
 

 

Protokół Nr XVI/2016 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 31 marca 2016 roku 
 

Ad 1 

Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska o godz. 9.00  otworzyła XVI 

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 nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących  fundusz sołecki. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji. 

11. Wolne wnioski i informacje.  

12. Zamknięcie obrad. 

Do porządku obrad radny Jacek Murawski zgłosił wniosek o usunięcie z porządku pkt 9) 

Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących  fundusz sołecki. Poinformował, że rozdał Radzie Gminy tabele informacyjną z 

kwotami funduszu dla poszczególnych sołectw, pozostałe dwie kolumny dotyczą udziału pro-

centowego gminy oraz wojewody w zależności od wykorzystania funduszu sołeckiego. W dal-

szej części wypowiedzi poinformował, że na Komisjach padały argumenty, iż fundusz jest źle 

wydawany, można byłoby te pieniądze wykorzystać lepiej, można byłoby zaoszczędzić. Radny 

powiedział, że kwota funduszu to nie jest 380.000,00 zł., ok. 129.000, 00 zł. to kwota refundo-

wana przez Wojewodę za 2016 rok. Dlatego rezygnując z funduszu zrezygnujemy z dotacji na 

2017 rok – to może być 132.000,00 zł., wyrzucone zostaną te pieniądze do kosza. Następnie 

radny zaproponował, aby na zebraniach, które będą odbywały się we wrześniu przeznaczane by-

ły środki w jakiejś części na wyposażenie planowanego przedszkola np. w 70%-ach. W przy-

padku sołectwa Bieniędzice udział gminy to kwota ok. 9.000,00 zł., natomiast udział Wojewody 

ok. 4.000,00 zł. i można byłoby te 9.000,00 zł. przeznaczyć na wyposażenie przedszkola. Już w 

przeszłości takie wspólne inicjatywy sołectw były prowadzone – chociażby przeznaczenie środ-

ków na zakup agregatu prądotwórczego do Stacji SUW Wawrzyszów. Skarbnik Gminy Zofia 

Janas powiedziała, że ww. inicjatywa nie udała się do końca, ponieważ nie wszystkie sołectwa 

wydzieliły środki, czasem te najbardziej zainteresowane nie dały środków finansowych. 

Radny Jacek Murawski powiedział, że  dwadzieścia trzy sołectwa mogą przyjąć wspólny 

projekt i przeznaczyć część środków ok. 70% na wyposażenie przedszkola, a resztę środków so-

łectwa rozdysponują sobie na niezbędne zadania. To zależy w dużej mierze od sołtysów, czy 

będą umieli przekonać do tej inicjatywy mieszkańców. Dodał również, że przedszkole, to nie 

agregat, który służy części mieszkańcom, w związku z czym miały wątpliwości niektóre sołec-

twa, co do przeznaczenia środków na ww. cel. Wątpliwości nie było co do przeznaczenia środ-

ków na plac przed kościołem w Sławnie, który również był wybudowany z inicjatywy kilku so-

łectw służący mieszkańcom. Jeśli Rada zgodzi się z wnioskiem radnego rozumie, że intencja 



była taka, aby w 2017 roku 250.000,00 zł. przeznaczyć na wyposażenie przedszkola, ponieważ 

padają głosy, że jest to likwidacja funduszu na jeden rok. Dlatego nie należy podejmować tej 

uchwały, żeby nie przywracać funduszu sołeckiego uchwałą w kolejnym roku. Na koniec wy-

powiedzi radny stwierdził, że uchwała jest bezzasadna i naraża gminę na utratę ok. 130.000, 00 

zł. w 2017 roku. Zapytał radny, czy ktoś z Państwa sołtysów ma uwagę.  

Radny Andrzej Szatan zgłosił kolejny wniosek w sprawie zrzeczenia się radnych z diet 

przynajmniej w jednym miesiącu, przeznaczając pieniądze na  budowę przedszkola.  

Jako kolejna Skarbnik Gminy Zofia Janas zgłosiła konieczność wprowadzenia dodatkowego 

punktu w porządku obrad odnośnie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2016 rok w związku z tym, że wpłynęła  informacja o zwiększeniu niewielkiej kwoty subwencji 

oświatowej i podatku dochodowego od osób fizycznych tj. ok. 38.000,00 zł.  W związku z czym 

jest potrzeba wprowadzenia tych zmian.  

Przewodnicząca poinformowała, że Wysoka Rada zajmie się kolejno zgłoszonymi wnio-

skami, dlatego zacznie od wniosku radnego Jacka Murawskiego, do którego wcześniej Prze-

wodnicząca chciałaby się odnieść. Powiedziała, że dobrze, iż zwrócił się radny do sołtysów. Na-

tomiast na zebraniu wiejskim nikt nikomu nie może narzucić zdania. Tak jak już wspominana 

była kwestia przeznaczenia środków na agregat  prądotwórczy i okazało się, że sołectwa, które 

najbardziej korzystają z ujęcia nie przeznaczyły środków finansowych. Nie ma takiej możliwo-

ści, aby namówić, nakazać, czy przekonać do przeznaczenia środków na konkretny cel. Po to 

powstał fundusz sołecki, by obywatele uczyli się demokracji. Natomiast udział mieszkańców w 

podejmowaniu ważnych decyzji dla danego sołectwa jest bardzo mały. W dalszej części wyrazi-

ła swoje niezadowolenie, że ten wniosek stawia radny Murawski, tym bardziej że wnioskodaw-

cą tejże uchwały jest Wójt Gminy Wolanów. Kontynuując Przewodnicząca stwierdziła, iż sam 

radny Murawski zauważył, że jest to taki mały gest niewielki udział całej Gminy w przedsię-

wzięciu, jakim jest budowa przedszkola. Natomiast, czy straci Gmina 120.000,00 zł., tego nikt 

na dzień dzisiejszy nie wie - dodała. Nawet Pani Skarbnik nie jest w stanie odpowiedzieć na to 

pytanie. Różne propozycje są Ministerstwa Finansów, dlatego czy nie zechciałby Pan wycofać 

swój wniosek? – zapytała. Radny Jacek Murawski powiedział, że to iż stracimy to jest pewne, 

ponieważ nie realizując funduszu sołeckiego Gmina nie otrzyma dotacji od Wojewody. Nato-

miast te 250.000,00 zł. o których jest mowa na doposażenie przedszkola stanowi 1% budżetu 

gminy w skali roku, jest to niewielka kwota, dlatego radny zaproponował rozwiązanie, które 

wydaje się być możliwe do realizacji. Przedszkole to inwestycja, która jest dla całej gminy. 

Wówczas będzie więcej miejsc wolnych w przedszkolu w Sławnie – dla dzieci z tamtego rejonu 

gminy. Można te pieniądze przeznaczyć na potrzeby mieszkańców nie rezygnując z dotacji Wo-

jewody. Radny nadmienił, że do tej pory dobrze realizowany jest fundusz sołecki.  

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska powiedziała, że radny jest wyrazicielem swo-

jej opinii w danym temacie. Nie może żaden z radnych brać odpowiedzialności za dwadzieścia 

trzy sołectwa. Dlatego zwróciła się do Wysokiej Rady o poparcie wniosku Pana Wójta.  

Radny Czesław Gac powiedział, „gdyby Rada poparła wniosek radnego Murawskiego, by-

łoby rzetelnym podejściem do sprawy, ponieważ dotacje od Wojewody gmina dostaje „gratis”. 

”Świadomie pozbywamy się pieniędzy, nie potrafimy zakombinować”.   

Przewodnicząca w odpowiedzi powiedziała, że „nie potrafimy, więc nie kombinujmy”.  

Radny Tadeusz Gibała powiedział, że wszystko zależy od Rady jaką decyzję podejmie. 

Radny Pan Zdzisław Niewola zaproponował, aby przyjąć porządek obrad przedstawiony i 

dopiero przy podjęciu uchwały dyskutować.  

Przewodnicząca przypomniała, że padł wniosek o usuniecie punktu 9-ego z porządku obrad, 

dlatego należy go w tej chwili przegłosować.   

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie wniosek radnego 

Jacka Murawskiego o usunięcie z porządku obrad pkt 9) Podjęcie uchwały w sprawie nie wyra-

żenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących  fundusz sołecki. 

W głosowaniu jawnym przy 4 głosach „za”, 10 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” wniosek w 

ww. sprawie został odrzucony. 



 Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła radnego Andrzeja Szatana o sfor-

mułowanie treści wniosku, który wcześniej składał. 

Radny poinformował, iż jego wniosek dotyczył zrzeczenia się radnych z diety w związku z 

czym poprosił o przygotowanie projektu uchwały i przegłosowanie jej treści przez Radę Gminy.  

Przewodnicząca Rady poprosiła o opinię radcy prawnej w ww. sprawie. 

Radca prawny Pani Sylwia Rzepka –Sęderowska poinformowała, że zrzeczenie się z diety 

radnego jest dobrowolne, nie można nikogo zmuszać, toteż poddanie pod głosowanie nie jest 

możliwe. Ze względów prawnych ww. wniosek nie może być przegłosowany. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że radny jeśli ma taką wo-

lę może dobrowolnie zrzec się z pobierania diety.  

Radny Andrzej Szatan poprosił o opinię pisemną w ww. sprawie. 

Przewodnicząca Rady Gminy  zgłosiła formalny wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu 

jako pkt 10). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok., tym samym ko-

lejne punkty porządku przesunięte zostają o jeden punkt niżej.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad wraz z ww. wnioskiem, gdzie w 

głosowaniu jawnym przy 10 głosach „za”, 3 „przeciw’ i 1 „wstrzymującym” porządek obrad został 

przyjęty przez Radę Gminy Wolanów.   

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 nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących  fundusz sołecki. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji. 

12. Wolne wnioski i informacje.  

13. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3 

Do protokołu z ostatniej sesji  nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. W głosowaniu jawnym 

protokół z sesji Nr XV/2016 z dnia 4 marca 2016 roku został przyjęty przy 14 głosach „za”  i 1 

„wstrzymującym”.  

 

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 Rozwoju Gospodarczego Budżetu i 

Finansów Sylwester Mąkosa informując, że Komisja miała jedno posiedzenie z Komisją Rolnictwa 

Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w dniu 23 marca. Głównym punktem posiedzenia 

Komisji był temat funduszu sołeckiego. Komisja zaopiniowała negatywnie propozycję  projektu 

uchwały.  

Jako kolejny Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia Marcin 

Ciężkowski poinformował, że członkowie Komisji spotkali się jeden raz w dniu 23 marca na 

wspólnym posiedzeniu z Komisją Rewizyjną.  Przedmiotem dyskusji również był temat 

niewyodrębniania funduszu sołeckiego w kolejnym roku budżetowym. Członkowie Komisji 

zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały przy jednym głosie wstrzymującym. 

 



Ad. 5 

Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami przedstawił Adam Gibała Wójt Gminy Wolanów.                              

(sprawozdanie w załączeniu)  

  

Ad. 6 

Sekretarz Gminy Wolanów przedstawiła informację z realizacji uchwał Rady Gminy. (informacja w 

załączeniu) 

 

Ad. 7 

Na ostatniej sesji nie zgłoszono wniosków. 

 

Ad. 8 

W danym punkcie posiedzenia głos zabrał radny Zdzisław Niewola w temacie przekazania 

wodociągu gminnego Wodociągom Miejskim w Radomiu. Zapytał, co jest przesłanką do takiej 

decyzji. W odpowiedzi Wójt Gminy Adam Gibała poinformował, że padł taki wniosek na 

posiedzeniu Komisji. W związku z czym powinno być dokonane wstępne rozeznanie w ww. 

temacie. Wójt poinformował, że rozmawiał w danym temacie z prezesem Wodociągów Radomskich, 

natomiast istotą jest fakt, że sam jako Wójt nie będzie podejmował decyzji, to Rada Gminy musi 

podjąć stosowną uchwałę w ww. sprawie.  

Następnie zabrał głos radny Andrzej Szatan poruszając kwestię przerwanej sieci 

wodociągowej w miejscowości Mniszek. Według wiedzy radnego przerwany został wodociąg  

przez prywatnego właściciela posesji, w związku z czym zadał radny pytanie do Wójta, kto zapłacił 

za wodę, która wypłynęła przy ww. awarii. Radny Andrzej Szatan nadmienił, że pracownicy Urzędu 

w czasie tego zdarzenia byli na miejscu. 

 Jako kolejny głos zabrał radny Czesław Gac twierdząc, że temat funduszu sołeckiego 

pojawił się nagle, bez uprzednich konsultacji. Według Pana Czesława Gaca Rada została 

postawiona „pod ścianą, z napisaną gotową uchwałą, bez żadnej dyskusji. Ww. sprawa powinna być 

dyskutowana od stycznia. Dlaczego nie dano szans, aby ktoś swoje pomysły ujawnił”  

Radny mówił daje – „Wszystko było bezdyskusyjne. Jest 15 radnych, dlaczego nie skorzystamy z 

lepszego pomysłu niż ten. Nawiązując do wniosku postawionego przez Pana Murawskiego, który 

jest całkiem logiczny, gdyby był dyskutowany w dłuższej perspektywie, to na pewno ktoś z radnych, 

którzy głosują dzisiaj gorliwie inaczej, nie bardzo rozumiejąc o co chodzi. A przecież były dwie 

połączone komisje i było głosowanie, gdzie 7 głosów było przeciw likwidacji funduszu, a jeden 

głos za i co się stało. Nie miejcie mi za złe, nie jestem wichrzycielem, mam prawo się 

wypowiedzieć, mamy rozwiązywać problemy, nie jestem niczyim wrogiem zarówno Wójta jak i 

każdego przewodniczącego”. Następnie radny zacytował tekst uzasadnienia, mianowicie: „Mając 

na uwadze możliwości ekonomiczne gminy i jej dochody zabezpieczenie środków w ramach  

funduszu sołeckiego na 2017 rok byłoby szkodliwym dla dalszego rozwoju gminy. Tym bardziej, 

że w budżecie gminy zaplanowano inwestycję pn. „Budowa Przedszkola Publicznego w 

Wolanowie”, realizowaną w latach 2016 – 2017”. Z tych 250.000,00 zł. zrzekniemy się na cel 

przedszkola, jednak to co nam przywożą w teczce te 130.000,00 zł. wykorzystajmy, bo jest to spora 

kwota. Dlaczego nie można podyskutować? Nie można prawdopodobnie , bo nie ma czasu”.  

  

Ad. 9 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie nie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących  fundusz sołecki.   

Radny Jacek Murawski powiedział - „wrócę do słów Pani, które padły przy moim wniosku o 

usunięcie tego punktu z porządku obrad, odnośnie tego że nie ma Pani wiary w to że mieszkańcy 

zagłosują nad tą propozycją, którą przedstawiłem, czyli że nie zagłosują za wyodrębnieniem tych 

ok. 70% za przeznaczeniem tego na wyposażenie przedszkola we wszystkich sołectwach. Wydaje 

mi się, że mieszkańcy, którzy zaufali Państwu jako radnym, jako sołtysom, wybrali Was do tego, 

żeby ich reprezentować bądź w Radzie bądź w sołectwach, czy pójdą za Waszym głosem w Radach 



sołeckich, czy przeznaczą te pieniądze w 2017 roku na wyposażenie przedszkola tych 70%. 

Chciałbym się jeszcze odnieść do tego uzasadnienia, w którym jest napisane, że wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego na 2017 rok byłoby szkodliwym. Wręcz przeciwnie, nie wyodrębnienie 

funduszu będzie szkodliwym, bo stracimy sporą sumę pieniędzy. Na cokolwiek ona by nie była 

wydana. To są pieniądze, które pozyskamy z zewnątrz. Jeżeli z tego zrezygnujemy, to tych 

pieniędzy po prostu nie dostaniemy. Skoro możemy jakieś pieniądze dostać z zewnątrz z innych 

programów, z innych urzędów to takie pieniądze zyskujmy. Ale nie rezygnujmy z góry z pieniędzy, 

które nam ktoś daje. Wydaje mi się, że mamy mądrych mieszkańców, nie ma chyba nikogo kto by 

twierdził inaczej i oni pójdą za tym głosem. I za taką uchwałą sołecką na pewno by zagłosowali. 

Jestem święcie o tym przekonany. Chyba, że Państwo sołtysi nie są o tym przekonani i będą 

namawiać inaczej. Zapytałem, zadałem Państwu pytanie, czy ktoś się nie zgadza z moją 

propozycją? Nie słyszałem żadnych negatywnych odpowiedzi, chyba że Państwo chcą teraz 

powiedzieć to ja bym teraz dał głos sołtysom, jeżeli radni się wypowiedzą.  

- Czesław Gac – wiadomo jak to się zakończy. Przed chwilą został wybudowany stadion w 

Mniszku z dotacją 30%-ową. I wtedy przeżywaliśmy wielką euforię, musimy to zrobić bo mamy 

dotację, to dlaczego teraz rezygnujemy z tej dotacji ponad 30%-owej. Ja nie chcę się z nikim 

wykłócać, tylko chcę żeby ktoś mi rzetelnie odpowiedział. Dlaczego rezygnujemy z czegoś, co jest 

rzeczywiście dobre dla nas”. 

 Następnie Radny Andrzej Szatan powiedział, że chciałby zapoznać się z wnioskiem Wójta 

Adama Gibały w sprawie funduszu sołeckiego.   

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że Wójt jest 

wnioskodawcą projektu uchwały i wszyscy radni otrzymali jej treść. 

- Radny Andrzej Szatan – musi być wniosek, aby radni zapoznali się z nim na komisji, takiego 

wniosku podejrzewam, że nie ma. Nie dostałem materiałów na sesję. 

- Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska – czy treść projektu uchwały, którą Pan ma w 

ręku różni się od tej, którą odczytałam? 

- Radny Andrzej Szatan – czy bez formalnego wniosku Pana Wójta może być głosowana taka 

uchwała? 

Radca prawny Pani Sylwia Rzepka – Sęderowska poinformowała, że projekt będzie poddawany 

pod głosowanie na dzisiejszej sesji, Wójt jest obecny na sesji, więc uważam, że żadnych uchybień 

formalnych  nie ma, aby można było zająć się tą uchwałą. Ponadto radni otrzymali projekt uchwały.  

- Radny Andrzej Szatan – projekt jest i wniosek Wójta powinien być. Dlaczego podpisywaliśmy 

wniosek formalny o podwyżkę dla Wójta, przed podjęciem uchwały? 

Przewodnicząca wyjaśniła, że wówczas był to wniosek formalny złożony z inicjatywy grupy 

radnych.  Kto chciał to taki wniosek podpisał. W danym przypadku wnioskodawcami byli radni.   

- Radny Czesław Gac – ja się nie czepiam tego co powiedział radny Szatan, być może to jest 

nieprawnie, nie wiem czy musi być parafka Wójta, czy nie musi.   

- Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska – jeśli Pani mecenas podpisała się pod tym 

projektem uchwały i nie kwestionowała jej to znaczy że jest to poprawny dokument.  

Radny Pan Andrzej Szatan poprosił Panią mecenas o opinię prawną w sprawie braku 

podpisu wójta na projekcie uchwały. 

 Następnie głos zabrał radny Zdzisław Niewola w sprawie planowanej budowy przedszkola 

w Wolanowie. Powiedział, że „jest potrzeba 200 - 300.000,00 zł. na super wyposażenie 

przedszkola. Jak się okaże większa potrzeba trzeba przejąć fundusz. Fundusz Wolanowa i Mniszka 

jest porównywalny, natomiast potrzeby są inne. Mam duże wątpliwości do ceny przedszkola. Ktoś 

twierdzi, ze nieekonomiczne będzie podłączenie się do istniejącej kotłowni przy szkole, czy 

wykorzystanie kuchni przy szkole w Wolanowie. Ja uważam, że przedszkole w Wolanowie jest na 

obwód szkolny w Wolanowie. Chyba nikomu z Was do głowy nie przyszło, żeby z Mniszka dzieci 

chodziły do przedszkola w Wolanowie. Ja miałem osobiście plany, aby podyskutować z 

mieszkańcami i przeznaczyć pieniądze z funduszu na  dokumentację na przedszkole w Mniszku, 

łącznie z salą gimnastyczną, żeby to było przy szkole, ponieważ nie ma sensu forsować przedszkola 

w budynku biblioteki w Mniszku. Dzisiaj przy tych wymogach to nie ma sensu tego budynku 



rozbudowywać, rozbierać, robić klatek schodowych. Dlatego przy sali gimnastycznej trzeba  

utworzyć punkt przedszkolny. Zacząłbym od sprawdzenia, jak jest wykorzystany każdy metr 

kwadratowy szkoły w Wolanowie. Budżet gminy te 26 czy 27 mln to duże pieniądze i nie potrzebne 

jest to zamieszanie. Ja zostaję przy swoim nie będę za tym żeby przekazywać ten fundusz na 

wyposażenie przedszkola. Jeżeli będą miały chęć sołectwa z tego obwodu Wolanowa na 

przekazanie, to proszę bardzo, przekażą na to wyposażenie.  

Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka zabierając głos w sprawie planowanej inwestycji - 

budowy przedszkola w Wolanowie poinformowała, że radny powinien się najpierw zapoznać z 

projektem zanim wyrazi swoje zdanie, ponieważ zaplecze kuchenne będzie wykorzystane w szkole 

w Wolanowie. Jednak w nowo budowanym przedszkolu musi być stołówka, czy pomieszczenie do 

wydawania posiłków. Jeżeli chodzi o dojazd dzieci z Mniszka do przedszkola w Wolanowie 

wyjaśniła, że dzieci z tamtych rejonów są wożone do Sławna, do Radomia, czy do Bieniędzic, więc 

dlaczego nie miałyby być dowożone do Wolanowa.  

Następnie Pan Czesław Gac zabierając głos powiedział, że „ktoś mówił, że nie ma funduszu 

sołeckiego w takich gminach jak Zakrzew, czy Przytyk. Ale sprawdźcie ile jest przedszkoli na 

terenie gminy Zakrzew – w Janiszewie, w Mleczkowie, w Jaszowicach w Zakrzewie i w Taczewie 

– pięć przedszkoli”. Wójt odnosząc się do słów wypowiedzianych przez radnego powiedział, że 

trzeba zwrócić uwagę na ważny aspekt, którym jest budżet gminy Zakrzew  w wysokości ponad 40 

mln zł. Kolejna kwestia to dużo wyższe stawki podatkowe. W naszej Gminie podnosi się larum na 

wspomnienie o podwyższeniu stawek. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 

Zakrzewie podatek wynosi 21 zł. za 1 m
2
, natomiast w gminie Wolanów 16 zł. z 1 m

2
. Ustalona 

cena skupu żyta również jest dużo wyższa w Zakrzewie.  Ponadto w gminie Zakrzew mieszkańcy 

zgłaszają inicjatywy poprzez wkład własny w formie dofinansowania do realizacji zadań 

inwestycyjnych.    

- Radny Czesław Gac – to nie ja dyktowałem cenę skupu żyta do podatku rolnego, miałem podnieść 

rękę, lub nie podnieść  za tym jaka została ustalona kwota, ktoś z tym wyszedł.  

Wójt – u nas jest jeden z najniższych podatków porównywalny do Gminy Wieniawa.  

Radny Czesław Gac –ja mówiłem, wyrównajmy podatek  z 38 zł. do 40 zł. za 1 dt., a stawkę 

podatku z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej od nieruchomości na kwotę 17 zł. z 1 m
2
.  

Sołtys sołectwa Garno uważa, że jeżeli zabrane zostaną pieniądze z funduszu sołeckiego, to 

na pewno nic w danej miejscowości nie będzie zrobione.  

Następnie sołtys sołectwa Rogowa Marek Kraszewski zabierając głos powiedział, że na 

dzień sołtysa było spotkanie z Wójtem i nie było rozmowy w temacie funduszu sołeckiego. Wójt 

jest projektodawcą. A my sołtysi jesteśmy w społecznościach lokalnych i powinniśmy decydować. 

Bardzo dziwne, że w Radzie jest trzech sołtysów. Niech się wypowiedzą w tym temacie. Kolega 

Jacek Murawski poddał bardzo dobrą propozycję. Zastanówcie się, nie chcecie pieniędzy, które 

daje wam Marszałek, Wojewoda. W ubiegłym roku we wrześniu żaden pracownik nie wyszedł, 

prosiłem żeby uczestniczyli w spotkaniach pracownicy Urzędu Gminy włącznie z Wójtem. Wójt 

ma obowiązek spotykać się z mieszkańcami raz w roku przy okazji funduszu. Teraz już się nie 

spotkamy z Wójtem do końca kadencji, jak zabierzemy fundusz.   Organizowałem zebranie sołeckie 

dwa tygodnie temu w sprawie zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego, z uwagi na to, że 

ukradzione zostało ogrodzenie z placu zabaw w Rogowej należało zrezygnować z zakupu siłowni 

napowietrznej, a zakupić przęsła w celu uzupełnienia skradzionego ogrodzenia. Obiecałem 

mieszkańcom, że w przyszłym roku zrobimy siłownię. Jeśli przeszłaby propozycja kolegi Jacka, 

dwa lata poczekamy z siłownią. Bardzo źle będzie i zastanówcie się nad problemem.  Wyjdziecie 

do ludzi we wrześniu i co im powiecie. Wszyscy wiedzą, że jest potrzebne przedszkole. Trzeba 

pomóc, ale szkoda tracić pieniędzy. Pieniądze wrócą do budżetu. Zastanówcie się jeszcze raz. 

Złożyłem dzisiaj na dziennik protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej Rogowa i Kolonii 

Wawrzyszów i z radnym, który powiedział, że będzie głosował przeciwko. Wyjdziecie później do 

różnych miejscowości jak się pokarzecie z twarzami.  

- Radny Bogumił Towarek – bardzo mi przykro kolego Marku, że tak twierdzisz, ponieważ w 2010 

roku i w 2011 nie napisałeś wniosku o fundusz sołecki, bo powiedziałeś że mafii pieniędzy nie 



dasz. Skąd to odmienne zdanie dzisiaj, takim obrońcom jesteś teraz. Większość mieszkańców ma 

całkiem inne zdanie na ten temat.  

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących  fun-

dusz sołecki. 

W głosowaniu jawnym przy 9 głosach „za”, 4 „ przeciw” i 2 „wstrzymujących” uchwała w 

sprawie  nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących  fundusz 

sołecki została przyjęta przez Radę Gminy Wolanów. 

    (uchwała w załączeniu) 

Ad. 10. 

 Skarbnik Gminy Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale bu-

dżetowej na 2016 rok.  

 Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodnicząca poddała projekt uchwały w ww. sprawie pod głosowanie. 

W głosowaniu jawnym uchwała  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok została przy-

jęta jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 11 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych   udzielił Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała 

(odpowiedzi w załączeniu) 

 

Ad. 12 

 W danym punkcie posiedzenia głos zabrał sołtys sołectwa Kacprowice Andrzej Odzimek 

składając podziękowanie Wójtowi Gminy Wolanów Adamowi Gibale za rozwiązanie kwestii 

spornej związanej z przejazdem na drodze gminnej w miejscowości Wola Wacławowska.  

Radny Jacek Murawski zabierając głos wspomniał że już dziękował Wójtowi w ww. temacie, 

natomiast poprosił o dopełnienie formalności prawnej w kwestii regulacji odcinka spornej drogi.  

Wójt poinformował, że proces legalizacji ww. drogi potrwa i są również niezbędne nakłady 

finansowe na ww. cel. Wójt rozmawiał w tej sprawie z geodetą, który przedstawił dwie koncepcje 

przebiegu pasa drogowego. Natomiast w tej chwili jest niezbędna droga dla mieszkańców 

Wacławowa, która prowadzi do Woli Wacławowskiej – do betonu. W pierwszej kolejności 

należałoby zlecić wytyczenie tego traktu,  ponieważ w niedługim czasie będzie zamknięta droga, 

którą owi mieszkańcy dojeżdżają i w związku z tym trzeba wykonać drogę alternatywną dla ww. 

sołectwa.    

 Następnie radny Zdzisław Niewola chciałby usłyszeć wiadomość z pierwszej ręki, że z 

obwodu szkolnego w Mniszku będą miejsca w przedszkolu w Wolanowie.   

Sołtys Marek Kraszewski zabierając głos wspomniał o działce gminnej w m. Rogowa, 

według sołtysa można byłoby tę działkę uporządkować, a następnie wydzierżawić. Kolejna kwestia, 

którą poruszył sołtys dotyczyła konieczności ustawienia znaku informacyjnego z nazwą 

miejscowości Rogowa przy drodze powiatowej Wawrzyszów – Przytyk. 

 

 

Ad. 13 

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska 

podziękowała za udział w posiedzeniu, po czym zamknęła XVI sesję Rady Gminy Wolanów  

o godz.11.30. 
 
 

Protokolantka Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów 
 

Monika Musiałek     Teresa Pankowska 

 



 

 


