Protokół Nr XVII/2016
z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 25 kwietnia 2016 roku
Ad 1
Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska o godz. 11.00 otworzyła XVII
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. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wolanów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za
rok 2015.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie za 2015
rok.
11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby wynikające z
ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2015
rok.
12. Ocena zasobów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie za 2015 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Wolanów na lata 2015 – 2018 z perspektywą do roku 2022 aktualizacja.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2016 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej
przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolanowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wolanów na lata 2016 – 2019
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad, gdzie 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 XVI/2016 z dnia 31 marca 2016 roku został przyjęty przy 13 głosach „za” i 1
„wstrzymującym”.
Ad. 4
W danym punkcie posiedzenia Przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady
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Gminy Wolanów przedstawili informacje komisji o ich pracach między sesjami.
Jako pierwszy Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia Marcin
Ciężkowski poinformował, że członkowie Komisji spotkali się jeden raz w dniu 18 kwietnia.
Opiniowane były materiały na posiedzenie sesji.
Na posiedzenie sesji przybył Pan Sylwester Mąkosa.
Następnie informację przedstawił Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska
i Porządku Publicznego Marek Ferens. Poinformował, że członkowie Komisji spotkali się na
jednym posiedzeniu w dniu 19 kwietnia. Zajmowano się opiniowaniem materiałów na sesję Rady.
Jako kolejny informację przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogumił Towarek.
Poinformował, że członkowie Komisji pracowali na jednym posiedzeniu w dniu 18 kwietnia, na
którym zajmowali się opiniowaniem projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Gminy.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu
i Finansów Sylwester Mąkosa informując, że członkowie spotkali się na posiedzeniu w dniu 19
kwietnia. Głównym punktem posiedzenia Komisji był temat opiniowania projektów uchwał.
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 formalnych wniosków.
Ad. 8
Interpelacje i zapytania radnych
Radny Jacek Murawski zapytał o stomatologa w Ośrodku Zdrowia w Wolanowie. Z wiedzy
radnego stomatolog w Ośrodku raz jest, raz go nie ma, nawet kiedy godziny wizyt są umówione
stomatolog jest nieobecny. Nie wiadomo, co jest ze stomatologiem dziecięcym. Kolejne pytanie
dotyczyło budowy przedszkola, a konkretnie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Następne
pytanie dotyczyło badania wody, dlaczego została woda wysłana do Leszna, do firmy, która
wykonywała instalację. Według radnego jest to pewna sprzeczność. Ostatnie pytanie dotyczyło
zwolnienia dyrektora SP ZOZ w Wolanowie, radny zapytał ile to kosztowało Gminę, ponieważ wie,
że toczyła się sprawa w sądzie. Jakie Gmina poniosła koszty sądowe oraz ile kosztował adwokat
reprezentujący Gminę. Jaką sumę wypłacono z kasy Gminy, bądź Ośrodka Zdrowia w tym zakresie.
Jako kolejny głos zabrał radny Zdzisław Niewola, powiedział, że przy drodze powiatowej w
Mniszku jadąc od Orońska ustawiony jest znak drogowy z ograniczeniem tonażu do 10 ton. Według
radnego należy wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Radomiu o ustawienie znaku z drugiej
strony jadąc od strony Mniszka.
Drugi temat dotyczył stanu jakości drogi przy wiadukcie w Mniszku, która powstała na okres
budowy wiaduktu. Radny zasygnalizował, że wymaga ona naprawy.
Ostatni poruszony temat przez radnego dotyczył drogi dojazdowej do nowo powstałego boiska
wielofunkcyjnego w Mniszku – według projektu na mapach ma ona min.10 m szerokości, natomiast
fizycznie nie ma więcej niż 7 m. Trzeba zwrócić uwagę na szerokość pasa, bo któryś z właścicieli
sąsiednich działek zajmuje część drogi dojazdowej.
Następnie wywiązała się dyskusja w temacie badania wody ze stacji uzdatniania Wody
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Wawrzyszowie.
W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska omówiła
temat związany z kontraktowaniem stomatologii w Ośrodku Zdrowia w Wolanowie.
Poinformowała, że za byłej Pani dyrektor podpisano kontrakt dla dzieci i młodzieży do
osiemnastego roku życia. Obowiązuje kontrakt do końca tego roku. Była zatrudniona stomatolog dr.
Kostrzewa, która złożyła wypowiedzenie i pracowała do końca lutego, nie ma teraz lekarza
stomatologa w ramach kontraktu. Jeśli nie ma stomatologa, to wtedy zmienia się umowę z NFZ i
nie ponosimy konsekwencji finansowej - dodała. Nie ma lekarzy stomatologów do obsługi dzieci.
Kontrolowana była realizacja tego kontraktu – bardzo nie dużo dzieci korzystało z realizacji tej
usługi, W ramach zawartego kontraktu gabinet stomatologiczny miał być czynny w każdą sobotę.
Natomiast od lipca 2014 nie był czynny, dopiero w czerwcu lipcu i sierpniu 2015 roku po dwa
razy działała poradnia, a od września już w każda sobotę. Przewodnicząca w dalszej części
wypowiedzi poinformowała, że z obserwacji wynika, że nie ma takiego zapotrzebowania.
Stomatologia dla dorosłych tak, natomiast dla dzieci nie. Ponadto zaapelowała do Rady aby
właczyła się w poszukiwania stomatologa, ponieważ w tej chwili przyjmuje jeden lekarz
stomatolog.
Następnie wywiązała się dyskusja na temat ściągnięcia do Ośrodka Zdrowia dobrego
stomatologa.
Następnie głos zabrała radca prawny Pani Sylwia Rzepka – Sęderowska informując, że w
połowie marca została zakończona sprawa, która toczyła się w przedmiocie rozwiązania umowy o
pracę z Panią Pani Stolarczyk. Ze strony Pani Stolarczyk roszczenie opiewało na kwotę ponad
300.000,00 zł. Pani Stolarczyk otrzymała odszkodowanie w wysokości trzykrotnego jej
wynagrodzenia, czyli za okres wypowiedzenia, który przysługuje każdemu pracownikowi. Pani
dyrektor otrzymywała wynagrodzenie w granicach ok. 9.000,00 zł miesięczne. Jeśli chodzi o
koszty sądowe wpis był pokryty w całości w kwocie 10.000 zł. przez Panią Stolarczyk. My w tym
nie partycypujemy - dodała. Jeśli chodzi o koszty zastępstwa adwokackiego Pani Stolarczyk
reprezentowana była przez fachowego pełnomocnika, SP ZOZ przez mnie. Zostało tak ustalone iż
strony ponoszą koszty zastępstwa adwokackiego. My nie pokrywamy kosztów zastępstwa Pani
Stolaczyk, natomiast moja pomoc była świadczona w ramach umowy, która wiąże mnie na obsługę
Urzędu Gminy ( w ramach umowy oraz wynagrodzenia które pobieram za obsługę miesięcznie).
Jeżeli chodzi o mnie żadne dodatkowe koszty nie były poniesione, ani zastępstwo Pana mecenasa z
drugiej strony, ponieważ poniosła je była dyrektor SP ZOZ.
Następnie Wójt Gminy Adam Gibała udzielił odpowiedzi radnemu Jackowi Murawskiemu
w sprawie kosztorysu dokumentacji projektowej Budowy Przedszkola w Wolanowie informując że
opiewa na kwotę 6.400.000,00 zł. W projekcie uwzględnione są drogi dojazdowe,
zagospodarowanie terenu, parkingi oraz wyposażenie przedszkola. Wójt liczy, że przy przetargu
wartość zadania będzie dużo niższa.
Ad. 9
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że wszyscy radni
otrzymali sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wolanów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok
2015.
Do ww. sprawozdania nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń.
Rada Gminy Wolanów sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie.
Ad. 10
Przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wolanowie za 2015 rok.
Do ww. sprawozdania nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Sprawozdanie zostało zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie przez Radę Gminy Wolanów.
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Ad. 11.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że sprawozdanie z
realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby wynikające z ustawy z 9 czerwca 2011
roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2015 rok analizowane było na
poszczególnych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Wolanów.
Do ww. sprawozdania nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Rada Gminy sprawozdanie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.
Ad. 12.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła ocenę zasobów Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie za 2015 rok.
Do ww. sprawozdania nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Rada Gminy sprawozdanie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.
Ad. 13.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolanów na lata 2015 – 2018 z
perspektywą do roku 2022 aktualizacja.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie uchwałę w ww. sprawie.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Wolanów na lata 2015 – 2018 z perspektywą do roku 2022 aktualizacja została podjęta
jednogłośnie.
(uchwała w załączeniu)
Ad. 14
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Wolanów na 2016 rok.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2016 rok
została przyjęta jednogłośnie.
(uchwała w załączeniu)
Ad. 15
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolanowie.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolanowie została
podjęta jednogłośnie.
(uchwała w załączeniu)
Ad. 16
Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka poprosiła o wprowadzenie dodatkowej zmiany w
budżecie dotyczącej środków w wysokości 6.400,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie projektu
herbu dla Gminy Wolanów. Sekretarz przypomniała że w 2009 roku podjęte zostały działania
zmierzające do nadania herbu Gminie Wolanów, podjęta została wówczas uchwała o ustaleniu
herbu. Niestety Komisja Heraldyczna odrzuciła projekt, została wydana opinia negatywna co do
przedstawionego projektu herbu. W dalszej części wypowiedzi Sekretarz nadmieniła, że gmina
Wolanów jest jedną z nielicznych gmin, która nie ma herbu. W związku z powyższym podjęte
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zostały prace w ww. temacie. Sekretarz poinformowała, jaka przewidziana jest grafika herbu, a
mianowicie postać św. Doroty na błękitnym tle w białej szacie z koszem róż. Poinformowała
również, że występowała do różnych firm graficznych i oferta za kwotę 6.400,00 zł. okazała się
najtańsza, ponieważ oferty opiewały na kwoty w wys. 11.000,00, czy 9.000,00 zł. Sekretarz
poinformowała, że nie zabezpieczając środków finansowych na ww. cel nie może Gmina podpisać
umowy na wykonanie herbu, banneru oraz trzech pieczęci.
Następnie Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2015 – 2019.
Radny Jacek Murawski wyraził swoje niezadowolenie z powodu skazania Gminy na
jednego grafika. Według radnego wydaje się, że jest to duża kwota. Sekretarz poinformował, że
wiedza w wyżej omawianym temacie musi być specjalistyczna.
Radny Zdzisław Niewola powiedział, że wprowadza się zmiany w WPF-ie zwiększając
środki finansowe na budowę przedszkola w Wolanowie. Według niego pozbawia się tym samym
budowy przedszkola w Mniszku. Radny uważa, że przy szkole w Mniszku potrzebny jest punkt
przedszkolny.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w
sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2016
– 2019.
W głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących” uchwała w sprawie
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2016 – 2019
została przyjęta.
(uchwała w załączeniu)
Ad. 17
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska zgłosiła wniosek formalny o
wprowadzenie dodatkowej zmiany w budżecie gminy o przesunięcie środków finansowych w
wysokości 6.400,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy o dzieło na wykonanie
herbu gminy banneru oraz trzech pieczęci.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek formalny, gdzie przy 13
głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących” został przyjęty przez Radę Gminy.
Następnie Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na
2016 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww.
sprawie.
Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok została podjęta przy
12 głosach „za”, 3 ‘wstrzymujących”.
(uchwała w załączeniu)
Ad. 18
Wójt udzielił odpowiedzi na pytania odnośnie zadanych pytań na poprzedniej sesji Rady Gminy.
Ad. 19
Wolne wnioski i informacje
Sekretarz poinformowała, że przesłany został Statut Stowarzyszenia Radomskiego Obszaru
Funkcjonalnego, a następnie rozesłany został do wszystkich radnych celem zapoznania się z nim.
Termin wniesienia uwag do niniejszego dokumentu przypada na dzień 29 kwietnia.
Statuty zostały wysłane do wszystkich gmin, które będą wchodziły w skład stowarzyszenia. Po tym
terminie Gmina Wolanów otrzyma ostateczną wersję statutu, który Rada Gminy przyjmie na sesji.
Przewodnicząca Rady zapytała, jaką składkę będą uiszczały gminy z tytułu członkostwa w
danym stowarzyszeniu. W odpowiedzi Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka poinformowała, że
składka członkowska będzie wynosić 1 zł o mieszkańca. Natomiast może ta kwota zmniejszyć się,
to zależy od pozyskiwanych środków finansowych z zewnątrz.
Radny Jacek Murawski zapytał, co Gmina zyska będąc w tym stowarzyszeniu. W
odpowiedzi Wójt Gminy Adam Gibała poinformował, że jeżeli pojawiłby się inwestor z zewnątrz z
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możliwością zainwestowania znacznych środków finansowych, wówczas centrala stowarzyszenia
kieruje go na teren gminy. Według radnego Jacka Murawskiego dobrą lokalizacją na inwestycje
byłyby tereny pomiędzy Młodocinem Większym, a Franciszkowem.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przypomniała radnym o obowiązku
złożenia oświadczeń majątkowych, który upływa z dniem 30 kwietnia.
Sołtys sołectwa Rogowa Marek Kraszewski zabierając głos powiedział, że należałoby
przyjrzeć się działkom Nr 483 i 486 w danym sołectwie, które są własnością gminy uporządkować
je, a następnie wydzierżawić.
Ad. 20
Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska
podziękowała za udział w posiedzeniu, po czym zamknęła XVII sesję Rady Gminy Wolanów
o godz. 12.40.
Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów

Protokolantka
Monika Musiałek

Teresa Pankowska
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