Protokół Nr XXV/2017
z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 15 lutego2017 roku
Ad 1
Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska o godz. 9.00 otworzyła XXV
sesję Rady Gminy Wolanów. Powitała wójta, pracowników Urzędu Gminy, radnych oraz sołtysów
przybyłych na sesję. Następnie zgodnie z listą obecności poinformowała, że w sesji uczestniczy 14
radnych, jeden radny nieobecny, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad oraz
podejmowania prawomocnych uchwał. (lista obecności w załączeniu).
Ad. 2
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała proponowany
porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Komisji o ich pracach między sesjami Rady.
5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
6. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady.
7. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniej sesji.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego.
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 XXIV/2017 z dnia 27 stycznia
2017 roku został przyjęty jednogłośnie.
Radny Jacek Murawski zwrócił uwagę, aby do protokołów z sesji zamieszczanych na stronie
bip załączać sprawozdania Wójta.
Sekretarz poinformowała, że od kilku ostatnich sesji sprawozdania wójta są treścią
protokołu.
Ad. 4
Jako pierwszy informację komisji o ich pracach między sesjami przedstawił Pan Marcin
Ciężkowski Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia informując, że w dniu 8
lutego odbyło się wspólne posiedzenie z Komisją Rewizyjną, na którym zajmowano się projektem
uchwały dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Opiniowano również zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok.
Następnie Pan Marek Ferens Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego poinformował, że w dniu 9 lutego odbyło się wspólne posiedzenie z Komisją
Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów. Zajmowano się materiałami przygotowanymi na
sesję Rady Gminy Wolanów oraz ustalono plany pracy obu Komisji na rok 2017.
Ad. 5
Sprawozdanie z okresu między sesjami przedstawił Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała

Bieżące utrzymanie dróg:
1. Od ostatniej sesji w ramach zimowego utrzymania dróg i ulic piaskarka wyjeżdżała
trzykrotnie na terenie gminy Wolanów w celu likwidacji śliskości na jezdniach. Łącznie
przejechała 210,9 km. za kwotę 16.450,20zł.
Wysłany został również pług do odśnieżania, który łącznie pracował
27, godz. 16 min. za kwotę 2.716,00zł.
Inwestycje, przetargi
1.
Trwają prace przy budowie przedszkola w Wolanowie. Korporacja Budowlana „DARCO”
roboty wykonuje zgodnie z harmonogramem. Wykonywane są roboty elektryczne oraz posadzki. Wykonywane są tynki w budynku.
2.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Z początkiem lutego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Maciej Okrój, które
zaoferowało najniższą cenę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków rozpoczęło prace w terenie.
Spośród złożonych oświadczeń przez mieszkańców (ok. 180 szt.) wyrażających chęć przystąpienia
do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do I etapu wyłoniono 108 gospodarstw,
z tych miejscowości, dla których budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej jest niezasadna i nieekonomiczna.
Część mieszkańców z wytypowanych miejscowości po oględzinach i z własnej woli rezygnuje z przedsięwzięcia, z powodu braku miejsca na wykonanie inwestycji lub z braku spełnienia warunków własnościowych nieruchomości, albo braku zabudowy na danej nieruchomości.
Realizacja przewidzianej inwestycji będzie uzależniona od ogłoszenia przez Instytucje Zarządzające naboru wniosków o przyznanie pomocy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, a także możliwości finansowych mieszkańców i gminy oraz od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Realizacja inwestycji będzie możliwa po otrzymaniu pozytywnej
decyzji weryfikacji wniosku.
Możliwe dofinansowanie wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020 wynosiłoby do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych realizacji inwestycji, szacowany wkład własny wynosiłby do 36,37% kosztów realizacji
inwestycji - koszt po stronie mieszkańców zostałby wyliczony i zabezpieczony po rozstrzygnięciu
postępowania przetargowego na wykonanie przedmiotowej inwestycji tj. wyłonieniu Wykonawcy
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Według wstępnych szacunków, koszt budowy jednej przydomowej bezprądowej oczyszczalni ścieków wynosi ok. 15 – 17 tys. zł.
Drugim z możliwych dofinansowań planowanej inwestycji byłyby środki w formie pożyczki, z
możliwością umorzenia do 40% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu z zakresu ochrony wód.
Plan budowy I etapu przydomowych oczyszczalni przewidziany byłby do realizacji w latach 20172018.
Sprawy bieżące:
1.
Projekt „Nowe umiejętności - nowe perspektywy”
Do 10 lutego trwał nabór osób chętnych – mieszkańców gminy Wolanów - do projektu z zakresu
obsługi komputera i Internetu. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów, wkładem rzeczowym
Gminy Wolanów w projekcie będą sale udostępnione na potrzeby przeprowadzenia kursów komputerowych.
Projekt realizowany będzie dla 3 grup 10-osobowych, w tym 2 grupy będą mieć zajęcia w GCK, 1
grupa w PSP w Bieniędzicach.
Łączna liczba godzin szkolenia z technik informacyjnych (ICT) wynosić będzie 120 godzin i zakończona zostanie egzaminem zewnętrznym/certyfikatem.
Projekt pn. „Nowe umiejętności – nowe perspektywy” wspófinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działania 10.2. Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych.

(Jutro tj. 16 lutego o godz. 11.00 na Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy będzie spotkanie z
uczestnikami szkolenia).
2. Program Rewitalizacji – szansą na odnowę Gminy Wolanów
Trwają prace nad Programem Rewitalizacji dla Gminy Wolanów na lata 2016–2023 opracowywanym przez firmę zewnętrzną GREEN KEY.
Obszar rewitalizacji został wyznaczony na podstawie przeprowadzonych badań i analiz, które
wskazują na skumulowanie występujących na nim problemów społecznych, technicznych, przestrzenno-funkcjonalnych. Do obszaru rewitalizacji zostały włączone sołectwa: Wolanów i Młodocin
Większy.
Dlatego też można zgłaszać swoje pomysły na projekty rewitalizacyjne (dla powyższych sołectw),
które mają służyć wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej (zakładka konsultacje społeczne). Termin składania
formularzy trwa do 1 marca br.
3. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
W dniu 9 lutego rozstrzygnięte zostały konkursy ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych prowadzonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe w zakresie:
a) „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” – wpłynęła 1 oferta Stowarzyszenia Gminny
Klub Sportowy „Jaguar” – przyjęta do realizacji, przyznana kwota dotacji 100.000 zł
Ad. 6
Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka przedstawiła informację z realizacji uchwał Rady
Gminy Wolanów, a mianowicie w ramach nadzoru prawnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Zespół w Radomiu przesłano uchwałę:
- Nr XXIV/146/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
Natomiast do Wojewody Mazowieckiego przesłano uchwałę:
- Nr XXIV/144/2017 w sprawie: założenia Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie,
- Nr XXIV/145/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości
zabudowanej położonej w miejscowości Wolanów, ul. Kolejowa 17 jej dotychczasowemu
Najemcy,
Do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego przesłano uchwałę Nr
XXIV/144/2017 w sprawie: założenia Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie,
którą opublikowano w dniu 9 lutego pod pozycją 1207.
Ad. 7
Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka poinformowała, że na ostatniej sesji nie odnotowano
wniosków.
Ad. 8
Interpelacje i zapytania radnych.
Jacek Murawski zabierając głos powiedział, że w związku z planowaną rozbudową szkoły w
Sławnie można byłoby pomyśleć o stworzeniu parkingu z kruszywa przed budynkiem szkoły w
miejscu obecnego ogródka szkolnego i wykonać ww. roboty w czasie wakacji szkolnych. Byłby to
prowizoryczny, tymczasowy parking dla szkoły. W odpowiedzi Wójt poinformował, że w tej chwili
nie zostaną podjęte decyzje w ww. sprawie, dopóki nie przedstawiona zostanie wizja rozbudowy
obiektu. Dyrektor wyrazi swoje zdanie, co do zapotrzebowania na sale lekcyjne. Wówczas
ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na
rozbudowę szkoły, który przedstawi wizję rozbudowy obiektu. Okaże się ile terenu działki zajmie
dobudowany obiekt i dopiero wtedy będzie można zaplanować parking, ponieważ działka nie jest
zbyt duża. Wójt zaapelował o wstrzymanie się z tego typu decyzjami do momentu przedstawienia
koncepcji rozbudowy szkoły. Nadmienił, że zieleń szybko można usunąć, trudniej ją odtworzyć.
Radny Zdzisław Niewola poruszył temat planu zagospodarowania przestrzennego drogi

KD2 w m. Mniszek, zapytał Wójta Gminy, jakie widzi rozwiązanie tego problemu i czy w
najbliższej przyszłości jest planowane jego rozwiązanie. Radny widzi możliwość skorzystania w
danym przypadku ze specustawy. Wójt poinformował, że ze strony gminy była propozycja , aby z
budżetu gminy pokryć koszty podziału geodezyjnego oraz wykonanie drogi, natomiast właściciele
działek żądają odszkodowania za pas nieruchomości, który przeznaczony jest pod drogę w planie
zagospodarowania przestrzennego. Jeśli Rada Gminy wyrazi zgodę na wykupienie to Wójt nie
będzie oponował.
Ad. 9
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
Radny Jacek Murawski powiedział, że skoro kuchnia z przedszkola w Sławnie przeniesiona
zostanie do Wolanowa, to w związku z tym mogliby pracownicy, którzy pracują na kuchni być
zatrudnieni, ponieważ mają oni już doświadczenie w danej dziedzinie.
Sekretarz w odpowiedzi poinformowała, że kwestie zatrudniania pracowników będą
należały do dyrektora placówki.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt
uchwały w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym uchwała Nr XXV/147/2017 w sprawie
zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok została przyjęta jednogłośnie. (uchwała w załączeniu).
Ad. 10.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Radny Zdzisław Niewola zabierając głos powiedział, że w ostatnich trzech kadencjach inwestycje
w kierunku oświaty były duże. Nadmienił, że często radny nie popierał rozwiązań w szczegółach.
Radny Zdzisław Niewola powiedział, że reforma oświatowa spowoduje, że jedne szkoły trzeba
rozbudowywać, a inne szkoły będą puste. Radny zastanawia się także, czy dwa przedszkola na
terenie gminy Wolanów będą pełne. Radny powiedział, że z obwodu szkolnego w Mniszku nie
będą rodzice wozili dzieci do przedszkola w Wolanowie.
Radny Tadeusz Gibała odnosząc się do wypowiedzi swego przedmówcy poinformował, że
myśląc takimi kategoriami, to powinno być przedszkole w Walinach, Garnie, Młodocinie.
Sekretarz zabierając głos poinformowała, że w przypadku klas małoliczebnych w okresie
przejściowym nie można ich łączyć, dzielić, ani likwidować.
Wójt zabierając głos powiedział, że w gminie Zakrzew w m. Bielicha budowana jest szkoła
i okazuje się, że nie ma skąd wziąć dzieci.
Radny Jacek Murawski powiedział, że były zakusy w przeszłości, aby zlikwidować szkołę
w Bieniędzicach.
Wójt poinformował, że nigdy nie myślał o likwidacji szkół.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, gdzie w głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” uchwała Nr
XXV/148/2017 została podjęta. (uchwała w załączeniu)
Ad. 11
Odpowiedzi na interpelacje i zapytanie zadane na poprzedniej sesji udzielił Wójt Gminy
Wolanów Adam Gibała. Radny Jacek Murawski zgłosił awarię oświetlenia ulicznego w m.
Kacprowice przy drodze krajowej. Wójt poinformował, że rozmawiał z konserwatorem odnośnie
usunięcia ww. awarii, jednak w tej chwili jest to niemożliwe, ponieważ zwyżka nie może wjechać
na tyle, aby usunąć ww. awarię. W dalszej części wypowiedzi Wójt nadmienił, że w momencie
kiedy zatrudnione zostaną osoby w ramach prac interwencyjnych w miarę możliwości usunięte
zostaną zakrzaczenia i wówczas będzie można dokonać naprawy ww. oświetlenia.
Ad. 12

Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała zaprosił na popołudnie artystyczne pt. „Prawdziwe
Oblicze Kobiety”, które odbędzie się 5 marca 2017 roku o godz. 16.00 w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Wolanowie, przy ul. Kolejowej 17.
Następnie sołtys sołectwa Bieniędzice Pani Elżbieta Jemiołowska zabrała głos w sprawie
uprzątania śmieci z koszy przy przystankach. Zapytała, czy leży to w gestii firmy obsługującej
gminę Wolanów.
Jako kolejny głos zabrał radny Czesław Gac informując, że rodzice dzieci dojeżdżających
do gimnazjum w Wolanowie skarżą się na kierowcę autobusu, który jest arogancki oraz
niepunktualny. Ponadto uczniowie kończą zajęcia i są zmuszeni oczekiwać na odjazd autobusu ok.
1.30 h. Byli w tym temacie u dyrektora szkoły i otrzymali informacje, ze należy w tym temacie
pójść do Wójta Gminy.
Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka poinformowała, że nie docierały żadne skargi do
Urzędu Gminy w ww. temacie. Natomiast, co do oczekiwania na odjazd ze szkoły, tak są ustalone
kursy żeby nie były cogodzinne, ponieważ to generowałoby dużo większe koszty dowozów, do
dwóch godzin uczniowie mogą poczekać w świetlicy szkolnej po zakończonych zajęciach
lekcyjnych.
Według radnego Jacka Murawskiego dyrekcja powinna z czystej przyzwoitości przyjąć do
wiadomości taką skargę i przekazać ją dalej.
Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka poinformowała, że ww. zagadnienie zostanie
wyjaśnione.
Ad. 13
Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska
podziękowała za udział w posiedzeniu, po czym zamknęła XXV sesję Rady Gminy Wolanów
o godz. 9.40.
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