dużą zlewnię rzeki Cerekwianki na naszym 

terenie. Wody powierzchniowe napływały z terenów miejscowości Wola 

Wacławowska, Sławno, Ślepowron, częściowo Podlesia oraz drogi krajowej na odcinku 

Kacprowice -Sławno – Ślepowron. 

W dniu 28 sierpnia 2014 do Wojewody złożony został wniosek o powołanie komisji do 

spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych powyższymi 
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wydarzenia. Ujętych zostało 12 sołectw. Wojewoda zaakceptował wniosek  warunkowo. 

Musimy dostarczyć opinię Instytutu Meteorologii potwierdzającą wystąpienie deszczu 

nawalnego w tych dniach na terenie gminy Wolanów. Na taką opinię obecnie 

oczekujemy. Od rolników do tej pory wpłynęło 15 wniosków o szacowanie strat.  

 7 sierpnia – spotkanie z prezesem Wodociągów Miejskich – p. Trzeciakiem w temacie 

przyszłej inwestycji – budowy kanalizacji. 

 12 sierpnia odbyła się narada z dyrektorami szkół na temat zakończonego projektu – 

doposażenie oddziałów przedszkolnych oraz stanu przygotowania szkół do rozpoczęcia 

roku szkolnego. 

Przypomnę, że projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu 

upowszechniania edukacji przedszkolnej.  

Na realizację tego projektu otrzymaliśmy 584.663,09 zł. 

Po przeprowadzonym postępowaniu  przetargowym podpisano umowy z Wykonawcami: 

1. Na Organizację placów zabaw - PPHU EXPRT-IMPORT MARIOLA KALUŚ Radom ul. 

Kielecka  175,  na  kwotę 207.705,18 zł. brutto. 

2. Na Dostosowanie pomieszczeń i wyposażenie oddziałów przedszkolnych Nowa Szkoła Sp. 

z o. o. Łódź, na kwotę 332.015,80 zł. brutto. 

Ogółem na projekt po przetargach wydatkowaliśmy kwotę 539,720,98 zł.  

 W dniu 11 sierpnia 2014 r.  nastąpił końcowy odbiór realizacji Zamówienia jakim było: 

”Dostosowanie i wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych 

na ternie Gminy Wolanów”. W ramach projektu istniejące toalety w oddziałach przedszkolnych 

zostały zmodernizowane i dostosowane do możliwości dzieci młodszych. Zostały zakupione rów-

nież meble i wyposażenie oraz bardzo dużo zabawek i pomoce dydaktycznych. Na każdy oddział 

została zakupiona tablica multimedialna oraz sprzęt: laptopy, kamery, aparaty cyfrowe, telewizory, 

odtwarzacze. 

 Jeżeli chodzi o organizację placów zabaw komisyjny odbiór wszystkich placów zabaw na-

stąpił w dniu 11.06.2014 r. W wyniku realizacji tego zadania wykonano; 

1. Wydzielono miejsca do budowy placu zabaw, 

2. Przygotowano teren   oraz wykonano nawierzchnię trawiastą na każdym placu zabaw 

3. Przygotowano teren oraz wykonano nawierzchnię syntetyczną w ZSO-PSP Wolanów wraz z 

ogrodzeniem, w PSP Sławno, w PSP Mniszek oraz zakupiono wyposażenie i zamontowano place 

zabaw we wszystkich szkołach. 

Projekt został więc zrealizowany w całości. W dniu 10 września został złożony wniosek o płatność. 

 W dniu 12.08.2014r. podpisana została umowa na „Opracowanie koncepcji budowy 

kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wolanów” z  Wykonawcą Janem Bochnia PRO-

SAN Projektowanie Obiektów Budowlanych, Inżynieryjnych i Instalacyjnych  z siedzibą  w 

Radomiu,  ul. Srebrna 11 na kwotę;  brutto : 40.000,00 zł. 

 Od 18 sierpnia do 31 sierpnia przebywałem na urlopie wypoczynkowym. W tym czasie 26 

sierpnia odbyły się Uroczystości upamiętniające zamordowanie partyzantów niepodległo-

ściowych z okresu powojennego Aleksandra Młyńskiego ps. „Drągal”, Zbigniewa Ejnen-

berga ps. „Powstańczyk” i Zygmunta Chmielewskiego ps. „Lew”. Uroczystości odbyły się 

pod krzyżem upamiętniającym miejsce mordu w lesie w okolicy Kolonii Wawrzyszów i zo-

stały poprzedzone mszą świętą w kościele w Mniszku.  

  1 września uczestniczyłem  w rozpoczęciu roku szkolnego w ZSO w Wolanowie ….  

 3 września 2014r. odbył się przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze 

do Urzędu Gminy. W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęły 4 oferty gdzie 

najwyższą cenę zaoferowała firma TERM-OIL Sp. z o.o. ul. Ofiar Firleja 7, 26-600 radom 
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tj: 59 400,00 zł i stały upust od ceny sprzedaży 1 litra oleju 0,13 zł, a najniższa firma PE-

TROJET Sp. z o.o. Kieszek 52, 26-670 Pionki tj: 56 959,00 zł i stały upust od ceny sprzeda-

ży 1 litra oleju 0,15 zł. Umowa z Wykonawca została zawarta w dniu 12.09.2014 r.  

 W dniu 4 września nastąpiło otwarcie ofert postępowania pn„ „Budowa oświetlenia drogo-

wego wzdłuż drogi krajowej nr 12 w miejscowości Strzałków, Wawrzyszów I ETAP.  Jako 

najkorzystniejsza uznana została oferta złożona przez Wykonawcę: „ELEKTRO-RAD” Wi-

śniewski Radosław ; ul. Wspólna 2; Milejowice; 26-652 Zakrzew  (cena ofertowa brutto:  

164.525,70 złotych) W dniu dzisiejszym tj. 18 września została zawarta umowa z Wyko-

nawcą. 

 04.09.2014 wziąłem udział w konferencji dotyczącej Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 

(ROF). ROF stanowi naturalne powiązania funkcjonalne jakie w praktyce występują 

pomiędzy Radomiem a gminami z nim sąsiadującymi. Powiązania te wyrażają się w m.in. w 

dziedzinie transportu (dojazdu pracowników do miejsca pracy), energetyki, służby zdrowia. 

Konferencja poświęcona była wynikom badań nad Radomski Obszarem Funkcjonalnym 

oraz możliwościom podejmowania wspólnych inicjatyw w zakresie pozyskiwania funduszy 

na wspólne projekty, szczególnie w kontekście nowej perspektywy funduszy UE.  

 10 września 2014 odbyło się otwarcie  ofert w trybie zapytania ofertowego na „Wymianę 

układu sterowniczo pomiarowego w na 16 stacjach „trafo” na ternie gminy Wolanów”. Jako 

najkorzystniejsza uznana została oferta, złożona przez Wykonawcę: EL-WAS Waldemar 

Sobień z siedzibą w Radomiu  (cena ofertowa brutto: 38 965,22)  złotych. Tego dnia 

dokonano również  otwarcia ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na 

„Wymianę 70 szt.  opraw oświetlenia ulicznego typu  rtęciowego na typ sodowy na terenie 

gminy Wolanów”. Jako najkorzystniejsza uznana została oferta, złożona przez Wykonawcę: 

EL-WAS Waldemar Sobień z siedzibą w Radomiu  (cena ofertowa brutto: 40 988,82)  

złotych  

 Od 16 czerwca br.  Urząd realizuje nowe zadanie rządowe -  Karta Dużej Rodziny. Do tej 

pory wpłynęło 44 wnioski a wydanych zostało 156 kart. 

 

Została podpisana umowa dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą demontaż i 

utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolanów – dofinansowano przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 

13.118,00 zł.  Zakończenie realizacji zdania zgodnie z zawartą umową winno nastąpić do dnia 30 

października 2014 roku. 

 W danym punkcie posiedzenia radny Bogumił Towarek opuścił obrady sesji Rady Gminy 

Wolanów. 

 

Ad. 6  

Interpelacje i zapytania radnych 

Jako pierwszy głos zabrał p. Czesław Gac w kwestii składania wniosków o oszacowanie 

szkód. Zapytał, czy rolnicy, którzy dzierżawią grunty również będą mogli składać wnioski. Wójt w 

odpowiedzi poinformował, że wnioski muszą być zgodne ze złożonymi wnioskami o dopłaty 

bezpośrednie.    

Kolejny temat poruszony przez radnego Czesława Gaca dotyczył wystąpienia p. Tadeusza 

Gibały w sprawie szkoły w Sławnie. Według radnego nie jest w niej tak dobrze, jak stwierdził radny 

Gibała. Stwierdził - nie chcę nic mówić źle na temat placówki,  tym bardziej, że krytykowany 

jestem przez niektóre osoby. W przypadku szkoły w Mniszku padł wniosek, żeby nie dopuścić do 

większego zniszczenia budynku to należy zabezpieczyć środki finansowe na poprawę elewacji. 

Natomiast według mnie trzeba  pomyśleć o zabezpieczeniu funduszy na rozbudowę szkoły  w 

Sławnie. Nawet dziś może  Komisja Oświaty udać się do danej placówki i zobaczyć co się dzieje w 
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szatniach dla pięcioklasistów i sześciolatków. Ja woziłem swoje wnuki  i tak mały metraż szatni  

zajęty był przez około 50 osób. Niech ktoś się pofatyguje i zobaczy jaka  tam jest sytuacja, nawet 

zagraża  to bezpieczeństwu tym maluchom. Ja też rozmawiałem z Panią dyrektor w tej sprawie,  

mam pomysł, ale nie powiem.  Pan Wójt też wie, ale z pewnością  nie powie. Trzeba pomyśleć jak 

najszybciej o rozbudowie, konieczne jest dobudowanie sali gimnastycznej i otwiera się droga do 

wymarzonej świetlicy. Może niektórzy nie rozumieją tego problemu.   

Kolejna sprawa poruszona przez radnego dotyczyła dofinansowywania spółek wodnych . 

Poinformował, że były głosy wśród mieszkańców sołectwa po zebraniu w sprawie funduszu, że nie 

przeznaczone zostały środki na spółki z przeznaczeniem na remont zużytych urządzeń, a przecież  

temat melioracji w danej miejscowości jest bardzo ważny. Natomiast dając dofinansowanie w 

kwocie 10.000 zł. byłoby kroplą w morzu - dodał. W celu poprawy stanu melioracji na naszym 

terenie należałoby przeznaczyć 100 tys. zł.     

Następną sprawą, o której wspomniał radny to inwestycja pn. budowa wodociągu w 

miejscowości Ślepowron za kwotę 155 tys. zł.  Powiedział, że tyle było wrzasku o to zadanie, że 

będzie to kosztowna inwestycja – rzędu 300 tys. zł., a tymczasem wybudowanie wodociągu w 

Ślepowroniu będzie kosztowało 155 tys. zł.  Następnie Wójt odniósł się do zaplanowanego 

funduszu sołeckiego na 2015 rok przez dane sołectwo informując, że to ogół zebrania zadecydował 

o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego. Gmina nie ma wpływu na te decyzje.  Natomiast w 

przypadku naprawy urządzeń melioracyjnych Gmina tak samo jest zainteresowana jak mieszkańcy 

terenów zmeliorowanych, dlatego w dalszym ciągu spółki wodne będą otrzymywały dotację z 

budżetu gminy, aby poprawiać stan urządzeń.  W dalszej części wypowiedzi Wójt odniósł się do 

tematu szkoły w Sławnie  twierdząc, że nie ma tam dramatu. Poinformował, że kiedyś uczęszczało 

do danej placówki trzystu uczniów, teraz uczy się w niej stu pięćdziesięciu.  Nie było wówczas 

zerówek, sali komputerowej. Jest potrzeba rozbudowy – temat jest nieunikniony, natomiast 

placówka szkolna zarządzana jest dobrze.  Świadczą o tym wyniki egzaminów szóstoklasistów. 

Ważne jest podejście rodziców oraz dzieci do tematu nauki.  Szkoła w Sławnie była 

rozbudowywana  w roku 1999, jednak metraż był  mocno okrojony. Natomiast w tej chwili nie 

zaspakaja potrzeb uczniów.  

Jako kolejny głos zabrał radny Jacek Murawski  odnosząc się również do placówki szkolnej 

w Sławnie. Stwierdził, że na ile może dyrektor zarządza nią dobrze.  Nadmienił, że największym 

problemem danej szkoły jest metraż klas zwłaszcza dla tych najmłodszych, gdzie jest wymóg 

stworzenia części do zabaw i części do nauki.  Niemożliwe jest pomieszczenie dzieci w ilości 22 

uczniów na dywanie o wymiarach  2m.x2m. Pomoce dydaktyczne są też gdzieś poupychane, 

ponieważ nie ma na nie miejsca. Kilkanaście lat temu  przy rozbudowie powstały toalety, większa 

klatka schodowa i dwie malutkie sale dydaktyczne na 15 osobowe klasy. Dyrektor nie ma miejsca 

na gabinet dla psychologa oraz pielęgniarki. Nadmienił, że radni mogą się udać żeby sami ocenili 

sytuację. 

Radny p. Czesław Gac powiedział, ze chodzi o fakt, aby mieć tę sprawę na  uwadze. Dodał, 

że też chodził do tej szkoły i  wtedy nikt z rodziców nie prowadził dzieci do szkoły. 

Następnie radny Tadeusz Gibała odniósł się do wypowiedzi radnego Gaca, twierdząc, że 

Komisja Oświaty w czasie objazdu szkół odniosła się do placówki pod względem przygotowania do 

rozpoczęcia roku szkolnego. Natomiast jeśli rada w kolejnej kadencji zdecyduje o rozbudowie 

szkoły w Sławnie, to zadanie będzie realizowane. Natomiast w szkole w Mniszku nieuniknione jest 

wykonanie elewacji na następną zimę. Ponadto radny nadmienił, że komisja zajmowała się także 

dowozem uczniów w celu ustalenia  przystanków, tych przystanków jest kilka, żeby gromadziły się 

dzieci w pewnych miejscach –docelowo należałoby wybudować zajezdnie  i opisać jako przystanek 

szkolny.  

Jako kolejny głos zabrał radny Emil Jaskulski – zapytał odnośnie uzupełnienia oznakowania 

drogowego, ponieważ jest coraz więcej przeciążonych pojazdów.  Przypomniał o potrzebie montażu 

luster wypukłych na terenie miejscowości Wolanów - wyjazd z Kowali Duszocina, były posterunek 

policji przy Rynku. Według radnego  takie przedsięwzięcie miałoby wpływ na poprawę 

bezpieczeństwa mieszkańców – uczestników ruchu. W odpowiedzi Wójt poinformował, że zostanie 
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przygotowana informacja w ww. temacie na kolejne  posiedzenie sesji.   

Następnie Wójt odniósł się do kwestii ustalania przystanków dla dzieci informując, że miejsca 

przystanków podawane są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

Następnie głos zabrała radna Teresa Pankowska  na temat przetargu na dowozu dzieci do 

szkół, zadając pytanie co znaczy część  I, II,  III.   

Na sesję przybyła kierownik referatu inwestycji rozwoju i ochrony środowiska  p. Marzena Dziewit 

przedstawiając informację o kolejnych częściach przetargu na dowóz dzieci do szkół.  

– p. Sylwester Mąkosa poprosił o przygotowanie zestawienia tras na kolejną sesję. 

- Teresa Pankowska – podział na trzy części czyja  sugestia, skąd taki podział. 

- Sekretarz – wynika to z planu gimnazjum, z synchronizacją planów poszczególnych placówek 

oświatowych. Wójt uzupełnił, że ustala się je w porozumieniu z dyrektorami poszczególnych 

placówek oświatowych, ażby kursów było jak najmniej. Natomiast  bazą był zeszły rok. 

- Mąkosa – na jaką kwotę była zawarta umowa w zeszłym roku na wszystkie części na dowóz 

dzieci. 

Następnie Wójt poinformował o kwocie przetargu z ubiegłego rok oraz z roku 2014. 

 

Ad. 7 

Skarbnik Gminy p. Zofia Janas odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 

r., kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów 

finansowych SP ZOZ i instytucji kultury. (uchwała w załączeniu) 

 

 

Ad. 8 

Skarbnik Gminy p. Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 

zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2014 – 2017. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu 

jawnym uchwała została jednogłośnie przyjęta. (uchwała w załączeniu) 

12 radnych głosowało za uchwałą. 

 

Ad. 9 

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

budżetowej na 2014 rok.  

Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Następnie przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie, 

gdzie w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 10 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolanów. 

Do ww. projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie, gdzie w 

głosowaniu jawnym uchwała została przyjęty jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

   

Ad. 11 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 

Bieniędzice.  

p. Emil Jaskulski zabierając głos zwrócił uwagę  na zapis w statucie odnośnie zwoływania zebrań 

przez sołtysa, czy jeżeli z jakiegoś powodu sołtys nie będzie mógł zwołać zebrania wiejskiego, to 

czy nie powinien być zapis o możliwości zwołania zebrania przez wójta.  

Kolejna kwestia  na którą zwrócił uwagę radny p. Emil Jaskulski  to zapis § 18 pkt 1 
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„Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje rada gminy dokonując przynajmniej raz w kadencji 

oceny jego funkcjonowania”. Zgłosił wniosek o wykreślenie zapisu „.. dokonując przynajmniej raz 

w kadencji oceny jego funkcjonowania”.  

Radca prawny - to są zapisy, które wymagają analizy merytorycznej, więc jeśli są tego rodzaju 

wątpliwości, to należałoby jeszcze przeprowadzić poważną dyskusje w danym temacie zanim te 

statuty zostałyby poddane pod głosowanie. Nie był ten temat poruszany na komisjach, jeśli rada 

uzna, że wymagają dalszej analizy to należy projekty odłożyć. Radca prawny nadmienił. że nadzór 

musi być uregulowany w statucie. 

W dalszej części posiedzenia radni prowadzili  dyskusję w ww. tematach.  

Radny Czesław Goliński wrócił na obrady sesji. 

- Radca – organem nadzoru jest rada organem kontroli wójt, te organy jeśli widzą jakąkolwiek 

potrzebę, zawsze mają prawo żądać dokumentów z całej działalności sołectwa.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek p. Emila Jaskulskiego o wykreślenie 

zapisu w § 18 pkt 1 „dokonując przynajmniej raz w kadencji oceny jego funkcjonowania”, gdzie w 

głosowaniu jawnym przy 11  głosach za i 3 wstrzymujących wniosek został przyjęty przez Radę 

Gminy Wolanów.  

Jako kolejny zabrał głos sołtys wsi Rogowa  p. Marek Kraszewski odnosząc się do kwestii 

uczestniczenia sołtysów w sesjach – paragraf 7 ust. 2 pkt 7 statutu mówi, że „Do zakresu praw i 

obowiązków sołtysa należy uczestniczenie w sesjach Rady Gminy bez prawa głosowania, z prawem 

zabierania głosu w sprawach dotyczących sołectwa. Według sołtysa winien być zapis, że sołtysi 

mają prawo głosu. 

- Mąkosa – sołtysi zawsze mają prawo zabierać głos, tak jest praktykowane bynajmniej w naszej 

Radzie. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Statut Sołectwa Bieniędzice. W głosowaniu jawnym uchwała w ww. sprawie została 

przyjęta jednogłośnie. (uchwała w załączeniu)     

 

Ad. 12 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Chruślice.  

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Następnie poddał pod głosowanie projekt w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym 

uchwała w ww. sprawie została podjęta  jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 13 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Franciszków.  

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Następnie przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu 

jawnym uchwała w ww. sprawie została podjęta  jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 14 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Garno.  

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu 

jawnym uchwała w ww. sprawie została podjęta  jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 15 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Jarosławice.  

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 
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Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu 

jawnym uchwała w ww. sprawie została podjęta  jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

    

Ad. 16. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Kacprowice.  

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Następnie poddał pod głosowanie projekt w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym uchwała w 

ww. sprawie została podjęta  jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 17 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Kolonia Wawrzyszów.  

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Następnie poddał pod głosowanie projekt w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym uchwała w 

ww. sprawie została podjęta  jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad.18 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Kolonia Wolanów.  

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu 

jawnym uchwała w ww. sprawie została podjęta  jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad.19 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Kowala - Duszocina.  

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu 

jawnym uchwała w ww. sprawie została podjęta  jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad.20 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Kowalanka.  

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Następnie poddał pod głosowanie projekt w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym uchwała w 

ww. sprawie została podjęta  jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad.21 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Młodocin Większy.  

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Następnie poddał pod głosowanie projekt w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym przy 13 

głosach „za” i 1 „wstrzymującym” uchwała w ww. sprawie została podjęta. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad.22 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Mniszek.  

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Następnie poddał pod głosowanie projekt w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym uchwała w 

ww. sprawie została podjęta  jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 
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Ad.23 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Podlesie.  

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Następnie poddał pod głosowanie projekt w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym uchwała w 

ww. sprawie została podjęta  jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad.24 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Rogowa.  

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Następnie poddał pod głosowanie projekt w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym uchwała w 

ww. sprawie została podjęta  jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad.25 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Sławno.  

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Następnie poddał pod głosowanie projekt w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym uchwała w 

ww. sprawie została podjęta  jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad.26 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Strzałków.  

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Następnie poddał pod głosowanie projekt w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym uchwała w 

ww. sprawie została podjęta  jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad.27 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Ślepowron.  

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Następnie poddał pod głosowanie projekt w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym uchwała w 

ww. sprawie została podjęta  jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad.28 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Wacławów.  

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Następnie poddał pod głosowanie projekt w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym uchwała w 

ww. sprawie została podjęta  jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad.29 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Waliny.  

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Następnie poddał pod głosowanie projekt w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym uchwała w 

ww. sprawie została podjęta  jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad.30 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Wawrzyszów.  
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Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Następnie poddał pod głosowanie projekt w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym uchwała w 

ww. sprawie została podjęta  jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad.31 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Wolanów.  

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Następnie poddał pod głosowanie projekt w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym uchwała w 

ww. sprawie została podjęta  jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad.32 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Wymysłów.  

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Następnie poddał pod głosowanie projekt w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym uchwała w 

ww. sprawie została podjęta  jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad.33 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Zabłocie.  

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Następnie poddał pod głosowanie projekt w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym uchwała w 

ww. sprawie została podjęta  jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad.34 

Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przedstawił przewodniczący Rady Gminy 

Wolanów p. Sylwester Mąkosa.   

 

Ad.35 

Odpowiedzi na interpelacje  

sołtys  p. Marek Kraszewski zapytał czy coś się dzieje w temacie zjazdu z drogi krajowej na  

działkę w Mniszku 

Sekretarz Gminy p. Małgorzata Szczepaniak poinformowała, że zjazd z drogi krajowej T12 

w Mniszku jest na etapie uzgodnienia projektu. Jest to droga krajowa stąd długi okres wydawania 

uzgodnień. Jeśli okaże się że do końca października nie będzie możliwa realizacja ww. zadania, to 

będzie możliwość przesunięcia tych że środków z funduszu sołeckiego na inny cel.  

 

Ad. 36 

Wolne wnioski i informacje 

Wójt p. Krzysztof Murawski zabierając głos zaprosił wszystkich obecnych w imieniu swoim,  

radnego Jacka Murawskiego oraz dyrekcji szkoły w Sławnie na uroczystości upamiętniające 75 

rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego i wydarzeń II wojny światowej na terenie 

gminy Wolanów.  Uroczystości rozpoczną się o godz. 15.45 w kościele w Sławnie w dniu  28 

września 2014 roku, a później nastąpi  przejazd na cmentarz wojenny w Chruślicach.  

Jako kolejna głos zabrała sekretarz gminy p. Małgorzata Szczepaniak informując o 

spotkaniu informacyjno – szkoleniowym organizowanym przez ARiMR, które odbędzie się w dniu 

25 września o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Wolanów, kolejne spotkanie planowane jest w dniu 

16 października. Następnie sekretarz przekazała informację dotyczącą szczepień przeciwko 

wściekliźnie w okresie od 15 do 22 września na terenie województwa mazowieckiego. Poprosiła o 

rozpropagowanie informacji wśród mieszkańców umieszczając komunikaty na tablicach ogłoszeń 

w sołectwach. Kolejna informacja dotyczyła otwarcia tras nordic walking znajdujących się na 
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terenie gminy Wolanów. W związku z powyższym w dniu  20 września  o godz. 11.00 odbędzie się 

uroczyste otwarcie – rajd  nordic-walking - przemarsz trasą  o długości 5 km.  

Następnie  radny p. Tadeusz Gibała zabrał głos w sprawie uszkodzonej melioracji przy 

wytyczaniu drogi S7 przy wiadukcie w Młodocinie Większym. Zaapelował, aby przy  budowy  

obwodnicy S7 dopilnować ww. sprawy obligując właściciela drogi  do naprawy głównych zbieraczy.  

Kolejny temat poruszony przez radnego p. Tadeusza Gibałę dotyczył uruchomienia punktu 

zrzutu ścieków, zapytał czy w tym roku uda się to zadanie zrealizować. Wójt w odpowiedzi 

poinformował, że rozmawiał już w ww. sprawie z  wójtem gminy Przytyk oraz wójtem gminy 

Wieniawa. W dalszej części wypowiedzi wójt poinformował, że zmniejszyła się ilości ścieków w  

gm. Wolanów. Gmina Wolanów w ostatnim czasie uszczelniła  kanalizację. Gmina Przytyk chciała 

wyjść z propozycją podwyższenia stawki za ścieki. Natomiast  podejmując decyzję o uruchomieniu 

punktu zrzutu należy to dobrze przemyśleć. Uspakajamy mieszkańców, że podwyżki w tym roku 

nie będzie. 

Jako kolejna głos zabrała sołtys wsi Kolonia Wawrzyszów p. Dorota Towarek w sprawie –

konieczności założenia wody przy cmentarzu w Mniszku. Wójt poinformował, że rozmawiał już w 

tej sprawie z księdzem z Mniszka. Wójt nadmienił, że jeśli jest taka możliwość to licznik z 

pewnością zostanie zamontowany.  

Sołtys p. Dorota Towarek zabierając głos nawiązała do trudnej sytuacji rodzin 

wielodzietnych, których często nie stać na uiszczanie opłat za śmieci. Wójt odnosząc się do ww. 

tematu poinformował, że  opłata za odpady komunalne – jest to ustawowy wymóg, który obliguje 

wszystkich mieszkańców, natomiast pracownicy merytoryczni  przypominają mieszkańcom o tym, 

że mają zaległości w uiszczaniu opłat. Wójt w dalszej części wypowiedzi  poinformował, że  w 

przypadku trudnych sytuacji materialnej rodzin stosowane są umorzenia zaległości z tytułu opłat za 

odpady, przy skrupulatnym badaniu każdego przypadku. 

- Pracownik Urzędu Gminy p. Anna Okrój - próbuję dotrzeć do każdej rodziny, która ma zaległości,  

przekonuję do tego żeby podatnicy uiszczali opłaty miesięczne, ponieważ tak jest łatwiej, po mojej 

interwencji obserwuję znaczną poprawę w płatnościach za śmieci. 

- Sołtys p. Marek Kraszewski – należy zająć się tematem, obniżyć opłatę, nawet zwalniając od 

opłaty kolejną osobę w rodzinie w przypadku tych największych rodzin. Następnie sołtys zgłosił 

kolejną sprawę, mianowicie - była robiona droga, wyjęty nowy mostek, o dużym przekroju, wczoraj 

rozmawiałem z kierownikiem Gminnych Spółek Wodnych co zrobią z tą dreną. Dowiedziałem się, 

że administratorem drogi jest powiat, zostały wykonane nowe mostki, a te wyjęte dreny są 

własnością powiatu. Wójt w drodze wyjaśnień poinformował, że dyrektor Powiatowego Zarządu 

Dróg w Radomiu p. Joanna Chojnacka poinformowała, że owe dreny mieszkańcy mogą sobie 

zagospodarować.  

- sołtys Dorota Towarek – najpierw było pozwolenie, potem odmówili mieszkańcom 

przywłaszczenia tychże dren. 

- sołtys Marek Kraszewski – będąc na Walnym Zgromadzeniu Spółek Wodnych w Przysusze, 

dowiedziałem się, że  tylko jedna gmina Wolanów wspomogła spółki na całym terenie udzielając 

dotacji.  Dlatego dziękuję Radzie za ten gest.  

- sołtys Dorota Towarek – i tak to jest za mało, może interwencyjni powinni oczyszczać rowy 

melioracyjne. 

- Sekretarz – nie ma takiej możliwości rowy są własnością spółek wodnych, my nie możemy wysłać 

pracowników Gminy zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, Gmina może jedynie 

przekazać dotację.  

- Jacek Murawski – czy wiemy na co poszła dotacja dla spółek. 

- Skarbnik- udzielona dotacja jest przeznaczona konkretnie dla terenów naszej Gminy, w 

następstwie Spółki Wodne składają rozliczenie dotyczące protokołu odbioru wykonanych prac. 

Zasady określone są w ofercie.   

- radny Zdzisław Niewola – wrócę do sprawy założenia licznika wody przy cmentarzu w Mniszku, 

poprzedni ksiądz proboszcz zrezygnował z tego punktu w czasie budowy wodociągu. Nie mam nic 

przeciwko, tylko ktoś musi się tym opiekować.  
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- sołtys Mieczysław Lesiak – zwrócił uwagę,  że w czasie wykonywania rowu oraz mostka w 

Młodocinie Większym powstały doły, które trzeba zasypać, żeby zimą nie zamarzła przebiegająca 

tam  sieć wodociągowa. 

Wójt – byłem na miejscu, w związku z kopaniem rowu i montażem mostków przychodzili 

mieszkańcy i prosili, aby przepust był w innym miejscu, było to uzasadnione i na mój wniosek była 

zmiana lokalizacji przepustu. Wójt poprosił p. Andrzeja Adamca o szczegółowe wyjaśnienie ww. 

sprawy.   

- p. Andrzej Adamiec –  rów w Młodocinie jest niedokończony z uwagi na fakt, że na końcówce 

robót trafiliśmy na wodociąg, zachodziła konieczność zmiany umiejscowienia przepustu poprzez  

przeniesienie na drugą stronę drogi, ponadto doszliśmy do wniosku, że należy wykonać  dodatkowo 

150 m rowu w celu ochrony placu przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej. W związku z tym 

obie roboty zostaną wykonane w jednym czasie. 

-  sołtys Mieczysław Lesiak –zgłosił zły stan nawierzchni drogi biegnącej z Młodocina do Podlesia 

– odcinek ten uległ zniszczeniu przy transportowaniu ziemi z kopanych rowów w Młodocinie. 

- Wójt – dziś w budżecie dokonano przesunięcia kwoty – 40 tys. zł. na drogi – na utrzymanie 

bieżące. Z uwagi na duże opady deszczu tego roku drogi uległy ogromnym zniszczeniom, będziemy 

uzupełniać tłuczniem te odcinki najbardziej newralgiczne, ponadto będą czyszczone przepusty w 

celu udrożnień rowów. Po tych wszystkich inwestycjach dokonam objazdu sprawdzając, czy roboty 

zostały dobrze wykonane. 

- Sołtys Marek Kraszewski –  pyta, czy kruszywo pozostałe po wykonaniu remontu drogi emulsją 

zostanie usunięte przez Wykonawcę, czy przez Gminę 

- Andrzej Adamiec – przy tej technologii wykonywania część kruszywa nie przykleja się do 

nawierzchni, dlatego trzeba odczekać jakiś czas, aby można było uprzątnąć nadmiar kruszywa.  

- radny Adam Hernik – przypomnę o Chruślicach - modernizacja drogi wraz z budową rowu z 

funduszu sołeckiego, teren powoli osusza się.  

- radny Czesław Goliński zapytał o zniszczone pobocze, czy Wykonawca powinien wykonać te 

roboty w ramach reklamacji.   

- Andrzej Adamiec – nie jest to wina Wykonawcy, zniszczenie uległo na skutek mechaniczny, 

zaplanujemy wykonanie utwardzenia skarp rowu, które powinny wzmocnić pobocze. 

- radny Zdzisław Niewola – była mowa, że uszkodzono urządzenia melioracyjne. To nie przejdzie 

tak na sucho jak przejdą z obwodnicą. Przedstawiciel spółek wodnych i jeszcze ktoś powinien zająć 

się tym zagadnieniem, czy jest to zaplanowane, zaprojektowane. 

- p. Andrzej Adamiec – mam dokumentację na przebieg całej obwodnicy przez teren naszej gminy, 

analizowałem wszystkie cieki wodne, te rowy, które dochodzą do obwodnicy,  oraz te które są  na 

mapie naniesione są ujęte w obieg wody na obwodnicy. Projektant z pewnością przewidział 

wszystko nawet te studnie poniemieckie. Myślę że nie będzie problemu o ile nie pojawi się coś, co 

nie zostało  naniesione na mapy projektowe. W przypadku jakichś problemów na pewno będziemy 

interweniować.  

- Wójt – w Młodocinie były robione odwierty, w wyniku czego zniszczone zostały sączki.   

- radny Tadeusz Gibała – główny zbieracz został przerwany. Od torów w kierunku stawu biegnie 

główny zbieracz. 

- Andrzej Adamiec – na dzień dzisiejszy nie ma Wykonawcy, w tej chwili nie ma z kim rozmawiać. 

Wrócimy do tematu, kiedy rozpoczną się prace.  

- Teresa Pankowska – czy zgodnie z tym projektem, o którym pan mówił, że zna pan każdy 

szczegół,  proszę odpowiedzieć gdzie będzie odprowadzona woda z ronda, które będzie usytuowane 

w m. Kacprowice, Sławno. Wiem, że pół roku tremu przyszło pismo, żeby ustalić urządzenia 

melioracyjne, na terenie gminy, czy jesteśmy w stanie zidentyfikować i uszczegółowić, gdzie są 

urządzenia na terenie miejscowości Młodocin. Gmina nie posiada takiej dokumentacji, chyba trzeba 

się zwrócić do WZIR-u i sekretarz mówiła, że napisze pismo dotyczące urządzeń melioracyjnych. 

- Andrzej Adamiec – istniejące rowy wzdłuż drogi 12-ki odprowadzają wodę w kierunku Radomia. 

Na każdym rogu wybudowany będzie zbiornik odparowujący. Cała sieć będzie spięta w kanalizację 

deszczową i będzie prowadzona do tych zbiorników, a w dalszym ciągu rowami w kierunku 
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Radomia. 

Radna Teresa Pankowska – do zbiornika w Sławnie. 

- Andrzej Adamiec – na posiadanej przez nas dokumentacji projektowej trasy S7 określony jest 

zakres opracowania o szerokości ok. 100 m. Dalszy przebieg rowów odprowadzających wodę w 

kierunku Radomia nie jest objęty dokumentacja projektową.  

- Teresa Pankowska – czy  ma Pan wiedzę, czy my jako mieszkańcy mamy prawo do zgłaszania 

uwag, czy nie powinien pan zapoznać nas z tym projektem, czy nie powinien wójt nas z nim 

zapoznać. Żeby nie powtórzyła się historia po modernizacji drogi T12. Projekt to jedna rzecz, 

natomiast w trakcie realizacji wychodzi dużo niedociągnięć.  Chociażby rozjazd z trasy T 12 w 

kierunku ul. Kolejowej po interwencji został wybudowany dużo szerszy. 

- Andrzej Adamiec – na etapie wykonawstwa zawsze jest szansa coś zmienić. 

- Wójt – ja się odniosę do sprawy kanalizacji powojennej  zlokalizowanej w Kacprowicach – nie da 

się tego odtworzyć, nie jest to zinwentaryzowane.  Na zebraniu sołeckim w Kacprowicach temat 

studzienek poniemieckich był również poruszany. 

W dalszej części wypowiedzi Wójt zwrócił uwagę, że mieszkańcy powinni uczestniczyć w 

rozwiązywaniu problemów odwodnienia.  Należy apelować do mieszkańców, rozmawiać z nimi, 

aby oddawali część działek pod potrzeby budowy drogi, ażeby móc zrealizować zadanie z budową 

rowu. To samo w przypadku mieszkańców Zabłocia – tam miejscami pas jest ograniczony.   

 Ad. 37  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. 

 

Protokolantka:       Przewodniczący Rady Gminy 

 

M. Musiałek      Sylwester Mąkosa  


