Protokół Nr IX/2015
z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 17 lipca 2015 roku
Ad 1
Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska o godz.11.00 otworzyła IX
sesję Rady Gminy Wolanów. Powitała wójta, radnych sołtysów oraz wszystkich przybyłych
na sesję. Następnie zgodnie z listą obecności poinformowała, że w sesji uczestniczy 15
radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad oraz podejmowania
prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacje Komisji o ich pracach między sesjami Rady.
5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
6. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady.
7. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniej sesji.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wolanów do Stowarzyszenia
„Razem dla Radomki” z siedzibą w Radomiu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolanowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Wyboru Ławników
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Doraźnej Komisji ds.
Wyboru Ławników.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Wolanów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa oraz o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez
byłego Wójta Gminy Wolanów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad.
Do porządku obrad nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. Przewodnicząca Rady Gminy
poddała pod głosowanie przedstawiony porządek obrad. W głosowaniu jawnym porządek
obrad został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów.
Ad 3
Do protokołu z ostatniej sesji nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. W głosowaniu
jawnym protokół z sesji Nr VIII/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku został przyjęty
jednogłośnie.
Ad 4
Głos zabrał Sylwester Mąkosa – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
Budżetu i Finansów informując,
Komisja miedzy sesjami spotkała się na wspólnym
posiedzeniu z Komisją Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia. Na posiedzeniu komisji
zajmowano się opiniowaniem materiałów na sesję Rady Gminy, a także analizowano wyniki

egzaminu gimnazjalnego. Ponadto rozpatrywane było pismo mieszkańców Wacławowa w
sprawie dowozu dziecka do szkoły. Członkowie Komisji przychylili się do zabezpieczenia
dowozu dla dziecka.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Marek
Ferens poinformował, że komisja spotkała się jeden raz między sesjami. Poinformował, że
członkowie Komisji udali się w teren do sołectwa Wymysłów celem rozeznania w temacie
potrzeb działkowiczów w tamtejszej miejscowości zgłoszonych na sesji Rady Gminy
Wolanów w dniu 24 czerwca 2015 roku.
Po powrocie członkowie Komisji dyskutowali w sprawie kosztów budowy sieci
wodociągowej. Członkowie Komisji długo dyskutowali w ww. sprawie nie znajdując
właściwego rozwiązania w powyższej kwestii.
Członkowie Komisji przeszli do opiniowania materiałów na sesję Rady Gminy:
- projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wolanów do Stowarzyszenia „Razem dla
Radomki” z siedzibą w Radomiu,
- projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolanowie,
- projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Wyboru Ławników,
- projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. Wyboru
Ławników.
WW. projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie jednogłośnie przez członków
Komisji.
Ad 5
Wójt Gminy Adam Gibała przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami
za okres od dnia 24 czerwca 2015 roku do dnia 17 lipca 2015 roku ( sprawozdanie w
załączeniu)
Ad 6
Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka przedstawiła informację z realizacji uchwał Rady
Gminy. (informacja w załączeniu)
Ad 7
Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka poinformowała, że na ostatniej sesji nie odnotowano
wniosków.
Ad. 8
Interpelacje i zapytania Wójta
Radny Jacek Murawski zabrał głos w sprawie realizacji inwestycji przebudowy bramy
–wjazdowej w szkole w Sławnie, zapytał kiedy ww. zadanie będzie realizowane. Wójt w
odpowiedzi poinformował, że Wykonawca rozpocznie prace w ww. zakresie pod koniec lipca.
W dalszej części wypowiedzi nadmienił, że toczyły się rozmowy w sprawie montażu
piłkochwytów na boisku do piłki nożnej oraz uzupełnienie ubytków w nawierzchni boiska
wielofunkcyjnego przy szkole w Sławnie.
Wójt poinformował, że w wyniku
przeprowadzonego rozeznania w sprawie montażu piłkochwytów, żadna z firm nie zgodziła
się podjąć realizacji ww. zadania. Wójt poinformował, że w tej sytuacji skontaktuje się z
dyrektorem placówki oświatowej w Sławnie, ażeby znaleźć właściwe rozwiązanie w ww.
sprawie.
Radny Jacek Murawski poinformował, że najistotniejszą kwestią jest poszerzenie
bramy wjazdowej, aby od 1 września już zafunkcjonowała w wersji poszerzonej.

Jako kolejny głos zabrał radny Zdzisław Niewola odnosząc się do pewnego
incydentu, który miał miejsce w związku z rozbudową drogi powiatowej, a dokładniej
budową przepustów. Radny poinformował, że jeden z mieszkańców Mniszka miał pretensje
do radnego, że jest winny iż nie wykonywane są zjazdy do wszystkich posesji. W związku z
tą informacją radny poprosił drogowców o mapkę oraz o notatkę, gdzie nie ma
przewidzianych zjazdów, a także z jakich powodów nie zostały zaprojektowane. Część osób
indywidualnie udała się do Powiatowego Zarządu Dróg i poinformowano ich, że nie ma sensu
monitować w sprawie budowy zjazdów. Radny zwrócił się do Wójta z prośbą, aby wspólnie
sprawę rozstrzygnąć, aby spowodować wybudowanie zjazdów.
Wójt Adam Gibała poinformował, że spróbuje pomóc w rozwiązaniu tego problemu.
Ad. 9
Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska przedstawiła projekt
uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wolanów do Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”
z siedzibą w Radomiu. Nadmieniła, że potrzeba podjęcia ww. uchwały, podyktowana jest
faktem nowej perspektywy finansowania unijnego.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie ww. projekt
uchwały. W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Wolanów do
Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” z siedzibą w Radomiu została jednogłośnie przyjęta.
(uchwała w załączeniu)
Ad. 10.
Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska przedstawiła projekt
uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Wolanowie.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że na posiedzeniach Komisji stałych padły
propozycje kandydatur następujących radnych: Marcin Ciężkowski, Adam Hernik oraz
Sylwester Mąkosa – jako członkowie, natomiast Wójt wskazał przewodniczącego Rady SP
ZOZ– Panią Teresę Pankowską. WW. osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie poddano w związku z czym Przewodnicząca Rady Gminy Teresa
Pankowska przystąpiła do odczytania uchwały w ww. sprawie.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolanowie została podjęta
jednogłośnie.(uchwała w załączeniu)
Ad. 11
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w
sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Wyboru Ławników.
Następnie poprosiła o zgłaszanie kandydatur do prac w ww. komisji.
Zgłoszone zostały następujące kandydatury:
Sylwester Mąkosa
Edmund Tokarski
Zbigniew Prawda
Ww. osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Wyboru Ławników.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Wyboru
Ławników została jednogłośnie podjęta.(uchwała w załączeniu)

Ad. 12
Komisja doraźna ukonstytuowała się wybierając spośród siebie przewodniczącego
Komisji – Sylwestra Mąkosę.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie
powołania Przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. Wyboru Ławników.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie Przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. Wyboru
Ławników została podjęta. (uchwała w załączeniu)
Ad. 13
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Ciężkowski odczytał projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Wolanów.
Radny Jacek Murawski zabierając głos poinformował, że ma uwagę do treści
uchwały, zamiast wyrazu "zatwierdzić" należy zastąpić słowem poinformować. Według
radnego taki protokół Rada może przyjąć do wiadomości, natomiast Rada nie może go
zatwierdzać, ponieważ „my nie jesteśmy wszyscy Komisją Rewizyjną, ani sądem. My
możemy przyjąć do wiadomości sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, czy plan pracy Komisji
Rewizyjnej, a moim zdaniem zatwierdzanie jest jakąś pomyłką, nie wiem czy celową czy
niezrozumiałą. Druga sprawa jest taka, jeżeli Komisja Rewizyjna pragnie złożyć doniesienie
do Prokuratury, czy do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, to niech je złoży, jako
Komisja Rewizyjna. My nie braliśmy udziału w pracy Komisji Rewizyjnej, my nie znamy
szczegółów, więc dlaczego to my mamy zatwierdzać skoro nie braliśmy udziału przy pracy
tej komisji. W poprzedniej kadencji była uchwała identyczna jeżeli chodzi o brzmienie,
natomiast w innej sprawie. Wówczas Przewodniczący Komisji Rewizyjnej był przeciwny
takiej uchwale, ponieważ stwierdził, że jeżeli ktoś ma życzenie może sam złożyć takie
zawiadomienie. Rzeczywiście wówczas Rada tej uchwały nie podjęła, powinno tak być
dzisiaj. Każdy z Komisji Rewizyjnej może takie zawiadomienie złożyć, ponieważ ma takie
prawo, oddzielnie bądź grupowo.”
Jako kolejny głos zabrał radny Czesław Gac twierdząc, że niezrozumiały jest
dla niego fakt, że w trakcie kontroli Komisja zauważyła wysoką kwotę 35.000 zł.za
wykonanie 1 km rowu. Radnego zastanawia, czym sugerowała się Komisja twierdząc, że jest
to wysoka kwota. Pan Gac powiedział, że ww. kwota za wykonanie 1 km rowu nie przeraziła
go. W dalszej części wypowiedzi radny odniósł się do rozliczania funduszu sołeckiego, gdzie
po wykonaniu zadania na miejscu protokół podpisuje sołtys, czy radny. Z Urzędu Gminy jest
Komisja, dlatego radny zastanawia się, jak mogłoby dojść do nadużycia. Ponadto zwrócił
uwagę, że zakupiono 32 m blachy, natomiast po dokonaniu pomiarów zauważono 6 m mniej
blachy zamontowanej. Radny nie chce głosować „za głupotami” – dodał. Według Pana
Czesława Gaca montując blachę należy wykonywać zakłady, dlatego może ona została
wykorzystana na zakłady. Radny nie wie o co właściwie w tym przypadku chodzi. W dalszej
części wypowiedzi Pan Gac powiedział, że jeżeli ktoś chce złożyć doniesienie o popełnieniu
przestępstwa nic nie stoi na przeszkodzie, aby uczynił to indywidualnie, czy też jako Komisja
Rewizyjna. W zeszłej kadencji Pani Przewodnicząca Rady była pierwszą osobą, przeciwną
podjęciu uchwały w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez dyrektora SP ZOZ.
Radny zastanawia się, dlaczego dziś ktoś się chce wyręczyć Radą. Mądrość Rady powinna
polegać na odrzuceniu tejże uchwały – dodał.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska zapytała, czy jest to wniosek.
Następnie głos zabrał radny Zdzisław Niewola twierdząc, że w głosowaniu zachowa się tak
jak uważa. Stwierdził, że może wierzyć lub nie musi w to co zostało napisane. Już nie raz
przekazywano nieprawdę. Nie był tym, który za poprzedniego Wójta był jego żelaznym
obrońcom, raczej byłem na tym drugim krańcu, gdzie należało krytykować oraz

polemizować. Wiele razy dochodziło do ostrych spięć. Nawiązując do wystąpienia
pokontrolnego poinformował, że ktoś za pewne czyny odpowiada, Wójt nie jest inspektorem
nadzoru. Jako nadzór nad całością tak, natomiast za poszczególne elementy odpowiedzialne
są konkretne osoby.
Następnie radny Czesław Gac zwrócił się do byłych radnych oraz sołtysów, którzy dobrze
wiedzą, jakie było stanowisko radnego względem poprzedniego Wójta. Stwierdził, że często
był jedyną osobą, która w jakiś sposób nie zgadzała się z jego decyzjami. Może zgodzić się z
zarzutami wobec poprzedniego Wójta, ale nie zgodzę się z tym, że nadużycia mogą dotyczyć
drobnych wyszukanych spraw, które są jego zdaniem wymyślone.
Radny Jacek Murawski skierował pytanie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jak
przebiegło głosowanie nad ww. uchwałą.
W odpowiedzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogumił Towarek poinformował, że
uchwała została przyjęta większością głosów.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że przebieg głosowania jest do wglądu
w protokole komisji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogumił Towarek poinformował, że członkowie
Komisji dokonali kontroli w terenie. W Jarosławicach stwierdzono brak podmurówki
prefabrykowanej na placu zabaw. W ramach realizacji funduszu Bieniędzice na fakturze
opisano zakup i montaż 30 słupków podczas gdy zamontowanych jest jedynie 17 szt.
Następnie udając się na drogę w Bieniędzicach członków Komisji zainteresował montaż
różnej wielkości przepustów w Michałowie. Zadanie realizowane z wydatków bieżących za
35.000 zł. w tamtejszym sołectwie. Okazało się że gmina nie kupowała mostków, mieszkańcy
finansowali je we własnym zakresie. Kolejna zauważona nieprawidłowość dotyczyła
czyszczenia stawu w Jarosławicach, przy którym od 50 lat nie były prowadzone żadne prace
porządkujące. Natomiast był wyczyszczony zbiornik, jednak na prywatnej nieruchomości.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że uchwała która
była przyjmowana w poprzedniej kadencji dotyczyła ośrodka zdrowia. Przewodnicząca
podkreśliła specyfikę przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną w sferze budżetu, a
dokładniej wykonania funduszu sołeckiego, jak zakładał plan pracy ww. komisji. W dalszej
części wypowiedzi Przewodnicząca przytoczyła zapis § 68 ust. 1 Statutu Gminy Wolanów,
który wyraźnie wskazuje, iż „W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia
popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika
kontrolowanej jednostki, Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta.”- koniec cytatu.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że Komisja podejrzewa
popełnienie przestępstwa, skoro czyszczony był prywatny staw zamiast wspólnotowego, od
tego są organy ścigania, aby to sprawdziły. Przewodnicząca Rady poinformowała, że nie miał
kto udzielić odpowiedzi na stawiane zarzuty. W trzech sołectwach, w których wykryto
nieścisłości, zmienili się sołtysi. Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę na fakt, że rada stoi
na straży budżetu.
Radny Jacek Murawski poinformował, że radni poza członkami Komisji Rewizyjnej, nie brali
udziału w kontroli. Sam też nie widział i nie kontrolował tych zadań. Radny uważa, że to nie
Rada powinna zgłaszać zawiadomienie, tylko Komisja Rewizyjna. Według Pana Jacka
Murawskiego Rada może jedynie przyjąć to do wiadomości. Nie chce dyskutować nad
protokołem, ponieważ nie był na miejscu nie widział, więc nie wie, dlatego też nie będzie
głosował za tą uchwałą.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska kierując wypowiedź do swego
przedmówcy przywołała radnego do zapoznania się ze Statutem Gminy, mianowicie zapisem
§ 73 ust. 1, który brzmi następująco:„ Komisja Rewizyjna na podstawie protokołu kontroli
opracowuje w terminie 7 dni od dnia sporządzenia protokołu wystąpienie pokontrolne,

zawierające wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, wskazując termin
ich wykonania.
Ust. 2 Wystąpienie pokontrolne, po odczytaniu protokołu z kontroli przyjmuje Rada w formie
uchwały”.
Dla radnego Jacka Murawskiego istotną kwestią jest zwrot w treści tytułu projektu uchwały
przyjęcia, a nie zatwierdzenia.
Następnie radny Czesław Gac zapytał, czy w celu złożenia doniesienia do Prokuratora Rada
musi upoważnić Przewodniczącą, czy może to uczynić samodzielnie bez upoważnienia.
Mecenas Pani Sylwia Rzepka- Sęderowska poinformowała, że każdy kto dowiaduje
się o możliwości popełnienia przestępstwa ma obowiązek zgłoszenia takiego podejrzenia do
organów ścigania. W dalszej części wypowiedzi poinformowała, że spośród Rady wybierana
jest Komisja Rewizyjna, która w toku kontroli ujawnia nieścisłości, które jej zdaniem mogą
świadczyć o tym że doszło do popełnienia przestępstwa. W dalszej części wypowiedzi
powiedziała, że budzi zdziwienie fakt, że skoro Rada otrzymuje protokół pokontrolny, są
ustalenia, a w tej chwili kwestionowana jest rzetelność członków Komisji.
Nadmieniła, że Przewodnicząca Rady bez upoważnienia mogłaby zgłosić zawiadomienie,
jako prywatna osoba, natomiast w przypadku zgłoszenia przez Przewodniczącą Rady Gminy
z racji funkcji powinna być upoważniona przez Radę Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie wniosek radnego
Jacka Murawskiego o wprowadzenie w tytule projektu uchwały „przyjęcia”, zamiast
„zatwierdzenia”.
W głosowaniu jawnym wniosek w ww. sprawie został przyjęty jednogłośnie.
Radny Józef Odzimek opuścił obrady sesji.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Wolanów.
W głosowaniu jawnym uchwała w ww. sprawie została przyjęta jednogłośnie. (uchwała w
załączeniu)
Ad. 14
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie
złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz o podejrzeniu
naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez byłego Wójta Gminy Wolanów.
Radny Józef Odzimek wrócił na posiedzenie sesji.
Następnie głos zabrał radny Jacek Murawski twierdząc, że oczywisty jest fakt, że
skoro nie widział tego, ponieważ nie brał udziału w kontroli nie będzie głosował za
zgłoszeniem do organów ścigania. Skoro Komisja Rewizyjna coś zauważyła, to niech sama
składa takie zawiadomienie. „Każdy z Państwa jeśli nie był na Komisji Rewizyjnej, nie brał
udziału w pracach, nie jest pewien i powinien zrobić tak samo” – dodał radny.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że wypowiedź
radnego jest kwestionowaniem prac Komisji Rewizyjnej.
Radny Czesław Gac zwrócił uwagę na fakt, iż Komisja Rolnictwa nie zajmowała się
projektem uchwały w ww. sprawie. W odpowiedzi Przewodnicząca Rady Gminy Teresa
Pankowska poinformowała, że również jest zapis w statucie, który wskazuje, że nie wszystkie
Komisje stałe Rady Gminy musza opiniować projekty uchwał przygotowane na sesję.
Materiały otrzymali wszyscy radni przed sesją, z którymi każdy miał czas się zapoznać.
Dokumenty są jawne, ponadto na bieżąco można udać się do biura rady i zapoznać się z
wynikami prac poszczególnych komisji stałych Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz o

podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez byłego Wójta Gminy
Wolanów.
W głosowaniu jawnym przy 8 głosach „za”, 4 „przeciw” i 3 „wstrzymujących”
uchwała w ww. sprawie została przyjęta. (uchwała w załączeniu).
Ad. 15.
Skarbnik Gminy Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2015 rok.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok została
przyjęta jednogłośnie.(uchwała w załączeniu)
Ad. 16
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Kilku radnych zabrało głos w temacie konieczności niwelacji poboczy wzdłuż dróg
gminnych.
Wójt Gminy Adam Gibała poinformował, że zgodnie z zawartą umową na utrzymanie bieżące
dróg przewidziano do wykonania roboty obejmujące remont poboczy gruntowych poprzez
usuniecie nadmiaru gruntu, profilowaniu pobocza, wałowaniu oraz wywiezieniu nadmiaru
urobku. Zakres robót obejmuje wykonanie ww. prac w zakresie 14.600 m2, co przy
zachowaniu minimalnej szerokości pobocza 0,75 mb daje możliwość wykonania remontu na
odcinku 19,5 km poboczy. W związku z czym zostanie przeprowadzona ocena stanu
technicznego poboczy, co pozwoli na ustalenie najpilniejszych potrzeb w tym zakresie.
Radny Czesław Gac zasygnalizował konieczność oznakowania skrzyżowania na granicy
Sławno Ślepowron za sklepem odido.
Wójt Gminy Adam Gibała poinformował, że celem wykonania oznakowania skrzyżowania
dróg na granicy Sławno Ślepowron należy w pierwszej kolejności opracować projekt stałej
organizacji ruchu łącznie z uzgodnieniem z Policją oraz Zarządem Dróg Powiatowych.
Obecnie skrzyżowanie to jest traktowane jako skrzyżowanie dróg równorzędnych, gdzie
obowiązuje zasada „pierwszeństwa prawej ręki’. Należy nadmienić, że droga w kierunku
Podkończyce – Podlesie jest drogą gruntową, gdzie obowiązuje zasada ustąpienia
pierwszeństwa przejazdu użytkownikom drogi o nawierzchni bitumicznej.
Radny Zdzisław Niewola – poinformował, że w 2013 roku kilku właścicieli działek miało
ograniczony dostęp do swoich posesji. Wówczas ustalono, że należy zamontować przepusty
w ilości 5 przepustów po 6 metrów każdy, jednak nie udało się tego wykonać w związku z
dużymi opadami. Poinformował, że w ostatnim czasie jedna z mieszkanek spotkała się z
Panem Pisarkiem, który nie wiedział o tym problemie. Radny nadmienił, że wcześniejsze
ustalenia były planowane z Panem Adamcem – byłym pracownikiem Urzędu Gminy, który
mógł nie przekazać ww. informacji.
Wójt Gminy Adam Gibała poinformował, że w dniu 15 lipca została przeprowadzona wizja w
terenie celem zapoznania się z sytuacją oraz koniecznością wykonania prac zgodnie z
wnioskami właścicieli gruntów. Podczas wizji stwierdzono, że obecnie na łącznej długości
około 700 mb. nie są zachowane jakiekolwiek ślady drogi przebiegające wzdłuż rzeki po obu
jej stronach. Zakres prac nie obejmuje wykonania tylko pięciu przepustów, ale również
wytyczenie i wykaszanie chaszczy, które uniemożliwiają jakiekolwiek przejście nie mówiąc
już o przejedzie sprzętem rolniczym. Występuje również konieczność usuwania drzew
rosnących w pasie drogi. Droga dojazdowa bezpośrednio do rzeki nie przebiega według
swojego śladu geodezyjnego. Przesunięta jest prawie o całą szerokość w działki prywatne.
Uważam, że wykonanie tylko pięciu przepustów nie spełni oczekiwań właścicieli gruntów,
gdyż w dalszym ciągu nie będzie swobodnego dojazdu do działek. Przed przystąpieniem do

realizacji tego zadania należy określić szczegółowy zakres robót oraz ich wartość. Obecnie po
orientacyjnej ocenie sytuacji śmie twierdzić, że w budżecie gminy nie będzie środków
finansowych pozwalających wykonać to zadanie.
Radny Andrzej Szatan poprosił, aby Wójt wystąpił z pismem do GDDKiA o
oczyszczenie chodników wzdłuż drogi krajowej. Kolejną sprawę, jaką zgłosił radny
dotyczyła naprawy drogi w miejscowość Dzika Niwa koło Pana Ciesielczyka obsuwa się
pobocze.
Wójt Gminy Adam Gibała powiedział, że z informacji uzyskanej z GDDKiA chodniki na
całej długości drogi Nr 12 przebiegającej przez Gminę Wolanów zostały uporządkowane. W
przypadku stwierdzenia braku wykonania tych prac na jakimkolwiek odcinku drogi poprosił
o zgłaszanie do pracownika Urzędu.
Natomiast na wskazanym odcinku drogi w miejscowości Dzika Niwa zjawisko obsuwania
pobocza spowodowane jest brakiem umocnienia skarp rowu poprzez np. ułożenie eko-płyt,
które w znacznym stopniu wzmocniłoby skarpy i dno rowu. Obecnie umowa zawarta na
bieżące utrzymanie dróg nie przewiduje wykonania robót w tym zakresie. Prace te będą
mogły być wykonane w okresie jesiennym ( w miarę posiadanych środków).
Sołtys sołectwa Chruślice Edward Pysiak zgłosił konieczność zabezpieczenia krawędzi
asfaltu w danej miejscowości, który uległ wykruszeniu.
Wójt w odpowiedzi poinformował, że roboty związane z naprawą dróg w technologii
skropień powierzchniowych emulsją asfaltową będą wykonywane w miesiącu sierpniu br.
Ad. 17
Radny Marek Ferens poruszył sprawę montażu tablicy z nazwą miejscowości Kolonia
Wolanów przy drodze krajowej Nr 12. Poinformował, że sam robił rozeznanie w ww. temacie,
w wyniku którego okazało się, że oddział we Wsoli nie ma władzy w ww. temacie, jedynie
można rozmawiać w ww. sprawie z GDDKiA w Warszawie. Dlatego najlepszym
rozwiązaniem byłoby wystosowanie pisma.
Jako kolejny zabrał głos radny Tadeusz Gibała w sprawie konieczności usunięcia
gałęzi w lesie, które wchodzą na ulicę ul. Spacerową, ograniczając widoczność, a także na
skrzyżowaniu ulicy w kierunku Gapowa oraz ul. Młynarskiej ze Spacerową rosną
modrzewie powodujące zagrożenie.
Kolejna zgłoszona sprawa przez Pana Tadeusza Gibałę dotyczyła rowu koło Pana Dudy,
który powinien być rowem krytym. Zgłaszany był już ten problem. Według radnego taki stan
rzeczy jest winą wykonawcy realizowanego zadania.
Jako kolejny zabrał głos radny Czesław Gac informując, że mieszkańcy zaniepokojeni
są rośliną pn. „barszcz Sosnowskiego”. Czy gmina ma wiedzę, co w danym temacie można
zrobić. Radny nadmienił, że inne Gminy już rozpoczęły walkę z tą niebezpieczną rośliną.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że jeśli będzie taka
informacja, to zostaną podjęte działania.
Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka uzupełniła wypowiedź Przewodniczącej informując,
że jedno zgłoszenie było w danej sprawie, Inspektor Urzędu Gminy udała się na miejsce
celem dokonania oględzin rośliny. Sekretarz nadmieniła, że na tę chwilę jeszcze nie ma
odgórnych ustaleń. W dalszej części wypowiedzi poinformowała, że prawdopodobnie ww.
kwestie będą regulowane w akcie prawa miejscowego.
Radny Tadeusz Gibała poinformował, że przy drodze Nr 733 w kierunku stacji kolejowej
rośnie roślina zwana barszczem Sosnowskiego, która przekracza 1,5 m wysokości. Radny
próbował dowiedzieć się w tej sprawie, co należy uczynić. Został poinformowany, że na razie
nie ma opracowanego programu w ww. temacie. Dodał, że jeśli niebezpieczna roślina rośnie
w prywatnej działce, wówczas właściciel nieruchomości usuwa ją we własnym zakresie.
Jako kolejny sołtys sołectwa Rogowa Marek Kraszewski powiedział, że w związku z

zaistniałą sytuacją, po przeprowadzonej kontroli funduszu sołeckiego, stawia wniosek, aby
odbiory protokolarne nie odbywały się przy udziale samego sołtysa, przy odbiorze powinna
być również Rada Sołecka. Ponadto wchodząc w teren z pracami na danym sołectwie sołtys
winien być poinformowany przez Urząd o tym fakcie. Sołtys w swej wypowiedzi zwrócił
uwagę na fakt, że jeżeli nie zostało jakieś zadanie wykonane, to należy wyjaśnić stan rzeczy
do końca. Według sołtysa są to swego rodzaju przekręty.
Radny Andrzej Szatan Szatan zgłosił konieczność naprawy pobocza w Dzikiej Niwie.
Jako kolejna sołtys sołectwa Kolonia Wawrzyszów Dorota Towarek poprosiła o
zainstalowanie znaków informacyjnych.
Ad. 18
Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa
Pankowska podziękowała za udział w posiedzeniu, po czym zamknęła IX sesję Rady Gminy
Wolanów
o godz.12.50.
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