
Protokół Nr XXI/2016
z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 30 listopada 2016 roku

Ad 1
Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska o godz. 9.00  otworzyła XXI

sesję  Rady  Gminy  Wolanów.  Powitała  wójta,  pracowników  Urzędu  Gminy,  radnych  oraz
sołtysów. 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 przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wolanów z organi-

zacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na rok 2017”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu budowy i finansowania
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wolanów na lata 2016 – 2021”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.    

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Wolanów. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru po-
datku rolnego na 2017 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2017 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transpor-
towych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za odprowadzenie ścieków do urzą-
dzeń kanalizacyjnych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nierucho-
mości zabudowanej położonej w miejscowości Wolanów, ul. Rynek 7 jej dotychczaso-
wemu Dzierżawcy.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości
zabudowanej położonej w miejscowości Wolanów, ul. Radomska 20 jej dotychczasowe-
mu Najemcy.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wolanów na lata 2016 – 2021.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
22. Wolne wnioski i informacje. 
23. 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  XX/2016  z  dnia  28
października 2016 roku został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4
Jako pierwszy informację z pracy Komisji przedstawił Pan Marcin Ciężkowski – prze-

wodniczący Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia. Poinformował, że członkowie spotkali
się na posiedzeniu w dniu 23 listopada, na którym zajmowali się działalnością Gminnej Bibliote-
ki Publicznej  w Wolanowie oraz działalnością Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie za
2015 rok. Ponadto opiniowali materiały przygotowane na sesję Rady Gminy . 

Jako  kolejny  informacje  przedstawił  Pan  Sylwester  Mąkosa  przewodniczący  Komisji
Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów. W ostatnim czasie zwołano dwa posiedzenia.  W
dniu 21 października, na którym członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał przygotowane
na sesję Rady Gminy Wolanów. Zawnioskowano również o podniesienie stawki opłaty za korzy-
stanie za odprowadzanie ścieków do  urządzeń kanalizacyjnych.  Kolejne posiedzenie członko-
wie komisja odbyli w dniu 25 listopada, na którym zajmowano się projektem budżetu gminy na
rok 2017. 

Pan Marek Ferens – przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego poinformował, że członkowie komisji spotkali się na posiedzeniu w dniu 21 paź-
dziernika, na którym opiniowali projekty uchwał przygotowane na sesję Rady Gminy Wolanów.
Do wszystkich odniesiono się pozytywnie.
 Ponadto komisja odbyła się również w dniu 25 listopada na której zajmowano się projek-
tem budżetu gminy na rok 2017.

Pan Bogumił Towarek przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członko-
wie Komisji spotkali się na jednym posiedzeniu w dniu 14 listopada i zajmowali się opiniowa-
niem materiałów na sesję Rady Gminy. Komisja kontynuowała kontrolę realizacji funduszu so-
łeckiego za 2015 rok. Członkowie Komisji udali się w teren do kilku sołectw na terenie gminy
Wolanów, w których stwierdzono zgodność zaplanowanych zadań z ich realizacją. W wyniku
kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.  

Ad. 5
Sprawozdanie z okresu miedzy sesjami przedstawił Wójt Gminy Wolanów – Adam Gibała. 
W omawianym okresie realizowane były następujące sprawy:
Bieżące utrzymanie dróg

1.   W związku z budową obwodnicy S7 w ciągu drogi krajowej niezbędna jest poprawa
dróg od Wacławowa w kierunku Woli Wacławowskiej oraz droga Sławno – Cere-
kiew. W związku z powyższym wysłano zlecenie do firmy MARK-MAT odnośnie
nawiezienia kruszywa na ww. odcinki dróg.  

Inwestycje, przetargi
1. Trwają  prace  przy  budowie  przedszkola  w  Wolanowie.  Korporacja  Budowlana

„DARCO” roboty wykonuje zgodnie z harmonogramem. Wykonana została więźba
dachowa, niższa części budynku pokryta jest blachą.  Dach na wyższej części budyn-
ku przygotowywany jest do krycia blachą. 

2. Trwają prace przy modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Wawrzy-
szów.  Prace  wykonuje  firma  ELEKTROPIN   Wschowa  woj.  lubuskie,  za  kwotę
129.765,00 zł. 
Zakres wykonywanych robót:  
- Wykonanie prac usprawniających prace sieci wodociągowej, zapewnienie ciśnienia
na sieci (Garno – przepompownia). 



- Dostawa i montaż szafy sterowniczej(wymiana całej szafy sterowniczej). 
- Wykonanie wymiany złóż w filtrach, a także niezbędne do realizacji roboty towa-
rzyszące. 
Termin wykonania przypada na dzień 20 grudnia 2016 roku .

3. W dniu 22 listopada ogłoszony został przetarg na zimowe utrzymanie dróg
w roku 2017. Termin składania ofert przypadał na dzień dzisiejszy godz.
9.00. W tej chwili trwa otwarcie ofert. 

4. Projekty sieci wodociągowej w m. Wymysłów, Kowala, Strzałków zostały wykona-
ne.

5. Wymianę opraw oświetleniowych ze stacji trafo Wolanów 3 z rtęciowych na LED
będzie wykonywała firma ELWAS Waldemar Sobień. (w sumie 23 oprawy za kwotę
28.339,20 zł.) 

6. W dniu 28 października nastąpił odbiór zadań pn. „Remont  nawierzchni dróg gmin-
nych w miejscowościach:  Rogowa i  Strzałków” wykonywane przez firmę ZYKO-
DRÓG z Radomia.  

7. Wykonane zostało utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Strzałkowie w ra-
mach funduszu sołeckiego przez firmę PW ARKADA DELA z Radomia. 

8. W sołectwie Sławno wykonane zostały prace przy zagospodarowaniu placu wokół
zbiornika wodnego w ramach funduszu sołeckiego przez firmę PW ARKADA DELA
z Radomia.  W ramach realizacji  ww. przedsięwzięcia  wykonano chodnik dla  pie-
szych,  oraz  zwiększony został teren parkingowy.  

9. W  Wolanowie  trwają  prace  przy  zagospodarowywaniu  działki  przy  kompleksie
szkolnym. Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Lewandowski z
Przysuchy.   Ułożony został chodnik przy zbiorniku. Planowane jest zakupienie ła-
wek. 

Sprawy bieżące 

1. W dniu 21.11.2016r. zostały złożone 2 wnioski wraz z załącznikami do LGD
„Razem dla Radomki” w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie Infrastruktura Publicz-
na:  wybudowanie,  zmodernizowanie  lub  wyposażenie  obiektów  turystycz-
nych lub rekreacyjnych, na operacje pn. 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bieniędzicach”

Na realizację w/w zadania planuje się przeznaczyć kwotę 297.832,63 zł brutto (wartość kosz-
torysowa inwestycji), z czego 63,63% (tj. 189.510,00 zł) stanowić będzie dofinansowanie w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wolanowie”

Na realizację w/w zadania planuje się przeznaczyć kwotę 267.059,35 zł brutto (kosztorysowa
wartość inwestycji), z czego 63,63% (tj. 169.929,00 zł) stanowić będzie dofinansowanie w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

W/w boiska będą posiadały nawierzchnię sztuczną  poliuretanową, piłkochwyty o wys. 4,00 i
6,00 m, ogrodzenie oraz dostosowane będzie do uprawiania następujących dyscyplin sporto-
wych: boiska do siatkówki, tenisa, koszykówki oraz piłki ręcznej. Wymiary projektowanego
boiska: 35,0x24,0m.  Dojście do boiska zaprojektowano chodnikiem z kostki brukowej



2. Oczyszczalnie przydomowe –przedłożony został projekt w sprawie przystąpienia  do
budowy oczyszczalni przydomowych.  Po przyjęciu programu niezwłocznie zostanie
dokonana procedura wyłonienia wykonawcy na przygotowanie dokumentacji. 

Ad. 6
Informację z realizacji uchwał przedstawiła sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka.
Ad. 7
Na poprzedniej sesji nie zgłoszono wniosków.

Ad. 8
Jako  pierwszy  głos  zabrał  radny  Czesław  Gac   z  zapytaniem  odnośnie  planowanej

budowy masztu w miejscowości Ślepowron. Poinformował, że mieszkańcy danej miejscowości
obawiają się powstania tej inwestycji, najbardziej Ci którzy sąsiadują z działką na której ma być
wybudowany maszt.

Wójt poinformował, że mieszkańcy z danej miejscowości już zaczynają protestować.
Na sesję poproszono inspektor  Urzędu Gminy Panią Bożenę Cyrańską oraz inspektor

Katarzynę Gac-  Krzyszkowską.
Inspektor  Bożena  Cyrańska  poinformowała,  że  firma  EMITAL złożyła  wniosek  do

Urzędu Gminy o wydanie decyzji celu publicznego. Po przeanalizowaniu sprawy firma została
wezwana do uzupełnienia wniosku o przedłożenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W  przeszłości  była  wydana  opinia  Wójta  o  braku  potrzeby  przeprowadzenia  oceny
oddziaływania na środowisko i uznano, ze opinia wójta nie jest dokumentem rozstrzygającym
sprawę. Wobec powyższego musi być przeprowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji
środowiskowej. W związku z czym firma została zobowiązana do uzupełnienia braku, która ma
obowiązek złożyć decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w wyznaczonym terminie. 
Następnie  inspektor  Katarzyna  Gac  –  Krzyszkowska  poinformowała,  że  jest  prowadzone
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek, który
wpłynął do Urzędu dotyczy działki, na której zlokalizowana jest restauracja „Jaś i Małgosia” w
miejscowości Ślepowron. Na tej działce zgodnie z opisem planowana jest budowa masztu. Jest
rozporządzenie  rady  ministrów,  które  określa  rodzaj  przedsięwzięć,  które  wymagają
przeprowadzenia oddziaływania środowiska. WW. przedsięwzięcie – kwalifikuje się – radio ..,
radio  lokacyjne,  emitowane  pola  elektromagnetyczne.  Inwestor  dołączył  wniosek,  w którym
szczegółowo  opisał  charakterystykę  przedsięwzięcia,  odległość  masztu  od  budynków.  Po
wstępnej analizie ww. wniosku wynika, że przedsięwzięcie nie mieści się w granicach, które są
określone  w  rozporządzeniu.  Powyższy  wniosek  wraz  z  załącznikami  wysłany  został  do
uzgodnień – do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  i do sanepidu z prośbą o opinię.
Jest dwadzieścia stron postępowania. Jeżeli jest powyżej dwudziestu strony zawiadamia się w
sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Osoby zainteresowane
otrzymały zawiadomienia o wszczęciu postępowania, dodatkowo sołtys otrzymał dokument z
prośbą o wywieszenie na tablice ogłoszeń. Na stronie gminy Wolanów jest również załączona
karta informacyjna oraz załączniki graficzne ww. inwestycji. 
Pani Bożena Cyrańska nadmieniła,  że wydając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
celu publicznego będzie wiążąca dla decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Teresa  Pankowska  poinformowała,  że  mieszkańcy  z
pewnością obawiają się inwestycji, ponieważ jest ona planowana w bliskości zabudowań.  

Pani Bożena Cyrańska poinformowała, że odległości są zachowane.

Ad. 9
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.



Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały,  gdzie w  
głosowaniu  jawnym uchwała  Nr  XXI/124/2016  w sprawie  przyjęcia  „Programu  współpracy
Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego na rok 2017”została podjęta jednogłośnie „za”. 
(uchwała w załączeniu)

Ad. 10.
Przewodnicząca  Rady Gminy Teresa  Pankowska  odczytała  projekt  w  sprawie  zatwierdzenia
„Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Wolanów na lata 2016 – 2021”.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały,  gdzie w  
głosowaniu jawnym uchwała Nr XXI/125/2016 w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu
budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wolanów na lata
2016 – 2021” została podjęta jednogłośnie „za”. (uchwała w załączeniu)

Ad. 11. 
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały  w  sprawie

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały,  gdzie w  
głosowaniu  jawnym uchwała  Nr  XXI/126/2016  w sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2017 rok została podjęta jednogłośnie „za”. (uchwała w załączeniu)

Ad. 12
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały  w  sprawie

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolanów. 
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały,  gdzie w  
głosowaniu jawnym uchwała Nr XXI/127/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości  i  porządku  na  terenie  gminy  Wolanów została  podjęta  przy  14  głosach  „za”  i  1
„wstrzymującym”
 (uchwała w załączeniu) 

Ad. 13
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały  w  sprawie

obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały,  gdzie w  
głosowaniu jawnym uchwała Nr XXI/128/2016  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok została podjęta jednogłośnie „za”.
 (uchwała w załączeniu) 

Ad. 14.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały  w  sprawie

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.



Przewodnicząca  Rady  Gminy  poddała  pod  głosowanie  ww.  projekt  uchwały,  gdzie  w  
głosowaniu jawnym uchwała Nr XXI/129/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2017 rok została podjęta jednogłośnie „za”.
 (uchwała w załączeniu) 

Ad. 15
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały  w  sprawie

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących
na terenie Gminy Wolanów.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  poddała  pod  głosowanie  ww.  projekt  uchwały,  gdzie  w  
głosowaniu jawnym uchwała Nr XXI/130/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów została
podjęta jednogłośnie „za”.
(uchwała w załączeniu) 

Ad. 16
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie

ustalenia stawki opłaty za odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
Następnie zapytała, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały.

Radny Bogumił Towarek poinformował, że zaproponowana stawka przez Komisję jest
zbyt  drastyczną  podwyżką,  ponieważ aż  30%-ową,  w związku z  powyższym poprosił  Radę
Gminy Wolanów o ponowne przeanalizowanie kosztów utrzymania sieci kanalizacyjnej. 

Następnie  radny  Zdzisław  Niewola  zabrał  głos  w  sprawie  kosztów  utrzymania  sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej, zwrócił uwagę na fakt, iż każdego roku woda ginie.  Należy
dogłębnie  przeanalizować  koszty  związane  z  utrzymaniem  sieci  wodociągowej  oraz
kanalizacyjnej.   
Radny dodał, że ww. projektu uchwały nie poprze.

Przewodnicząca  Rady  Gminy Teresa  Pankowska  zapytała,  czy  jest  inna   propozycja
stawki opłaty za odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
Radny Bogumił Towarek zaproponował o odłożenie projektu uchwały i powrót do tematu w
nowym roku budżetowym. 

Radny  Sylwester  Mąkosa  poinformował,  że  każdy  mieszkaniec  chciałby  mieć  jak
najniższe podatki i opłaty. Natomiast faktem jest, iż do ścieków Gmina Wolanów w roku 2015
dopłaciła  80.000,00  zł.,  dlatego  zaproponowano  na  posiedzeniu  Komisji  Rozwoju
Gospodarczego Budżetu i Finansów podwyższenie stawki opłaty za odprowadzenie ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych. Według radnego  w ten sposób koszty utrzymania kanalizacji by się
zbilansowały. Mając kanalizację można określić, ze jest to swego rodzaju luksus. 

Radny Andrzej Szatan zabierając głos powiedział, że nie można obciążać mieszkańców,
którzy  maja  kanalizację,  ponieważ  różnica  pomiędzy  ściekami,  za  które  gmina  płaci  do
Wieniawy, a zainkasowanymi u mieszkańców mają wpływ czynniki napływowe.

Radny Jacek Murawski w woli uzupełnienia, poinformował, że wszyscy mieszkańcy z
podatków  muszą  pokryć  tę  różnicę.  Kwestia  utrzymania  kanalizacji  była  analizowana  na
posiedzeniu Komisji. Mieszkańcy, którzy nie mają kanalizacji ponoszą większe koszty z tytułu
utrzymania szamb. Tu należy zauważyć, że gmina finansuje mieszkańcom ten luksus w postaci
kanalizacji. 

Skarbnik Gminy Zofia Janas poinformowała, że gmina Wolanów płaci  5,18 brutto  za
1m3  ścieków odprowadzonych do Wieniawy.

Radny Jacek Murawski poinformował, że należy jeszcze skalkulować przesył oraz koszty
utrzymania pracownika.

Radny Bogumił Towarek poinformował, że gmina Wieniawa dla swoich mieszkańców
ustaliła stawkę za 1m3 ścieków w kwocie 3,80 zł. 



Radny Zdzisław Niewola zapytał o kwestie dofinansowania do modernizacji oczyszczalni
ścieków w Domaniowie, czy gmina Wolanów współfinansując ww. przedsięwzięcie będzie miała
wpływ na jakiekolwiek decyzje.

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że jesteśmy zależni od
Wieniawy, ponieważ przez jej tereny przebiega sieć kanalizacyjna.  

Następnie przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska zawnioskowała o odłożenie
projektu  uchwały  do  czasu  przeprowadzenia  wnikliwej  kalkulacji  kosztów  utrzymania  sieci
kanalizacyjnej.  

Przewodnicząca  Rady Gminy poddała  pod  głosowanie  wniosek  o  odłożenie  projektu
uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawki  opłaty  za  odprowadzenie  ścieków  do  urządzeń
kanalizacyjnych.

W głosowaniu  jawnym  przy  13  głosach  „za”  i  2  „wstrzymujących”  wniosek  został
przyjęty.

Ad. 17.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały  w  sprawie

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej położonej w miej-
scowości Wolanów, ul. Rynek 7 jej dotychczasowemu Dzierżawcy.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  poddała  pod  głosowanie  ww.  projekt  uchwały,  gdzie  w  
głosowaniu jawnym uchwała Nr XXI/131/2016 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzier-
żawę części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wolanów, ul. Rynek 7 jej
dotychczasowemu Dzierżawcy została podjęta jednogłośnie „za”.
(uchwała w załączeniu) 

Ad. 18.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt  uchwały w sprawie

wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości zabudowanej położonej w miejsco-
wości Wolanów, ul. Radomska 20 jej dotychczasowemu Najemcy.  
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  poddała  pod  głosowanie  ww.  projekt  uchwały,  gdzie  w  
głosowaniu jawnym uchwała Nr XXI/132/2016 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem
części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wolanów, ul. Radomska 20 jej
dotychczasowemu Najemcy. została podjęta jednogłośnie „za”.
(uchwała w załączeniu) 

Ad. 19.
Skarbnik  Gminy Zofia  Janas  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie  wprowadzenia

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2016 – 2021.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały,  gdzie w  
głosowaniu jawnym uchwała Nr XXI/133/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2016 – 2021 została podjęta jednogłośnie „za”.
(uchwała w załączeniu) 

Ad. 20
Skarbnik Gminy Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale

budżetowej na 2016 rok.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały,  gdzie w  
głosowaniu jawnym uchwała Nr XXI/134/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016



rok została podjęta jednogłośnie „za”.
(uchwała w załączeniu) 

Ad. 21
Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała udzielił odpowiedzi na zapytania zgłoszone na po-

przedniej sesji. Radny Zdzisław Niewola poprosił o zajęcie się sprawą związaną z niszczeniem
asfaltu w Wymysłowie przez przerastające korzenie. W odpowiedzi Wójt poinformował, że w
przyszłym roku zostanie wysłana koparka w celu przerwania korzeni, aby nie ulegał dalszemu
niszczeniu asfalt. 

Radny Marek Ferens poprosił  o sprzątnięcie  poboczy wzdłuż drogi krajowej  nr 12 w
miejscowości Kowalanka. Przejeżdżające samochody ciężarowe z ładunkami piachu brudzą po-
bocza powodując zaleganie ziemi, a przez to woda nie spływa z drogi krajowej (niebezpieczeń-
stwo dla uczestników ruchu). Wójt Gminy Adam Gibała poinformował, że każdorazowo w cza-
sie spotkań z przedstawicielami firmy, która zajmuje się budową obwodnicy Urząd Gminy infor-
muje o utrudnieniach, jakie mają mieszkańcy z powodu prowadzonej ww. inwestycji, o koniecz-
ności uprzątania poboczy, jak również czyszczeniu z błota drogi krajowej oraz  drogi powiato-
wej.

Ad. 22
Wolne wnioski i informacje.
Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska poinformowała, że w dniu 29 listo-
pada Gmina Wolanów gościła delegację  z Azerbejdżanu. Spotkanie odbyło się w świetlicy wiej-
skiej w Mniszku, w którym udział wzięli: władze Urzędu Gminy, przedstawiciele  Rady Gminy
Wolanów, prezes Zarządu Stowarzyszenia  LGD „Razem Dla Radomki” Pan Cezary Nowek,
oraz Pan Leszek Figarski – prezes.  Wizyta ta była  współorganizowana i finansowana w całości
w ramach projektu Unii Europejskiej w  Azerbejdżanie: „Pilot Regional Development Project
(PRDP) for the Republic of Azerbaijan”.  Celem projektu było   zapoznanie Azerów z doświad-
czeniami Krajów Członkowskich UE, w tym przede wszystkim w obszarze rolnictwa. Głównym
obszarem zainteresowań była   sfera rozwoju obszarów wiejskich, proces transformacji systemu
rolniczego w Polsce, przedsiębiorczość oraz sprawnie funkcjonujące, zrestrukturyzowane rolnic-
two, odnoszące sukcesy w eksporcie własnych produktów.

Pan Adam Gibała – Wójt Gminy przedstawił krótką charakterystykę  gminy Wolanów
oraz  plany rozwojowe na przyszłość. Następnie Pan Cezary Nowek – prezes Zarządu Stowarzy-
szenia LGD „Razem dla Radomki”,  zademonstrował   prezentację   dotyczącą   Stowarzyszenia,
zapoznał zebranych z jego działalnością, zadaniami i projektami oraz przedstawił szczegóły do-
tyczące prowadzenia przedsiębiorstw w naszym regionie. Przedstawiciele delegacji zaintereso-
wali  się  produktami  mleczarskimi  firmy FIGAnd.  Pan Leszek Figarski,  właściciel  tej  firmy
przedstawił krótką informację o początkach swojej działalności i jej rozwoju. Podkreślał, jakie
znaczenie ma jakość produktu, współpraca z innymi przedsiębiorcami oraz serce wkładane w
pracę.
           Nastąpiła wymiana doświadczeń, poglądów, pojawiły się zarysy pomysłów dotyczących
współpracy. Na koniec spotkania zarówno zaproszeni goście, jak i przedstawiciele gminy Wola-
nów, wręczyli sobie nawzajem upominki, które będą wspaniałą pamiątką.
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, nie mogło zabraknąć oczywiście polskiej kuch-
ni – na stole królowały pierogi oraz wyroby lokalnych firm: FIGAnd, Pierrot, domowe ciasta
oraz inne lokalne specjały.

Sołtys sołectwa Rogowa Marek Kraszewski  zabrał  głos  w  sprawie  projektu  na
przebudowę drogi powiatowej, zasygnalizował,  że warto byłoby sprawdzić,  czy zostały ujęte
mostki w ww. projekcie. Wójt wyjaśnił, że projekt jest w trakcie realizacji.

 Radny  Zdzisław  Niewola  zapytał,  czy  droga  będzie  wykonana  do  granic  gminy



Wieniawa.  Wójt  Gminy  Adam  Gibała  poinformował,  że  projekt  jest  wykonywany  na  cały
odcinek, natomiast realizacja inwestycji będzie rozłożona prawdopodobnie na trzy lata.

Ad. 18
Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska

podziękowała za udział w posiedzeniu, po czym zamknęła XXI sesję Rady Gminy Wolanów  
o godz.11.00.

Protokolantka                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów

Monika Musiałek      Teresa Pankowska


