Protokół Nr X/2015
z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 24 września 2015 roku
Ad 1
Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska o godz.9.00 otworzyła X sesję
Rady Gminy Wolanów. Powitała wójta, radnych sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję.
Następnie zgodnie z listą obecności poinformowała, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi
kworum niezbędne do prowadzenia obrad oraz podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacje Komisji o ich pracach między sesjami Rady.
5.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
6.Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady.
7.Informacja z realizacji wniosków z poprzedniej sesji.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacja o kształtowaniu się WPF oraz
informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2015 roku –
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
10.Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Przysusze
1)Opinia Doraźnej Komisji ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika.
2)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów
powszechnych.
3)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Przysusze.
1.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr
XXVI/135/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia
„Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wolanów na
lata 2013- 2017”.
2.Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji
dla przedszkoli niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Wolanów
przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszczu Sosnowskiego z terenu
Gminy Wolanów.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 26
stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w
2015 r.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Wolanów na lata 2015 – 2018.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
8.Wolne wnioski i informacje.
9.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 IX/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4
Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia
Marcin Ciężkowski informując, że między sesjami członkowie komisji spotkali się na dwóch
posiedzeniach. Pierwsze posiedzenie odbyło się 27 sierpnia i dotyczyło przeglądu wszystkich
placówek szkolnych na terenie Gminy Wolanów. Celem było sprawdzenie wszystkich obiektów,
czy właściwie przygotowane zostały do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016. Komisja
stwierdziła stan przygotowania obiektów do rozpoczęcia roku jako dobry Wystosowane zostały
wnioski z niewielkimi usterkami. Niewielkie usterki zgłoszone przez członków komisji zostały
usunięte na bieżąco, o czym dyrektorzy poinformowali komisję. Kolejne posiedzenie odbyło się
21września i dotyczyło opiniowania materiałów na sesję Rady Gminy, wszystkie projekty uchwał
zostały zaopiniowane pozytywnie.
Jako kolejny głos zabrał Przewodniczący Komisji rewizyjnej Bogumił Towarek informując,
że członkowie Komisji spotkali się między sesjami dwukrotnie. W dniu 1 września członkowie
Komisji zapoznali się z wykonaniem budżetu za I półrocze 2015 roku
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. W dniu 21 września Komisja zajmowała się kontrolą OSP z terenu Gminy
Wolanów nie wnosząc żadnych uwag. W dalszej części spotkania zajmowano się opiniowaniem
materiałów na sesję Rady Gminy Wolanów, do których odniesiono się pozytywnie.
Następnie informację z pracy między sesjami przedstawił Przewodniczący Komisji
Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Marek Ferens. Poinformował, że Komisja
spotkała się jeden raz w dniu .. . Zajmowano się sprawą wykonania sieci wodociągowej, o którą
monitują działkowicze z Wymysłowa. Członkowie Komisji udali się w teren w celu dokonania
większego rozeznania w temacie. Po powrocie z terenu członkowie Komisji opiniowali materiały
na sesję Rady Gminy. Wszystkie zostały pozytywnie zaopiniowane.
Z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i
Finansów Sylwestra Mąkosę Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska
poinformowała, że członkowie Komisji spotkali się raz opiniując pozytywnie projekty uchwał na
sesję.
Ad. 5
Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała przedstawił sprawozdanie z okresu miedzy sesjami od dnia
17 lipca 2015 roku do dnia 24 września.(sprawozdanie w załączeniu)
Ad. 6
Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka przedstawiła informację z realizacji uchwał Rady.
(informacja w załączeniu)
Ad. 7
Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka poinformowała, że na ostatniej sesji nie odnotowano
wniosków.
Ad. 8
Jako pierwszy głos zabrał Jacek Murawski w sprawie dowozu dzieci do szkoły w Sławnie.
Poinformował, że dzieci zabierane są z Wacławowa, następnie mijają szkołę jadąc do miejscowości
Ślepowron, a następnie wracają do szkoły. Zwrócił uwagę, że jest to długa droga przejazdu dzieci
zabieranych z Wacławowa, a ponadto jadąc dłuższy odcinek narażone są na większe

niebezpieczeństwo wypadku. W drodze wyjaśnień Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka
poinformowała, że Gmina ma wiedzę w danym temacie, przeprowadzona była rozmowa z dyrekcją
placówki szkolnej w Sławnie, że w taki sposób odbywa się dowóz. Sekretarz nadmieniła, że
rodzice zabieranych dzieci z Wacławowa wyrazili zgodę na wyżej omawianą trasę przejazdu.
Według radnego Jacka Murawskiego jest to problem w organizacji dowozu, firma
uszczupliła koszty zwiększając trasę przejazdu dzieci, a tym samym jest większe ryzyko
bezpieczeństwa dzieci n.
Sekretarz poinformowała, że szkoła przygotowana jest do odbioru dzieci.
Jako kolejny zabrał głos radny Zdzisław Niewola nawiązując do spotkania w Wymysłowie,
które odbyło się w dniu 18 września 2015 roku. Poinformował, że mieszkańcy wyszli z propozycją
zorganizowania spotkania z przedstawicielami Powiatu, Radnym Powiatowym Panem Antonim
Dzik, w sprawie możliwości przekształcenia drogi powiatowej na drogę gminną. Radny
przypomniał, kiedy to dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w 2006 roku mówił, że w pierwszej
kolejności będzie wykonywana droga do Chronówka, druga droga w Mniszku, a trzecia do
Wymysłowa. Radny nadmienił, że we wniosku do budżetu na rok 2016 ujął budowę sieci
wodociągowej w m. Wymysłów. W dalszej części poinformował, że na zebraniu wiejskim
przeznaczone zostały środki funduszu sołeckiego na opracowanie dokumentacji na budowę sieci
wodociągowej. Według wiedzy radnego należałoby wykonać ok. 3 km sieci, aby spiąć wodociąg.
Poinformował również, że mieszkańcy Wymysłowa zgłaszali potrzebę ustawienia przystanków dla
dzieci. Podkreślił jeszcze raz konieczność zorganizowania spotkania, jak na wstępie.
Wójt odnosząc się do wypowiedzi swego przedmówcy poinformował, że w przeszłości były
propozycje, żeby Gmina przejęła drogę powiatową. Obietnice Starosty z 2006 roku spełniły się po
części w roku 2015, ponieważ jeden odcinek drogi powiatowej w Mniszku został wybudowany. W
dalszej części wypowiedzi Wójt poinformował, że w Starostwie broni interesów Wymysłowa,
dokumentacja projektowo – kosztorysowa na drogę w Wymysłowie wykonana została już kilka lat
wstecz, dlatego należałoby inwestycję realizować.
Natomiast w przypadku budowy sieci wodociągowej dla działkowiczów Wójt
poinformował, że w ww. sprawie w Urzędzie Gminy była delegacja z Wymysłowa. Pod pismem w
sprawie budowy sieci podpisało się jedenaście osób, dlatego w prowizorium budżetowym zadanie
zostanie wprowadzone dodał Wójt.
Następnie głos zabrał radny Józef Odzimek twierdząc, że ma wątpliwości, co do
przebudowy drogi w Młodocinie Większym, według radnego należałoby wykonać cały odcinek
drogi, ponieważ jest przebudowywany odcinek o lepszej nawierzchni, natomiast ta gorsza część
drogi nie będzie realizowana. Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że
po raz pierwszy drogi wykonywane są inną technologią. Zaapelowała do radnego o cierpliwość.
Odcinek drogi o której radny wspomina wymaga większych nakładów z racji podmokłego terenu,
dlatego ww. inwestycja będzie realizowana w przyszłym roku. Nadmieniła, że ewentualnie można
poprawić ten odcinek drogi doraźnie, ażeby przejezdność drogi była lepsza.
Jako kolejna głos zabrała radna Jolanta Gutkowska zgłaszając problem zapadających się
chodników wzdłuż drogi krajowej, obrzeża również ulegają przesuwaniu. Poinformowała, że
rozmawiała już z Panem Pisarkiem w ww. sprawie i zobowiązał się, że dokona przeglądu i
wykonania pomiarów uszkodzonych odcinków chodnika.
Radny Zdzisław Niewola poinformował, że przy drodze gminnej w Wymysłowie w pobliżu
drogi powiatowej zrobiły się garby od korzeni, dlatego należy jak najszybciej przerwać korzenie,
aby nie spowodowały większych uszkodzeń nawierzchni drogi.
Ad. 9
Skarbnik Gminy Zofia Janas przedstawia uchwałę Nr Ra.281.2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 sierpni 2015 r w sprawie opinii o
przedłożonej przez Wójta Gminy Wolanów informacji o przebiegu wykonania budżetu I półrocza
roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji
planów finansowych instytucji kultury oraz SP ZOZ.

Ad. 10.
Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Przysusze
Ad 1)
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała Opinię Doraźnej Komisji ds. zaopiniowania kandydatów na ławników z dnia 3 września 2015 roku.
(opinia w załączeniu)
Ad. 2)
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
W głosowaniu jawnym przy 14 głosach za uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w
wyborach ławników do sądów powszechnych została podjęta.
(uchwała w załączeniu)
Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie się do pracy w Komisji Skrutacyjnej.
Zaproponowano następujących radnych, którzy wyrazili zgodę:
1. Pan Andrzej Szatan,
2. Pani Jolanta Gutkowska
3. Pan Zbigniew Prawda
W wyniku ukonstytuowania się na przewodniczącego wybrano Panią Jolantę Gutkowską.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie skład osobowy Komisji, gdzie w głosowaniu
jawnym jednogłośnie powołano komisję w składzie:
1. Pan Andrzej Szatan,
2. Pani Jolanta Gutkowska
3. Pan Zbigniew Prawda
Następnie Komisja Skrutacyjna rozpoczęła swoje działanie w związku z przeprowadzeniem głosowania tajnego.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Jolanta Gutkowska odczytała protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
sporządzony na sesji w dniu 24 września 2015 r. na kadencję 2016 – 2019.
(protokół w załączeniu)
Ad. 3)
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Przysusze.
W głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” uchwała w ww. sprawie została podjęta.
(uchwała w załączeniu)
Ad. 11
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVI/135/12 Rady Gminy Wolanów
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wolanów na lata 2013- 2017”.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
W głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” uchwała w ww. sprawie została podjęta.
(uchwała w załączeniu)
Ad. 12
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli niepublicznych
zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Wolanów przez inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
W głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” uchwała w ww. sprawie została podjęta.
(uchwała w załączeniu)

Ad. 13
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie
zwalczania rośliny z gatunku barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Wolanów.
Radny Jacek Murawski poinformował, ze zgłaszał soje uwagi na komisji, że ma wątpliwości
co do danego projektu uchwały w kwestii karania właścicieli nieruchomości, a także wątpliwości,
że zobowiązuje się tych właścicieli do usuwania rośliny skoro jest ona tak niebezpieczna. Według
radnego najpierw należałoby zacząć od edukacji, a nie od nakazywania czy karania. Obawia się, ze
uchwała zostanie odłożona na półkę. Według radnego ta uchwała nas wybieli, a mieszkańcy będą
narażeni na kontakt z tą rośliną. Uważa, że jest to wprowadzenie pustego zapisu, który nie będzie
egzekwowany. Nie wie jaki cel ma podejmowanie danej uchwały. Nie widzi zasadności
podejmowania jej. Według radnego trudno jest rozpoznać roślinę z gatunku barszcz Sosnowskiego.
Mieszkaniec przybyły na sesję zabrał głos w ww. sprawie informując, że na jego działce
rośnie ww. roślina, czy dlatego ma być karany- zapytał.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że na gminy nakładany
jest obowiązek uregulowania danej kwestii w uchwale, która stanowi przepis porządkowy.
Radny Jacek Murawski poinformował, że dobrze że są prowadzone rozmowy w danym
temacie.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska zwróciła uwagę na fakt, że roślina barszcz
Sosnowskiego została sprowadzona do Polski w latach 70-tych XX wieku, wówczas nikt nie miał
wiedzy że jest rośliną niebezpieczną. Dopiero w ostatnich miesiącach sprawa z groźną rośliną
została nagłośniona ponieważ doszło do poparzenia w wyniku którego osoba zmarła.
Przewodnicząca poinformowała, że informacje o roślinie zgłaszane są do Urzędu Gminy, dlatego
należy kwestię uregulować podejmując stosowną uchwałę. To nie znaczy że temat zostaje
zamknięty i odłożony. To będzie rodzaj wyznacznika dla inspektora, który ma w zakresie ochronę
środowiska. Nadmieniła, że w przypadku stwierdzenia porośnięcia prywatnej działki ww. rośliną
udzielone zostaną wskazówki i pomoc również może zostać zorganizowana, ażeby niebezpieczną
roślinę usunąć. Karanie jest z pewnością elementem ostatecznym – dodała.
Radny Jacek Murawski stwierdził, ze nie ma zapisu w danej uchwale, który wskazywałby,
ze Gmina może tę roślinę kontrolować. Zamiast zapisu „zobowiązuje się właścicieli do usuwania’
powinien brzmieć „zobowiązuje się właścicieli do powiadomienia”. Według Przewodniczącej
zobowiązanie właścicieli do usunięcia niebezpiecznej rośliny jest właściwym zapisem. Radny Jacek
Murawski uważa, że należy mieszkańcom pomagać w zwalczaniu ww. rośliny. Przewodnicząca
Rady Gminy poinformował, że mieszkańcy gminy nie zostaną pozostawieni z danym problemem,
jeśli będzie trudność z usunięciem.
Wójt Gminy zabierając głos w ww. sprawie poinformował, ze należy podjąć przedmiotową
uchwałę ponieważ , nie ma jeszcze środków chemicznych do zwalczania ww. rośliny.
Wójt – należy podjąć uchwałę, chociażby z takiego względu – nie mamy środków chemicznych.
Jeśli zostanie już specyfik wynaleziony na daną roślinę, to masowo można byłoby z Urzędu
zastosować odpowiednie nawożenie.
Mieszkaniec Wymysłowa zabierając głos w sprawie przedstawionego projektu uchwały
poinformował, że należy podjąć ww. uchwałę, to jest obowiązek Rady.
Przewodniczący Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały
zwalczania rośliny z gatunku barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Wolanów.
W głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za”, 1 „wstrzymującym” uchwała w sprawie
zwalczania rośliny z gatunku barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Wolanów została przyjęta.
(uchwała w załączeniu)
Ad. 14
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały
w ww. sprawie.
W głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za”, uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr
IV/22/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2015 roku została podjęta.
(uchwała w załączeniu)
Ad. 15.
Skarbnik Gminy Zofia Janas odczytała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2015 – 2018.
Przewodniczący Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały
w ww. sprawie.
W głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za”, uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2015 – 2018 została podjęta.
(uchwała w załączeniu)
Ad. 16
Skarbnik Gminy Zofia Janas odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2015 rok
Przewodniczący Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały
w ww. sprawie.
W głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za”, uchwała w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2015 rok została podjęta.
(uchwała w załączeniu)
Ad. 17
Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
Radny Marek Ferens poruszył sprawę montażu tablicy drogowej z nazwą miejscowości Kolonia
Wolanów przy drodze krajowej Nr 12. Wójt Gminy poinformował, że w odpowiedzi na wcześniejsze pismo GDDKiA ustawiła drogowskaz kierunkowy wskazujący kierunek miejscowości, a nie jak
wnioskowaliśmy o ustawienie tablic określających początek i koniec miejscowości. W związku z
powyższym zostanie skierowane ponowne pismo celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
Radny Tadeusz Gibała zabrał głos w sprawie konieczności usunięcia gałęzi w lesie, które wchodzą na ulicę Spacerową, ograniczają widoczność, a także na skrzyżowaniu ulicy w kierunku Gapowa oraz ul. Młynarskiej ze Spacerową - rosną modrzewie stwarzając zagrożenie. W odpowiedzi
Wójt Adam Gibała poinformował, że ww. prace zostały zlecone pracownikom interwencyjnym.
Oczyszczono pasy dróg na skrzyżowaniach, które zagrażały bezpieczeństwu, poprawiła się widoczność. Obecnie wykaszane są trawy z poboczy dróg celem zapewnienia prawidłowej widoczności
oraz zabezpieczenia dróg przed okresem zimowym tj. zmniejszenie ryzyka tworzenia się zasp oraz
zwiększenie szerokości pasa drogowego celem zapewnienia większego miejsca na ewentualny usuwany śnieg z nawierzchni dróg.
Radny Tadeusz Gibała zgłosił problem niebezpiecznego rowu koło Pana Dudy, który powinien
być rowem krytym. Zgłaszał już ten problem. Według radnego taki stan rzeczy jest winą Wykonawcy realizowanego zadania. W odpowiedzi Wójt Gminy Adam Gibała poinformował, że przedmiotowy rów został wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz zawarta umową. Obecnie niniejszy
obiekt podlega gwarancji i jakiekolwiek ingerowanie w rozwiązanie techniczne skutkować będzie
utratą gwarancji.
Sołtys sołectwa Rogowa Marek Kraszewski zgłosił wniosek, aby odbiory protokolarne nie odbywały się przy udziale samego sołtysa, przy odbiorze powinna być również Rada Sołecka. W odpowiedzi Wójt poinformował, że nie ma przeciwwskazań, aby na protokołach końcowego odbioru
podpisywała się również Rada Sołecka.

Radny Andrzej Szatan zgłosił konieczność naprawy pobocza w Dzikiej Niwie. Wójt
poinformował, że obecnie nie ma środków w budżecie na zrealizowanie tego zadania. Naprawa
przedmiotowego pobocza nie polega na uzupełnieniu tłuczniem tylko wykonaniu wzmocnienia
skarp rowu oraz wyłożenie jego dna płytami ażurowymi na całej długości wykonanego rowu.
Zadanie to jak wiemy będzie generowało dość znaczne koszty i może zostać wpisane do realizacji
na przyszły rok w ramach bieżącego utrzymania dróg.
Sołtys sołectwa Kolonia Wawrzyszów Dorota Towarek poprosiła o zainstalowanie znaków
informacyjnych – drogowych. Wójt poinformował, że powyższy wniosek został zrealizowany,
tablice drogowe zostały zamontowane, jak wspomniał w sprawozdaniu.
Ad. 18
Wolne wnioski i informacje.
Mieszkaniec gminy Wolanów Pan Dorociak zabrał głos w sprawie konieczności poprawy
nawierzchni drogi w miejscowości Michałów. Poinformował, że Pan Pisarek był na miejscu, znany
jest mu obecny stan drogi dokonał pomiarów i nic nie dzieje się w ww. sprawie. W odpowiedzi
Wójt poinformował, ze omawiana droga będzie realizowana o czym wspominał na dzisiejszej sesji.
Z uwagi na fakt, że Gmina nie otrzymała pozwolenia na budowę na ww. drogę, dlatego została
zmieniona technologia. Zadanie będzie wykonywane nowym sposobem – będzie nakładany
destrukt. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na dzisiejszej sesji Rady Gminy.
Kolejny poruszony temat przez mieszkańca dotyczył niedokończonej drogi w stronę
Żmijkowa. Wójt odnosząc się do ww. kwestii poinformował, że droga jest na terenie Gminy
Przytyk, natomiast odcinek od Michałowa do tzw. strugi jest wąski pas drogi, dlatego należałoby
pozyskać ok. 2,5 m pasa wzdłuż ww. odcinka drogi, jednak właściciele nieruchomości nie wyrażają
woli odstąpienia pasa działki pod potrzebę wybudowania drogi.
Ostatni poruszony temat przez Pana Dorociaka dotyczył przepompowni wody w Michałowie,
poinformował, że w momencie kiedy jest godzinna przerwa w dostawie wody później leci brudna
woda.
Jako kolejny głos zabrał radny Jacek Murawski informując o firmach, które szukają działki
z przeznaczeniem na dzierżawę lub wykup pod potrzebę wybudowania paneli fotowoltaicznych.
Chciałby ostrzec mieszkańców przy zawieraniu umów, ponieważ oferty są atrakcyjne,
natomiast w umowach dzierżawy nie ma wzmianki kto będzie płacił podatek dochodowy z gruntu.
Nie ma też terminu, kiedy będzie dzierżawa płacona właścicielowi gruntu, może to być dopiero w
momencie wybudowania paneli, nie wcześniej. Według radnego wydzierżawiający może zostać
oszukany, nie zarobi, a jedynie straci – dodał.
Następnie głos zabrała radna Jolanta Gutkowska zwracając się zapytaniem do Wójta
odnośnie SP ZOZ, a dokładnej informację dotyczącą zwolnienia dyrektor jednostki, ponieważ o
takich plotach słyszy nie wie czy to prawda czy nie, oraz odpowiedzi kto będzie pełnił ww.
funkcję. Wójt w odpowiedzi poinformował, że prawda jest że Pani dyrektor już nie pracuje,
pełniący obowiązki jest Pan doktor Wręczycki. Natomiast powodem zwolnienia były wpływające
skargi na funkcjonowanie SP ZOZ-u, Rada Społeczna również zwracała się do Wójta w ww.
sprawie. Były ciągłe zmiany lekarzy. Natomiast zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora SP ZOZ
w Wolanowie.
Jako kolejny głos zabrał mieszkaniec Wymysłowa wyrażając wdzięczność Wójtowi oraz
Radzie za pobudzenie dyskusji w temacie potrzeby wybudowania sieci wodociągowej w tamtejszej
miejscowości dla działkowiczów. Mieszkaniec prosi o poważne podejście do tematu, ponieważ
odcięta jest część miejscowości Wymysłów od cywilizacji, ponieważ droga powiatowa również
wymaga remontu. W dalszej części wypowiedzi mieszkaniec poinformował, że w Starostwie
Powiatowym zażądał, aby Powiat oddał Gminie pieniądze za utrzymanie drogi powiatowej.
Mieszkaniec odniósł się również do nieuregulowanego tematu przejścia przez tory w Mniszku.

Ad. 19
Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska
podziękowała za udział w posiedzeniu, po czym zamknęła X sesję Rady Gminy Wolanów
o godz.11.15.
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