Protokół Nr XIII/2015
z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 30 grudnia 2015 roku
Ad 1
Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska o godz. 9.00 otworzyła XIII
sesję Rady Gminy Wolanów. Powitała wójta, sekretarza, skarbnika, radcę prawną, radnych oraz
sołtysów przybyłych na sesję. Następnie zgodnie z listą obecności poinformowała, że w sesji
uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad oraz podejmowania
prawomocnych uchwał. (lista obecności w załączeniu)
Ad. 2
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacje Komisji o ich pracach między sesjami Rady.
5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
6. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady.
7. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniej sesji.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały o
wieloletniej prognozie finansowej.
11. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2016 – 2019.
12. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta.
13. Odczytanie opinii komisji i wniosków radnych.
14. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
15. Przedstawienie stanowiska wójta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych.
16. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.
17. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w
2016 roku.(droga Mniszek – Omięcin – Szydłowiec)
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w
2016 roku.(WTZ)
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przytyk w 2016 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016
rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wolanów na lata 2015 –
2022.
23. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
26. Wolne wnioski i informacje.
27. Zamknięcie obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono żadnych 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 XII/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku został przyjęty przy 15 głosach „za”.
Ad. 4
W danym punkcie posiedzenia Przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady
Gminy Wolanów przedstawili informacje komisji o ich pracach między sesjami.
Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia
Marcin Ciężkowski informując, że Komisja spotkała się w dwukrotnie. W dniu 4 grudnia Komisja

zajmowała się projektem budżetu gminy na 2016 rok formułując stosowną opinię do
przedstawionego projektu. Zajmowano się także opiniowaniem materiałów na sesję Rady Gminy.
W dniu 18 grudnia Komisja analizowała Strategię Rozwoju Gminy Wolanów na lata 2015 – 2022
oraz przyjęty został plan pracy Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia na rok 2016.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów Sylwester Mąkosa
poinformował, że członkowie Komisji spotkali się trzykrotnie w dniu 1, 8 i 21 grudnia.
Członkowie Komisji głównie zajmowali się budżetem na rok 2016. W dniu 8 grudnia ww. komisja
spotkała się wspólnie z przewodniczącymi poszczególnych komisji stałych Rady Gminy, która
dotyczyła omówienia końcowego kształtu budżetu. W dniu 21 grudnia zajmowano się zmianami w
budżecie na rok 2015 oraz opiniowaniem materiałów na sesję Rady Gminy.
Jako kolejny informację przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogumił
Towarek. Poinformował, że Komisja pracowała na trzech posiedzeniach. W dniu 4 i 8 grudnia
zajmowano się kontrolą działalności Samodzielnego Publicznego zakładu opieki zdrowotnej w
Wolanowie za 2014 rok. W toku prowadzonej kontroli zespół wysunął szereg pytań do pełniącego
obowiązki dyrektora danej jednostki oraz do głównej księgowej SP ZOZ w sprawie zauważonych
nieścisłości. W dniu 8 grudnia Komisja zajmowała się również projektem budżetu na 2016 rok
formułując stosowną opinię do przedstawionego budżetu. Zajmowano się także opiniowaniem
materiałów na sesję. W dniu 18 grudnia członkowie Komisji analizowali Strategię Rozwoju Gminy
Wolanów na lata 2015 – 2022 oraz przyjęty został plan pracy Komisji na 2016 rok.
Jako ostatni informację przedstawił Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony
Środowiska i Porządku Publicznego Marek Ferens. Poinformował, że w okresie między sesjami
Komisja spotkała się na dwóch posiedzeniach. W dniu 1 grudnia Komisja zajmowała się analizą
projektu budżetu na rok 2016 formułując stosowną opinię do przedstawionego projektu, ponadto
zajmowano się także opiniowaniem materiałów na sesję Rady Gminy. W dniu 21 grudnia Komisja
analizowała Strategię Rozwoju Gminy Wolanów na lata 2015 – 2022 oraz przyjęty został plan
pracy Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego na rok 2016.
Ad. 5
Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami przedstawił Adam Gibała Wójt Gminy Wolanów.
(sprawozdanie w załączeniu)
Ad. 6
Sekretarz Gminy Wolanów przedstawia informację z realizacji uchwał Rady Gminy. (informacja w
załączeniu)
Ad. 7
Na ostatniej sesji nie zgłoszono wniosków.
Ad. 8
W interpelacjach i zapytaniach głos zabrał radny Czesław Gac z zapytaniem odnośnie zimowego
utrzymania dróg, czy w przypadku kiedy nie będzie zimy do marca Gmina będzie musiała zapłacić
– 76.800,00 zł firmie, która wygrała przetarg na zimowe utrzymanie dróg. Wójt poinformował, że
Gmina płaci za wykonaną usługę. W drodze wyjaśnienia głos zabrała Skarbnik Gminy Pani Zofia
Janas informując, że w umowie jest zapisane, iż jest płacone za faktycznie wykonane kilometry i
godziny.
Jako kolejny głos zabrał radny Andrzej Szatan informując, że złożył pisemne pytanie do
Wójta odnośnie budynku byłej szkoły w Wawrzyszowie, natomiast odpowiedź, którą otrzymał nie
usatysfakcjonowała radnego. Wójt poinformował, że w pkt 25 porządku obrad odpowie radnemu
na zadane pytanie.
Ad. 9.
Skarbnik poprosiła o dodatkową zmianę w tabeli Nr 2 w wydatkach w dziale 801 rozdział
80104, ponieważ w dniu wczorajszym wpłynęły jeszcze dwie noty za pobyt dzieci z gminy
Wolanów w przedszkolach na terenie Gminy Miasta Radomia na kwotę 7.020,00 zł. w związku z
czym należy zapłacić w roku bieżącym przesuwając środki finansowe z § 4220 na § 4230.
Nadmieniła, że sama uchwała nie ulega zmianie, jedynie nastąpi przesunięcie większych środków.
Rada przychyliła się jednogłośnie do przedstawionej ww. zmiany.
Skarbnik odczytała projekt chwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.
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Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
została przyjęta jednogłośnie. (uchwała w załączeniu)
Ad. 10
Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr Ra.398.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez
Wójta Gminy Wolanów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2016 -2019. (uchwała w załączeniu)
Ad. 11
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2016 – 2019.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt
uchwały w ww. sprawie.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wolanów na lata 2016 – 2019 została przyjęta jednogłośnie. (uchwała w załączeniu)
Ad. 12
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały budżetowej
wraz z uzasadnieniem Wójta.
Ad. 13
W danym punkcie przewodniczący poszczególnych Komisji stałych Rady Gminy Wolanów
odczytali opinie Komisji w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok.
(opinie komisji w załączeniu).
Ad. 14
Skarbnik Gminy Zofia Janas odczytała uchwałę Nr Ra.399.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wolanów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu. (uchwała w załączeniu)
Ad. 15
Wójt Gminy Adam Gibała przedstawił stanowisko w sprawie opinii komisji i wniosków radnych. Wójt poprosił Wysoką Radę o przychylne stanowisko w sprawie przedstawionego budżetu na
rok 2016. (stanowisko w załączeniu)
Ad. 16
Radny Zdzisław Niewola zabierając głos powiedział, że wnioskował o budowę drogi KD2 w
Mniszku dodał, że osobiście nie zależy radnemu na tej inwestycji, jednak reprezentuje lokalną
społeczność, dlatego monituje w sprawie przeznaczenia środków finansowych w budżecie gminy
na ww. cel. Radny chciałby wiedzieć, jaką wizję w powyższym temacie ma Wójt Gminy. Kolejna
sprawa, którą poruszył dotyczyła budowy oświetlenia ulicznego – radny powiedział, że w ramach
funduszu sołeckiego Sołectwo Mniszek przeznaczyło środki finansowe na uzupełnienie oświetlenia,
natomiast według radnego nie zostało wpisane w zadaniach inwestycyjnych. Następnie zapytał o
etap wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przedszkola w
Wolanowie, czy jest przesunięty termin płatności –zapytał. W drodze wyjaśnień Skarbnik Gminy
Zofia Janas poinformowała, że uzupełnienie oświetlenia w Mniszku w ramach funduszu sołeckiego
zostało uwzględnione w projektowanym budżecie gminy. Następnie odniosła się do
projektowanego przedszkola informując, że umowa zawarta jest do końca stycznia, 30% jest
zapłacone, natomiast 70% kwoty planowane jest do zapłacenia w przyszłym roku.
Następnie radny Zdzisław Niewola zapytał o planowane projektowanie sześciu odcinków
sieci wodociągowej za 30.000 zł., ponieważ w pierwszej wersji projektu był odcinek jeden w
Wymysłowie. Kolejna kwestia poruszona przez Pana Zdzisława Niewolę dotyczyła wstępnych
informacji o likwidacji gimnazjów w kraju. Według radnego Gmina powinna zrobić symulację,
gdyby taka decyzja rządu zapadła. Zwrócił uwagę, że zwiększyło się zaplecze lokalowe w szkole w
Wolanowie i została wybudowana hala sportowa.
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Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że jest za wcześnie, aby
rozwijać dyskusję w kontekście ewentualnej likwidacji gimnazjów. Należy skupić się w tej chwili
nad uchwałą budżetową na rok 2016 i w danym temacie prowadzić dyskusję.
Wójt Gminy Adam Gibała zabrał głos w sprawie projektowania sieci wodociągowych,
poinformował, że projektowanie sieci wodociągowej w Wymysłowie mogłoby przekroczyć
zaplanowaną kwotę w budżecie, natomiast jest również potrzeba zaprojektowania krótkich
odcinków sieci wodociągowej w kilku miejscowościach, na które to środki zaplanowane powinny
okazać się wystarczające.
Kolejna sprawa, do której odniósł się Wójt Gminy Adam Gibała dotyczyła wniosku o
wybudowanie drogi KD2 w Mniszku. Wójt poinformował, że na podział działek zaplanowane są
środki w ramach wydatków bieżących budżetu gminy.
Następnie radny Marcin Ciężkowski zabierając głos zgłosił poprawkę do przedstawionego
projektu budżetu w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85121 w § 6220 dotację dla SPZOZ w
wys. 50.000 zł. z przeznaczeniem na remont pomieszczeń SP ZOZ. Radny poinformował, że w
momencie kiedy trwały prace w komisjach nad projektem budżetu radni nie wiedzieli, że jednostka
SP ZOZ w Wolanowie wypracuje zysk w kwocie 110.000,00 zł. Informację taką otrzymali
członkowie Rady Społecznej na grudniowym posiedzeniu. W związku z czym radny Marcin
Ciężkowski zgłosił wniosek o przesunięcie ww. środków na dział 600 Transport i łączność
rozdział 60016 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na budowę drogi gminnej Nr
351216W Sławno – Cerekiew. Radny poprosił o przegłosowanie ww. wniosku.
Następnie głos zabrał radny Józef Odzimek z zapytaniem, czy będzie asfaltowana droga
gminna łącząca Podkończyce z Janówkiem. Wójt Gminy Adam Gibała w drodze wyjaśnień
poinformował, że na drogę gminną łączącą Franciszków z Podlesiem ma być złożony wniosek.
Radny Jacek Murawski zapytał na co mają być przeznaczone środki zdjęte z dotacji SP
ZOZ? Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że radny Marcin Ciężkowski wskazał, iż
wnioskuje o przesunięcie środków finansowych na drogę gminną Sławno – Cerekiew.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie
wniosek radnego Marcina Ciężkowskiego, gdzie w głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty
jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów.
Ad. 17
Skarbnik Gminy Zofia Janas odczytała projekt uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy
Wolanów. (w załączeniu)
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie
uchwałę budżetową na 2016 rok Gminy Wolanów.
W głosowaniu jawnym uchwała budżetowa na rok 2016 Gminy Wolanów została przyjęta
jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów. (uchwała w załączeniu)
Ad. 18
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2016 roku. (droga Mniszek - Omięcin –
Szydłowiec)
Wójt zabierając głos zwrócił się do Wysokiej Rady i powiedział, że może niektórzy nie są
zainteresowani ww. drogą, jednak warto przypomnieć, że mieszkańcy Wymysłowa z własnych
środków finansowych pokryli koszty wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi
powiatowej Mniszek – Omięcin – Szydłowiec. Nadmienił, że rozmowy ze Starostą Powiatowym w
sprawie wybudowania ww. drogi trwają już kilka lat. W tym roku udało się dojść do porozumienia i
poprzez dofinansowanie kwotą w wys. 80.000,00 zł. z budżetu Gminy zadanie będzie realizowane.
W dalszej części wypowiedzi Wójt nadmienił, że koszt omawianej drogi będzie wynosił w
granicach 600 – 700 tys. zł.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2016 roku.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Radomskiemu w 2016 roku została przyjęta jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów. (uchwała w
załączeniu)
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Ad. 19
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2016 roku.(WTZ).
Do ww. projektu nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2016 roku.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Radomskiemu w 2016 roku została przyjęta jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów. (uchwała w
załączeniu)
Ad. 20
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie
udzielanie pomocy finansowej Gminie Przytyk w 2016 roku.
Radny Tadeusz Gibała poruszył sprawę konieczności utworzenia punktu zrzutu na terenie
Gminy Wolanów przy okazji modernizacji oczyszczalni ścieków w Wólce Domaniowskiej. W
odpowiedzi Wójt Gminy poinformował, że w tej chwili nie udzieli odpowiedzi, czy jest możliwość
utworzenia punktu zrzutu przy okazji modernizacji omawianej oczyszczalni. Natomiast zależy
Wójtowi w tej chwili na modernizacji oczyszczalni ścieków, ponieważ po podpisaniu umowy
pomiędzy Gminami Przytyk, Wieniawa i Wolanów można będzie zlecać opracowanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej części Strzałkowa.
Radny Jacek Murawski uważa, że Gmina Wolanów nie ma wpływu na modernizację
pomimo, że dokłada do niej środki na projekt, a następnie będzie współuczestniczyła w realizacji tej
modernizacji kierując kolejne środki finansowe z budżetu gminy Wolanów.
Wójt Gminy Adam Gibała powiedział, iż ma nadzieje, że całą kanalizację w przyszłości
Gmina Wolanów odda w Zarząd Gminie Przytyk. Tak jak stało się w przypadku Wodociągów
radomskich, które przejęły sieć wodociągową na terenie Gminy Wolanów z ujęcia Sławno. Wójt
nadmienił, że nie chciałby, aby na terenie Gminy Wolanów powstała taka oczyszczalnia,
przypomniał ile problemu stanowiło wybudowanie wysypiska śmieci, które spotkało się z
ogromnym niezadowoleniem mieszkańców.
Radny Jacek Murawski powiedział, że do tej pory Gmina była tylko klientem, natomiast w
tej chwili kiedy oczyszczalnia potrzebuje środków finansowych Gmina staje się partnerem. Kiedy
już dołożymy do zadania znów Gmina stanie się tylko klientem, nie mając wpływu na żadne
decyzje oczyszczalni – dodał radny. Poprosił, aby Wójt dopilnował sprawy Gminy Wolanów w ww.
zakresie. Wójt zwrócił uwagę na fakt, iż Gmina Wolanów nie brała udziału w kosztach przy
budowie oczyszczalni ścieków, do której podłączona jest sieć kanalizacyjna z terenu Gminy
Wolanów.
Następnie radny Tadeusz Gibała podzielił stanowisko Wójta twierdząc, że kanalizacja
stanowi duży koszt, natomiast mieszkańcom nieskanalizowanym punkt zrzutu z pewnością by się
przydał.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przytyk w 2016 roku.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przytyk
w 2016 roku została przyjęta jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów. (uchwała w załączeniu)
Ad. 21
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w
ww. sprawie.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok została
przyjęta jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów. (uchwała w załączeniu)
Ad. 22
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Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawia projekt uchwały w sprawie
Strategii Rozwoju Gminy Wolanów na lata 2015 – 2022.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w
ww. sprawie.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Wolanów na lata 2015
– 2022 została przyjęta jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów. (uchwała w załączeniu)
Ad. 23
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie Gminnego
Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w
ww. sprawie.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2016 – 2018 została przyjęta jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów. (uchwała w załączeniu)
Ad. 24
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w
ww. sprawie.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
na 2016 rok została przyjęta jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów. (uchwała w załączeniu)
Ad. 25
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji udzielił Wójt Gminy Adam
Gibała. Na pytanie radnego Andrzeja Szatana odnośnie pozwolenia na przeprowadzenie ekspertyzy
byłego budynku szkoły w Wawrzyszowie Wójt poinformował, że Urząd Gminy Wolanów w obecnej chwili nie może wyrazić zgody na wykonanie ekspertyzy budowlanej pod kątem oceny stanu
technicznego budynku po byłej szkole w Wawrzyszowie ze względu na brak środków finansowych
w budżecie Gminy Wolanów. Ponadto temat remontu budynku byłej szkoły w Wawrzyszowie był
przedmiotem dyskusji na poszczególnych komisjach stałych Rady Gminy Wolanów przy projektowaniu budżetu na rok 2016. W powyższej sprawie komisje wyraziły opinie, że ekspertyza ww.
obiektu powinna być sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wawrzyszów.
W związku z tym Wójt zaproponował zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego
Sołectwa Wawrzyszów w roku 2016 na ww. cel.
Skarbnik zabrała głos w ww. temacie informując, że zmiana samego zadania w ramach
funduszu sołeckiego rodzi obowiązek zmiany tego zadania w tabeli i automatycznie ujęcia w
budżecie. Ponadto wydanie zgody jest wiążące. Proponowane zadanie jest zadaniem własnym
gminy.
Radny Andrzej Szatan sugerował, że być może ktoś wykona tę ekspertyzę za darmo.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformował, że należy rozpocząć od zwołania
zebrania wiejskiego aby zmienić przeznaczenie środków uwzględniając nowe zadanie.
Realizatorem zadań w poszczególnych sołectwach jest Urząd Gminy Wolanów – dodała.
Rady Andrzej Szatan powiedział, że oczekuje od Wójta wydania zgody na dokonanie ekspertyzy.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że musi być wydane zlecenie
podpisane przez Wójta oraz Skarbnika na wykonanie ekspertyzy.
Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka poinformowała, że należy w przypadku zlecenia takowej
ekspertyzy zachować wszelkie niezbędne procedury, jeśli mieszkańcy, czy radni sami będą działać
w tej sprawie to dla kogo posłuży wykonana ekspertyza? – zapytała.
Ad. 26
W danym punkcie posiedzenia głos zabrał radny Tadeusz Gibała w sprawie
niezakończonych prac w pasie drogi wojewódzkiej. Poinformował, że rozkopane ulice powodują
zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu, ponieważ na ul. Kolejowej jest węższy pas
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drogi. Radny poprosił o zwrócenie uwagi na ten fakt Zarządowi Dróg Wojewódzkich.
Jako kolejny głos zabrał radny Marek Ferens w sprawie zapadających się chodników wzdłuż
drogi krajowej T12 oraz konieczności montażu bariery ochronnej nad przepływającą rzeką
Dobrzycą.
Radny Jacek Murawski poprosił o rozeznanie w temacie
funkcjonowania Izby
Wytrzeźwień. Wójt w odpowiedzi poinformował, że będzie spotkanie w Nowym Roku i z
pewnością zasięgnie informacji w ww. temacie.
Kolejna sprawa poruszona przez radnego Jacka Murawskiego dotyczyła kwestii własności
budynku byłego GOK-u w Wolanowie. Zapytał, czy są jakieś nowe wiadomości w ww. sprawie. W
odpowiedzi Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że termin kolejnej
rozprawy przesunięty został na dzień 8 marca 2016 roku.
Następnie Wójt Gminy Adam Gibała oraz Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska
złożyli życzenia z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2016.
Ad. 27
Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska
podziękowała za udział w posiedzeniu, po czym zamknęła XIII sesję Rady Gminy Wolanów
o godz.11.30.
Protokolantka

Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów

Monika Musiałek

Teresa Pankowska
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