Protokół Nr XX/2016
z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 28 października 2016 roku
Ad 1
Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska o godz. 9.00 otworzyła
XX sesję Rady Gminy Wolanów. Powitała wójta, pracowników Urzędu Gminy, radnych,
sołtysów oraz przybyłych na sesję dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy
Wolanów. 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. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Wolanów w roku szkolnym
2015/2016.
5. Informacje Komisji o ich pracach między sesjami Rady.
6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
7. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady.
8. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniej sesji.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
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.
W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy Wolanów
jednogłośnie.
Ad. 3
Do protokołu z ostatniej sesji nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
W głosowaniu jawnym protokół z sesji Rady Gminy Wolanów Nr XIX/2016 z dnia 28
września 2016 roku został przyjęty przy 12 głosach „za” i 2 „wstrzymujących”.
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska powiedziała, że informacja o stanie
realizacji zadań oświatowych gminy Wolanów w roku szkolnym 2015/2016 analizowana była
przez poszczególne komisje stałe Rady Gminy Wolanów. Na sesje przybyli dyrektorzy
placówek oświatowych w związku z powyższym jeśli radni mają pytania do dyrekcji
poprosiła o zabieranie głosu.
- Rany Jacek Murawski zapytał „wiemy, że ma się zmienić reforma oświatowa są plotki, że
od września przyszłego roku inni twierdzą, że jeszcze rok, nie mniej jednak, czy to będzie w
przyszłym roku, czy za rok nie zmienia to faktu i tu kieruję pytanie do Pana dyrektora ze
szkoły w Sławnie, jak również do pana Wójta, jak widzi problem z pomieszczeniem
dodatkowych dwóch nowych klas w tym budynku. Czy już jest jakiś pomysł.
- Dyrektor PSP w Sławnie Dariusz Myśliwiec poinformował: „jak słusznie Pan zauważył,
jeszcze nie widomo, dziś rano czytałem na portalach samorządowych, że rząd cały czas się
waha na temat tej reformy. Trudno powiedzieć co z tego wyniknie. Są naciski
parlamentarzystów w partii rządzącej członków rządu, żeby tę reformę chociaż o rok

przesunąć, ponieważ ona do końca nie jest gotowa. Kwestie finansowe spadną na samorządy.
Jeśli będą te dwie dodatkowe klasy tak jak Pan mówi, to one będą na przestrzeni dwóch lat.
Tak jak w Sławnie przybędzie jedna klasa dodatkowa siódma, teraz z oddziałami
przedszkolnymi jest dziesięć oddziałów, będzie jedenaście. Zna Pan warunki lokalowe szkoły,
to będzie można zrobić to tylko w jeden sposób poprzez wydłużenie czasu nauki godzin
pracy. Teraz zerówki kończą o 17.00. Obawiam się że szkoła będzie pracowała do godz.
18.00. Z gumy ona nie jest, więc się nie rozrośnie. Jednego pomieszczenia będzie brakowało.
Jak powiedziałem na wstępie z reformą jeszcze nic nie wiadomo. Ja bardziej się boję teraz
wycofania reformy, jako dyrektor szkoły podstawowej, ponieważ o tej porze szkoły już się
przygotowywały do sprawdzianu. Dzieci zostały poinformowane, że sprawdzianu nie będzie.
Jeśli reforma będzie odwołana to my nie wiemy, czy ten sprawdzian odbędzie się, czy też nie.
Też do końca nie widomo, mówi się cały czas że szkoła podstawowa ma być ośmioletnia,
czyli nie można będzie jej dzielić, ponieważ były takie propozycje, że szkoły podstawowe
dotychczasowe będą mogły funkcjonować w zakresie od 0-IV, a V-VIII będzie można
organizować w innych miejscowościach. Myślę, że to Wy Państwo, Wójt oraz Rada będziecie
debatować co można zrobić, żeby ta szkoła była większa. Nie w sensie ilości uczniów, tylko
pomieszczeń.
- Radny Jacek Murawski - „ja zdaje sobie sprawę, że prace w szkole można wydłużyć, ale my
już dzisiaj widzimy, co dzieje się w szkole w Sławnie, warunki są trudne, nie mamy
możliwości utworzenia tak naprawdę świetlicy. O czymś takim możemy tylko marzyć. Już
mamy problem z dziesięcioma oddziałami, jak Pan zauważył, a za rok będzie jeszcze jeden, a
za dwa lata dwa odziały, wtedy problem będzie naprawdę duży. Tutaj moje pytanie, czy to
znaczy że nie ma żadnego pomysłu na to, żeby tę szkołę powiększyć, tylko zwiększenie
liczby godzin. Rozmawiamy o tym przy okazji objazdu oświatowego w sierpniu każdego
roku, że szkoła jest za mała, i przy każdej innej okazji, że szkołę trzeba rozbudować. Tu już
nie chodzi o salę gimnastyczną, której tam prawdziwej sali nie ma tak naprawdę, ale chodzi
głównie o cały budynek który nie spełnia wymagań ilości dzieci, a wiemy że z roku na rok
jeśli chodzi o szkołę w Sławnie tych dzieci przybywa. I tu zaznaczę po raz kolejny, że mamy
sporą grupę dzieci, która nie chodzi do naszej szkoły, a która mieszka na terenie obrębu
szkolnego w pobliżu szkoły. A nie chodzą do szkoły tylko z powodu, że nie ma świetlicy.
Moje pytanie było skierowane, czy jest pomysł na powiększenie tej szkoły. Bo wydłużenie
zajęć jak wspomniałem to jest najprostszym sposobem, ale to chyba nie tędy droga”.
- Dyrektor PSP w Sławnie Dariusz Myśliwiec „wydłużenie zajęć to jedyne co można w tych
warunkach lokalowych zrobić. Natomiast jeśli chodzi o świetlicę, ten problem częściowo
zostanie zlikwidowany w tym roku szkolnym. On byłby zlikwidowany najprawdopodobniej
już od września, natomiast nie wiem z czego to wynika, pewne remonty, które były
planowane na wakacje przez poprzednią panią dyrektor nie zostały wykonane. Z pewnością
Pan wie, że w naszej szkole w Sławnie doszło do kuriozalnej sytuacji, iż mamy trzyosobową
pierwszą klasę. Tak się zdarzyło i tu ukłony i podziękowania do Pana Wójta i do Państwa
Radnych, że pozwalacie taką klasę prowadzić. Ponieważ ona jest trzyosobowa, w wyniku
zamiany sal doprowadzimy do sytuacji, że tę świetlicę będziemy mieli powierzchniowo dwa
razy większą. Oczywiście nie będzie to szczyt marzeń, ale doraźnie w tym roku ten problem
zostanie zlikwidowany. Pan mówi, że rodzice pracują. Jeśli rodzic sobie życzy, żeby dziecko
było objęte opieką świetlicową mimo warunków, jakie są to te dzieci opieką są obejmowane i
nie dotyczy to tylko dzieci, które objęte są dojazdami. W tej chwili są dzieci, które nie
dojeżdżają, ponieważ rodzice chcą, aby dzieci godzinę, czy dwie zostały w świetlicy, dopiero
po pracy przychodzą i je odbierają jeszcze póki co się mieszczą, a ja muszę poczekać do ferii,
żeby przeprowadzić remont, ponieważ trzeba cyklinować i malować, jest to niewykonalne w
tej chwili kiedy dzieci się uczą. Natomiast rozbudowa szkoły nie leży w gestii żadnego
dyrektora w tym kraju, jedynie może apelować i może prosić.

- Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała – „najprostsze rozwiązanie to rozbudować, ale ta
szkoła w Sławnie funkcjonuje już 50, a nawet więcej lat w danym budynku i dzieci się
mieściły. Pan dyrektor słusznie zauważył, że jeżeli będziemy tworzyć trzyosobowe klasy, to
trzeba byłoby drugą taką szkołę dobudować.
- Radny Jacek Murawski „kiedy ja chodziłem do tej szkoły było 350 uczniów, ale wówczas
były zupełnie inne wymagania oświatowe. Nie było sali komputerowej, która teraz służy
wyłącznie do zajęć komputerowych, sala dla klasy zerowej służy tylko dla niej. Wszystkie
klasy były ogólnodostępne dla wszystkich, więc to jakby inaczej funkcjonowało. Dzisiejsze
potrzeby są zupełnie inne. My sygnalizujemy, nawet rodzice sygnalizują, ale podejrzewam, że
dyrektor, pani dyrektor wcześniej pan dyrektor teraz, ten problem zgłasza, szkoła tak czy
inaczej jest na taką ilość dzieci za mała. A proszę pamiętać że cześć dzieci nie chodzi do tej
szkoły z tego powodu, że się nie mogą zmieścić.
- Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała – „tak jak była reforma oświatowa, kiedy powstały
gimnazja i na siłę budowane były budynki gimnazjalne, tak ja teraz się zastanawiam, gdy
będzie zmiana rządów za trzy, cztery lata i nie wrócimy do siedmiu lat szkoły podstawowej.
Bo to wszystko jest możliwe, albo nastąpi powrót do gimnazjów. Teraz trzeba się zastanowić,
żeby to się ustabilizowało, ponieważ są to koszty dla gminy. Mamy tu na myśli rozbudowę
w Mniszku i w Sławnie. Trzeba byłoby skierować wszystkie środki finansowe na oświatę.
- Radny Jacek Murawski „czy się reforma oświatowa zmieni, czy się nie zmieni już w tej
chwili szkoła w Sławnie jest za mała. Więc ta zmiana reformy oświatowej powinna tylko
przyspieszyć jakąś decyzję, bo problem istnieje od kilku lat. To nie jest problem, który się
urodził dzisiaj, bo są sygnały, że może się coś zmienić i nie jesteśmy pewni na 100 %, że coś
się zmieni. Sytuacja w Sławnie jest taka, że zmian wymaga od wielu lat budynek tej szkoły”.
- Wójt Gminy Adam Gibała „na dzień dzisiejszy nie rozwiążemy tego problemu, będziemy
budżet uchwalać możemy pomyśleć”
- Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska powiedziała, że „problemu lokalowego nie
rozwiąże się tak szybko jakbyśmy chcieli to zrobić. Tak jak rząd sobie zamyślił i coś nam za
chwilę zafunduje, tak my tego nie zrealizujemy w przeciągu jednego budżetu. Dlatego skupy
się na zadaniach, które będą możliwe do realizacji, bo jednak zadania dotyczące oświaty
wymagają bardzo dużych nakładów finansowych i musimy być cierpliwi na realizację
niektórych zadań oświatowych. Myślę że sytuacja oświatowa rozwiąże się w nowym roku
budżetowym 2017 roku. Zakończymy inwestycję w postaci budowy przedszkola i czas
pokaże jak to wszystko się ułoży”- dodała.
Następnie przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska zapytała, czy dyrektorzy
zechcieliby zabrać głos w sprawie przedstawionej informacji oświatowej.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska podziękowała dyrektorom za
przybycie na sesję Rady Gminy.
Ad. 5
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia Marcin Ciężkowski
poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie w dniu 19 października. Zajmowano się
analizą wniosków, które wpłynęły do budżetu gminy na rok 2017 w zakresie oświaty.
Członkowie Komisji analizowali również informację o stanie realizacji zadań oświatowych
gminy Wolanów w roku szkolnym 2015/2016. W sprawach różnych poruszony został temat
odbioru odpadów komunalnych oraz dyskutowano w kwestii funkcjonowania Gminnego
Klubu Sportowego „ Jaguar”.
Jako kolejny informację przedstawił Sylwester Mąkosa - przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów. Poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło
się w dniu 25 października, na którym zajmowano się analizą wniosków złożonych do
budżetu na rok 2017. Rozpoczęto również rozmowy w temacie stawek podatkowych na rok

2017. Członkowie Komisji są zdania, że stawki podatkowe na rok kolejny powinny pozostać
na poziomie roku bieżącego.
Przedstawiona została również informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
gminy Wolanów w roku szkolnym 2015/2016. Komisja opiniowała zmiany w budżecie gminy
na 2016 rok.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Marek Ferens poinformował, że Komisja spotkała się na posiedzeniu w dniu 25 października.
Na posiedzenie poproszono przedstawiciela firmy obsługującej gminę Wolanów w zakresie
odbioru odpadów komunalnych, aby przedyskutować sprawy związane ze zgłoszeniami
mieszkańców w kwestii odbioru odpadów. Członkowie Komisji również rozpoczęli dyskusję
w temacie analizy stawek podatkowych na rok 2017. Według komisji stawki powinny
pozostać na takim samym poziomie jak w roku bieżącym. Zgłoszono konieczność podjęcia
uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty właścicieli nieruchomości poniżej 1 ha - budynków
pozostałych tj. stodoły, obory. Zajmowano się analizą informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych gminy Wolanów w roku szkolnym 2015/2016. Opiniowano również zmiany w
budżecie gminy na rok 2016.
Jako ostatni przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogumił Towarek poinformował, że
w ostatnim czasie zwołane zostało jedno posiedzenie w dniu 19 października. Członkowie
Komisji zajmowali się informacją o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy
Wolanów w roku szkolnym 2015/2016. Następnie członkowie Komisji rozpoczęli kontrolę
realizacji funduszu sołeckiego za 2015 rok. Wskazano kilka miejscowości, do których
komisja uda się na kolejnym posiedzeniu, aby sprawdzić na miejscu zgodność
przedstawionych faktur zakupu, czy też usług ze stanem faktycznym. Członkowie Komisji
dyskutowali również w temacie odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Wolanów,
w wyniku czego zobligowali Wójta do poproszenia przedstawiciela firmy EKO – JAS na
posiedzenie komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, aby przedstawić
sprawy, które zgłaszane są przez mieszkańców odnośnie odbioru odpadów.
Ad. 6
Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała przedstawił sprawozdanie z okresu między
sesjami. (sprawozdanie w załączeniu).
Ad. 7.
Informacja z realizacji uchwał przedstawiła sekretarz gminy Marianna Biesiadecka.
(informacja w załączeniu)
Ad. 8.
Na ostatniej sesji nie zgłoszono wniosków do realizacji.
Ad. 9
Jako pierwszy głos zabrał Zdzisław Niewola poruszając temat wymiany lamp
oświetleniowych ulicznych na energooszczędne - LED. Według radnego, aby się wymiana
zbilansowała potrzeba czterech lat od zainwestowania w wymianę. Następnie radny zwrócił
uwagę na fakt, iż oświata pochłania ok. 50% rocznego budżetu gminy. Natomiast w danym
temacie jest mało dyskusji. Radny poinformował, że zajmuje się wnikliwie prowadzeniem
statystyk w oświacie na terenie gminy Wolanów od 1996 roku. Stan w roku 1998, kiedy był
ostatni rok ośmioklasowej szkoły podstawowej, to średnio w jednym roczniku było 147 osób,
natomiast aktualnie średnio w jednym roczniku jest 103 osoby. Biorąc pod uwagę bazę, kiedy
był pierwszy rok gimnazjum i sześcioklasowa szkoła podstawowa te ubytki są największe
ilościowe i procentowe w szkole podstawowej w Wolanowie. Najmniejszy ubytek dzieci jest

w Mniszku bo 14%-owy, a w Wolanowie aż – 30%-owy.
Radny Zdzisław Niewola powiedział, że zgadza się z Wójtem, iż trzeba pewne rzeczy
analizować i przewidywać, nie należy podejmować pochopnych decyzji. W dalszej części
wypowiedzi radny nadmienił, że o szkole w Sławnie tyle lat się rozmawia, według radnego
lokatora z tej szkoły można byłoby w innym miejscu zakwaterować. W ten sposób
pomieszczenia dodatkowe by się znalazły.
Powiedział, że w inwestycjach popełniono błędy, ponieważ przy budowie przedszkola w
Wolanowie, zamiast tych dwóch sal lekcyjnych w Wolanowie, powstałyby cztery w Sławnie i
można byłoby wprowadzić oprócz przedszkolaków również zerówki. Radny powiedział, że z
ewidencji wynika, iż 142 dzieci brakuje w szkołach za ostatni okres sprawozdawczy. Dlatego
należałoby się zastanowić gdzie te dzieci są, czy wszystkie przebywają poza granicami kraju.
Następnie odniósł się do kadry zatrudnionej w szkołach informując, że w roku 2005 było 5%
nauczycieli stażystów, w kraju 6%, kontraktowych w gminie 22%, a w kraju 16%,
mianowanych u nas 53%, w kraju 54%, dyplomowanych u nas 20%, w kraju 23%. Natomiast
w 2015 roku stażystów mieliśmy 0%, kraj – 3%, kontraktowych 9%, kraj – 12%,
mianowanych 16%, w kraju 25%, dyplomowanych- 75%, kraj – 60%. Kończąc swą
wypowiedź radny jeszcze raz zaznaczył, że dając 50% budżetu na oświatę, powinno się
wnikliwiej analizować wszystkie przedsięwzięcia związane z danym działem.
Jako kolejny radny Czesław Gac odniósł się w swej wypowiedzi do oświetlenia
ulicznego. Powiedział, że po wypadku, który miał miejsce w Ślepowroniu na drodze krajowej
mieszkańcy twierdzili że na ulicy jest ciemno oraz na niektórych słupach nie ma lamp. Radny
jednak nie podziela tego zdania. Przy wjeździe z Radomia do miejscowości Ślepowron
odcinek jest wystarczająco oświetlony. Radny uważa, że nie należy manipulować tym
oświetleniem, bo w tamtej kadencji było manipulowane, członkowie Komisji jeździli i
sprawdzali gdzie są miejsca niedoświetlone, a gdzie za mocno świecą lampy uliczne i nic z
tego nie wynikło. Według radnego, jak są miejsca za mocno doświetlone powinno się
wyłączyć oświetlenie, kiedyś sam radny chciał więcej lamp wyłączać. Aktualnie zmienił
zdanie co do tej kwestii. Zmienia się otoczenie, zmieniają się ludzie są większe potrzeby
mieszkańców. W dalszej części wypowiedzi radny zasygnalizował konieczność wybudowania
oświetlenia, przybywa zabudowań i dlatego dwie drogi gminne, które są prostopadłe do drogi
krajowej Nr 12 wymagają budowy oświetlenia. Radny stwierdził, że budując nowe
oświetlenia powinniśmy korzystać z nowości.
Jako kolejny radny Jacek Murawski zabierając głos w kwestii oświetlenia
poinformował, że co druga lampa w oświetleniu ulicznym jest wyłączona i to jest dobre, w
momencie kiedy odległość jednego słupa od drugiego wynosi 35 cm, natomiast jeżeli
odległości są ponad 50 m, wówczas już nie ma wystarczającego doświetlenia.
Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała zabierając głos powiedział, że największe
oszczędności wynikają ze skradzionych lamp oświetleniowych, które zginęły w tym roku po
wybudowaniu nowego oświetlenia w Woli Wacławowskiej oraz w Kolonii Wawrzyszów.
Wójt poinformował, że stara się zawsze dojść do porozumienia w kwestiach spornych, szuka
konsensusu.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że temat szkoły
Sławna poruszany był już w tamtej kadencji, są w tej kadencji radni, którzy zasiadali również
w poprzedniej kadencji i była wówczas okazja powiększyć szkołę w Sławnie, jednak tego nie
uczyniono. Natomiast teraz trzeba cierpliwie poczekać na rozbudowę tego budynku.
Ad. 10.
Skarbnik Gminy Zofia Janas przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2016 rok.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XX/123/2016 w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2016 rok została jednogłośnie przyjęta. (uchwała w załączeniu)
Ad. 11.
Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania
radnych z poprzedniej sesji. Radny Jacek Murawski zapytał, co z uzupełnieniem oświetlenia
ulicznego w sołectwie Kacprowice w ramach funduszu sołeckiego. Wójt Gminy Adam
Gibała poinformował, że ze środków funduszu sołeckiego nie można przeznaczać środków
finansowych na wymianę oświetlenia na słupach, które są zlokalizowane wzdłuż dróg
powiatowych, wojewódzkich czy krajowych. Można jedynie wymienić przy drogach
gminnych.
Następnie radny Jacek Murawski poprosił o wykonanie przynajmniej dwóch punktów
mijania się samochodów na drodze gminnej gruntowej od Wacławowa koło Pana Siary. Wójt
Gminy poinformował, że wzdłuż przedmiotowej drogi zostały wykoszone pobocza, co
spowodowało odsłonięcie pasa drogi. Ponadto w trzech miejscach pas drogi jest szerszy
dzięki czemu mogą minąć się dwa pojazdy. Właściciele sąsiadujących działek z drogą gminną
nie wyrażają woli udostępnienia części działek pod wykonanie dodatkowych zatoczek.
Radny Jacek Murawski zgłosił, iż traktor z beczką i z wodą przy budowie obwodnicy
porusza się kilkanaście razy w ciągu dnia po drodze przez Wolę Wacławowską koło Pana
Siary - dlatego można byłoby ustawić znak z ograniczeniem tonażu. Wójt poinformował, że
zwrócono uwagę firmie wykonującej prace przy budowie obwodnicy, aby zaprzestali
korzystania z drogi gminnej biegnącej przez Wolę Wacławowską. W wyniku czego pojazd nie
poruszał się już wyżej omawianym odcinkiem. A od kilku dni omawiana droga jest
zamknięta.
Radny Czesław Gac zgłosił konieczność montażu stojaków na rowery przy PSP w
Sławnie pod zadaszeniem. Wójt poinformował, iż dyrektor szkoły zna sprawę, ponieważ
wniosek o montaż stojaków na rowery zgłosiła Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia
podczas objazdu placówek oświatowych na terenie gminy Wolanów przed rozpoczęciem roku
szkolnego 2016/2017. Dyrektor zajmie się realizacją ww. przedsięwzięcia.
Radny Czesław Gac uważa, że należy powiększyć parking przy szkole w Sławnie
poprzez nasypanie kruszywa (jeden zestaw tłucznia) na trawę (boisko trawiaste). Wójt Gminy
Adam Gibała poinformował, że nie ma przeciwwskazań, aby nakręcały pojazdy na terenie
poza utwardzoną działką w momencie, kiedy jest duże natężenie ruchu. W wyniku rozmowy z
dyrekcją PSP w Sławnie Wójt uzyskał informację, że nie ma potrzeby zwiększania parkingu.
Natomiast boisko trawiaste wykorzystywane jest dla potrzeb szkolnych zajęć.
Radny Czesław Gac zabrał głos w kwestii wymiany lamp w oświetleniu ulicznym –
według niego to żarówki się wymienia nie lampy. W drodze wyjaśnień Wójt Gminy
poinformował, że przy wymianie oświetlenia ulicznego, nie można wymienić tylko żarówki,
ponieważ oprawa rtęciowa ma zupełnie inne parametry techniczne niż sodowa lub LED. W
związku z tym należy wymienić całą oprawę. Natomiast wymiana żarówki może być wtedy,
jeśli przestanie świecić, to wtedy w oprawie rtęciowej, sodowej wymieniamy tylko żarówkę,
oprawa pozostaje. Natomiast w przypadku opraw LED wymienia się całą oprawę.
Radna Jolanta Gutkowska poprosiła, aby mieszkańcy Kolonii Strzałków uwzględnieni
zostali przy budowie oczyszczalni przydomowych. Wójt Adam Gibała poinformował, że
wybierając gospodarstwa do planowanej inwestycji – budowy oczyszczalni przydomowych
projektant będzie weryfikował usytuowanie działek. Te najbardziej oddalone od ciągów
zabudowy będą najbardziej zasadne przy ww. inwestycji.
Radny Zdzisław Niewola zgłosił konieczność dołożenia niewielkich środków
finansowych aby zamontować lampy w Mniszku koło torów. Wójt poinformował, że zadanie
jest realizowane - wykonywany jest projekt oświetlenia ulicznego za torami (tj. dobudowa

linii oświetleniowej).
Radny Zdzisław Niewola zgłosił konieczność uregulowania stanu prawnego przejścia
przez tory. Wójt wyjaśnił, iż przedmiotowa sprawa nie należy do łatwych, biorąc pod uwagę
fakt niemożności uregulowania stanu prawnego przez ostatnie lata. Poinformował, że Urząd
Gminy Wolanów ponownie zwrócił się do właścicielki działki sąsiadującej za torami o wykup
nieruchomości. Właścicielka ww. działki utrzymuje, że nie zmieniła zdania w sprawie
sprzedaży nieruchomosci. W związku z tym, może Pan radny wskaże inne rozwiązanie w ww.
temacie.
Radny Marek Ferens zauważył, że droga do piaskowni – miała mieć 6 m szerokości,
aktualnie ma 9 m i więcej. Zniszczone są przydrożne krzewy oraz drzewa. Nie przestrzegane
są uzgodnienia w sprawie korzystania z ww. drogi przez firmę, która transportuje piach przy
budowie obwodnicy. Sołtys sołectwa Kacprowice Pan Andrzej Odzimek także zgłosił
problem z transportowanymi ładunkami w imieniu Państwa Skorża zamieszkujących przy
omawianej drodze.
Wójt poinformował, że trwają rozmowy w ww. sprawie. Urząd uzyskał informację od
firmy, że zostało wypłacone odszkodowanie właścicielom nieruchomości, które znajdują się
przy drodze biegnącej do kopalni piachu w Kowali Duszocina. Natomiast właściciele
nieruchomości sąsiadujących z ww. drogą twierdzą, że nie otrzymali żadnych środków
finansowych.
Wójt poinformował, że wpłynęło pismo właścicieli nieruchomości zlokalizowanych
przy przedmiotowej drodze dotyczące trudności związanych z ewentualnym umówieniem
odszkodowań oraz przywróceniem gruntów do stanu pierwotnego przez firmę SANMARINO. W dniu 26 października zostało skierowane pismo do prezesa Zarządu SANMARINO z prośbą o rozwiązanie zaistniałego problemu. Zaproponowano również
przeprowadzenie spotkania konfrontacyjnego w dniu 4 listopada 2016 roku w Urzędzie
Gminy Wolanów. Wójt dodał, że obecnie oczekujemy na zajęcie stanowiska przez zarząd
firmy korzystającej z niniejszej drogi.
Radny Tadeusz Gibała zapytał, czy jest ujęty w projekcie wodociąg ul. Sosnowa w
Garnie ok. 300 m. W budżecie gminy na 2016 rok wpisana została ulica Sosnowa w Garnie,
jednak zabezpieczono zbyt małe środki finansowe w stosunku do ilości wprowadzonych
odcinków. Przeprowadzona zostanie wizja w terenie i wówczas stwierdzona zostanie
zasadność wykonywania projektu budowy sieci wodociągowej na ww. ulicy.
Radny Jacek Murawski zapytał,
ile zostało jeszcze opraw oświetleniowych
rtęciowych na terenie gminy Wolanów. Czy Gmina ma zamiar dalej je wymieniać.
W odpowiedzi Wójt Adam Gibała poinformował, że na terenie gminy Wolanów pozostało
jeszcze 163 oprawy oświetlenia ulicznego rtęciowego. Nadmienił, iż sukcesywnie planowana
jest wymiana ww. oświetlenia na energooszczędne.
Sołtys Dorota Towarek – poprosiła o wyczyszczenie przepustów przy drodze w
Kolonii Wawrzyszów prowadzącej do Bieniędzic. W ramach funduszu sołeckiego w tym roku
był czyszczony rów. Wójt Gminy poinformował, że w tym roku kończą się umowy osób
zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, muszą one wykorzystać również urlopy
wypoczynkowe. W związku z czym czyszczenie przepustów w Kolonii Wawrzyszów musi
być przełożone na przyszły rok kalendarzowy, kiedy będą zatrudnione nowe osoby w ramach
ww. prac.
Radny Zdzisław Niewola poinformował, że należy oczyścić pobocze przy drodze w
kierunku Soszyna przy moście. Jest tam bardzo słaba widoczność. Wójt poinformował, że
ww. prace w miarę możliwości będą wykonane.
Ad. 12.
Wolne wnioski i informacje.

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska w imieniu dyrekcji PSP w Mniszku
zaprosiła wszystkich obecnych na uroczystość z okazji święta patrona szkoły, która odbędzie
się w dniu 8 listopada w Mniszku
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła pismo
Wojewody Mazowieckiego. ( w załączeniu)
Kolejną informację dotyczącą prac nad opracowaniem herbu gminy Wolanów
przedstawiła sekretarz Gminy Wolanów Marianna Biesiadecka.
Następnie radni oraz sołtysi podziękowali Wójtowi za zrealizowane inwestycje w
danym roku budżetowym.
Następnie głos zabrała sołtys sołectwa Wymysłów Teresa Brzeźniak z prośbą o
uregulowanie sprawy przejścia przez tory.
Jako kolejny sołtys sołectwa Rogowa Marek Kraszewski zabrał głos w temacie
odbioru odpadów komunalnych. Powiedział, że wie, iż komisje obradowały w ww. sprawie,
dlatego mogłyby poinformować o ustaleniach sołtysów.
Następnie Pan Marek Kraszewski podziękował Wójtowi za przychylność, ponieważ
urobek z drogi w m. Rogowa został wykorzystany na wyrównanie drogi graniczącej Mniszek
z Rogową.
Ad. 13
Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa
Pankowska podziękowała za udział w posiedzeniu, po czym zamknęła XX sesję Rady Gminy
Wolanów
o godz.10.25.
Protokolantka
Wolanów
Monika Musiałek
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