
 

 

 

Protokół Nr  XXVI/2017 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 21 marca 2017 roku 

 

Ad 1 

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

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 usprawiedliwiony, 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. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie. 

10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby wynikające z 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 

2016 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2017 rok”.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowe-

go ustroju szkolnego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów 

potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/185/13 Rady Gmi-

ny Wolanów z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego na-

uczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez  

przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest gmina Wolanów. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/186/13 Rady Gmi-

ny Wolanów z dnia 28 października 2013 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Wolanów na lata 2017 – 2022. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. 

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

21. Wolne wnioski i informacje.  



 

22. 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 XXV/2017 z dnia 15 lutego 2017 

roku został przyjęty jednogłośnie. 

  

Ad. 4 

Jako pierwszy informację komisji o ich pracach między sesjami przedstawił Pan Sylwester Mąkosa 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów informując, że 

członkowie spotkali się na posiedzeniu w dniu 16 marca.  Zajmowano się opiniowaniem projektów 

uchwał  dotyczących spraw oświatowych, zmian budżetowych, programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2017 rok.  

Poruszono również tematykę związaną z organizacją przetargu nieograniczonego na bieżące utrzy-

manie dróg w roku 2017.  

 Jako kolejny informację przedstawił Pan Marek Ferens Przewodniczący Komisji Rolnictwa 

Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego informując, że komisja spotkała się na posiedzeniu w 

dniu 9 marca. Członkowie Komisji udali się w teren celem dokonania objazdu dróg gminnych pod 

względem ich stanu. Członkowie Komisji po objeździe  dróg uznali, że większość z nich wymaga 

nawiezienia gruzu betonowego, a nie kruszywa. Gruz betonowy sprawdziłby się dużo lepiej na dro-

gach gruntowych 

 Następnie zastępca przewodniczącego  Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia Komisji 

Pan Andrzej Szatan poinformował, że Komisja Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia odbyła posiedze-

nie w dniu 14  marca, na której zajmowano się opiniowaniem materiałów na sesję.  Następnie Kie-

rownik GOPS w Wolanowie przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wolanowie za 2016 rok oraz sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny oraz potrzeby wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i sys-

temie pieczy zastępczej za 2016 rok. 

 Pan Bogumił Towarek Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie 

komisji spotkali się na posiedzeniu w dniu  16 marca, na której zajmowano się opiniowaniem mate-

riałów przygotowanych na sesję Rady Gminy Wolanów. Rozpoczęto również kontrolę wydatków 

jednostki oświatowej – Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie za 2016 rok. 

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z okresu między sesjami przedstawił Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała  

Bieżące utrzymanie dróg: 

 

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 XXV/147/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, 

Natomiast do Wojewody Mazowieckiego przesłano uchwałę:  

-  Nr XXV/148/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego 

WW. uchwałę umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów, a także  na 

stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wolanów.  

Ponadto ww. uchwałę  przesłano do Mazowieckiego Kuratora Oświaty  celem zaopiniowania oraz 

do Związków Zawodowych. 

 

Ad. 7 



 

Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka poinformowała, że na ostatniej sesji nie odnotowano 

wniosków. 

 

Ad. 8 

Interpelacji i zapytań radnych nie było. 

 

Ad. 9. 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie. (sprawozdanie 

w załączeniu) 

 

Ad. 10 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby wynikające z ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2016 rok.  

(sprawozdanie w załączeniu) 

 

Ad. 11  

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Wolanów na 2017 rok.”  

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVI/149/2017  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 

2017 rok ” została przyjęta jednogłośnie. (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 12 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVI/150/2017  w sprawie dostosowania sieci szkół podsta-

wowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego została przyjęta jednogłośnie.  

(uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 13 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryte-

rium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 

publicznych szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Wolanów. 

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVI/151/2017  w sprawie określenia kryteriów wraz z 

liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekruta-

cyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawo-

wych oraz do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów została przyjęta jedno-

głośnie. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 14 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/185/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 października 

2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia 

opłat za niektóre świadczenia udzielane przez  przedszkola publiczne, dla których organem prowa-

dzącym jest gmina Wolanów. 

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 



 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVI/152/2017  w sprawie wprowadzenia zmian w 

uchwale Nr XXXV/185/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 października 2013 r. w sprawie okre-

ślenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadcze-

nia udzielane przez  przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest gmina Wola-

nów została przyjęta jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 15 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/186/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 października 

2013 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 

oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. 

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVI/153/2017  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwa-

le Nr XXXV/186/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 października 2013 roku w sprawie tygo-

dniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodnio-

wego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli została przyjęta jednogłośnie. 

(uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 16 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

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

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVI/154/2017  w sprawie wyrażenia zgody na wyodręb-

nienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki została przyjęta jednogłośnie. 

(uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 17 

Skarbnik Gminy Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długo-

terminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie.  

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w ww. sprawie.   

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVI/155/2017 w sprawie zaciągnięcia  

długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie została przyjęta jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 18 

Skarbnik Gminy Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2017 – 2022 

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w ww. sprawie.   

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVI/156/2017 w sprawie w sprawie wprowadzenia 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2017 – 2022 została przyjęta 

jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 19 

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

towej na 2017 rok 

Radny Jacek Murawski zabierając głos odniósł się do zmian w dziale 926 rozdział 92601 o 

kwotę 19.614,00 zł. ( z przeznaczeniem na zapłatę potrąconej w 2015 roku kary umownej dla wy-



 

konawcy zadania – Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mniszku, wraz z należnymi odsetkami i 

kosztami sądowymi).  Radny zapytał ile w ww. kwocie jest kary umownej, którą zwracamy i ile jest 

kosztów sądowych. W odpowiedzi Skarbnik Gminy Zofia Janas poinformowała, że 12.815,79 zł. 

jest to potrącona kara umowna, 5.488 zł. są to koszty postępowania sądowego i  na dzień dzisiejszy 

1.318,10 zł. są to odsetki.  

Radny Jacek Murawski zapytał, kto podjął decyzje, żeby karę umowną zatrzymać i na jakiej 

podstawie. Jakie były ku temu przesłanki prawne, żeby być pewnym, że jest to zgodne z umową 

oraz prawem. Skarbnik Gminy Zofia Janas  w odpowiedzi poinformowała, że decyzja była wspólna, 

ponieważ Wykonawca nie wywiązał się z warunków umowy, nie płacąc podwykonawcy. Zgodnie z 

zapisami zawartymi w umowie została naliczona i potrącona kara umowna.  

Radny Jacek Murawski zapytał, jak to się stało, że Sąd przyznał rację Wykonawcy. Musimy 

zapłacić z budżetu ponad 5 tys. zł., jest to zbędny wydatek dodał.  

Skarbnik wyjaśniła, że takie są zapisy umowy, które należy respektować. Tak należało po-

stąpić. Radny Jacek Murawski zapytał, czy Urząd odwoływał się od ww. decyzji. Skarbnik odpo-

wiedziała, że Gmina się odwoływała 

Adwokat obsługująca Urząd Gminy Sylwia Rzepka – Sęderowska poinformowała, że  

„w umowie zawarty był paragraf, który przewidywał karę umowną nieterminową spłatę podwyko-

nawcy.  Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w tej sprawie.  WW. sprawę konsultowałam, byłam 

przy całej procedurze. Zapis był tak skonstruowany, że później okazało się iż można go czytać w 

dwojaki sposób. Decyzja była podjęta na podstawie zapisu, iż można potrącić karę umowną i lepiej 

narazić się na postępowanie sadowe i mieć wyrok, który przesądzi, która strona ma racje niż wypła-

cić nie potrącając  kary umownej i narazić się w razie kontroli, dlaczego nie skorzystaliśmy z tego 

zapisu. W tym momencie wybrana została opcja bezpieczniejsza dla Gminy.  Czy się z tym zga-

dzamy, czy nie to już jest inna sprawa.  Natomiast jest czarno na białym, i w tym momencie jeśli 

organy będą kontrolowały nie mogą zarzucić Urzędowi, że nie skorzystał z zapisu umowy kary 

umownej.  Sprawa ta przeszła przez I i II instancję, w każdym przypadku z innym uzasadnieniem, 

jednak wyrok został utrzymany. Brałam udział w obu instancjach, także całe postępowanie jest nam 

znane. Taki został świadomie dokonany wybór, ponieważ umowa przewidywała w sytuacji nieter-

minowej zapłaty na rzecz podwykonawców kare umowną, co naszym zdaniem miało miejsce. Po-

trącenie ww. kary, to te 12 tys. o które było roszczenie. Była obawa, że bez potrącenia kary umow-

nej, nie wejścia na drogę sądową, bez braku orzeczenia sądu czy mamy rację, organ kontrolujący 

mógłby interpretować w taki sposób w jaki my interpretowaliśmy zapisy umowy, że mamy prawo 

do kary umownej i wtedy nałożone byłyby odpowiednie sankcje”.   

Radny Jacek Murawski powiedział, że rozumie, iż w związku zapisami w umowie, nie by-

łoby innego wyjścia. W dalszej części radny zapytał, kto konstruował umowę. 

Adwokat Sylwia Rzepka - Sęderowska poinformowała, że „umowa funkcjonuje w Urzędzie 

od kilku lat i nie jest moim wytworem. Za każdym razem  umowy parafowane są przez prawnika, 

który gminę obsługuje. W tym momencie była ona sprawdzana i parafowana przeze mnie. Ja czyta-

łam ją tak samo, jak mój poprzednik, który ja tworzył. Ja miałam takie samo stanowisko, dlatego 

optowałam, aby pójść na drogę sądową.”  

Radny Jacek Murawski - kara umowna, to nie są nasze pieniądze, my je oddaliśmy, ale przy 

okazji prawie 6 tys. zł. zostało wydane. 

Adwokat – Sylwia Rzepka – Sęderowska – „były dwa odrębne stanowiska, w związku z 

czym organ kontrolujący, gdyby przyszedł  nie wiadomo, które stanowisko by przyjął. Mógłby 

pójść za naszym tokiem myślenia zapytałby, dlaczego Urząd wypłacił pieniądze nie skorzystał z 

kary umownej. Narazilibyśmy się na większą odpowiedzialność nie potrącając kary umownej”. 

Radny Jacek Murawski – „ja to wszystko rozumiem, przyjmuje do wiadomości, że postę-

powanie musiało pójść w stronę w jaką poszło. Tylko nie rozumiem początku, dlaczego zostało 

dopuszczone do tego, dlaczego została taka umowa podpisana, która przed niczym nas nie chroni. 

Jeszcze musieliśmy tych kilka tysięcy złotych dołożyć. W skali budżetu gminy to może nie jest du-

ża kwota, ale to jest 6 tys. zł.”  



 

Adwokat Sylwia Rzepka -  Sęderowska – „w prawie są zapisy w umowie, które funkcjonują, 

dopóki nic się nie zadzieje. Te zapisy umowy powtarzały się od wielu lat i się sprawdzały, nigdy 

nie było z tym problemu, one były realizowane i nikt tego nie podważał.”  

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w ww. sprawie.   

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVI/156/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2017 – 2022 została przyjęta jednogło-

śnie przez Radę Gminy Wolanów. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 20 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania przedstawił Adam Gibała Wójt Gminy Wolanów, in-

formując, że na ostatniej sesji sołtys sołectwa Bieniędzice Elżbieta Jemiołowska zapytała o  

uprzątanie koszy na śmieci przy przystankach. Wójt poinformował, że w ramach zawartej umowy z 

firmą EKO-JAS Krzysztof Janas  Garno ul. Kasztanowa, odpady z koszy ulicznych usuwane są dwa 

razy w miesiącu zgodnie z ustalonym harmonogramem. Pracownicy publiczni zajmują się uprząta-

niem rowów wzdłuż dróg zlokalizowanych na terenie gminy Wolanów.  

 

Ad. 21 

Wolne wnioski i informacje  

Radny Tadeusz Gibała poinformował, że sprzątnięte śmieci  z rowów przez pracowników 

publicznych należy jak najszybciej zabrać, ponieważ psy rozrywają worki i wysypując śmieci. Wójt 

poinformował, że po zimie tych śmieci jest bardzo dużo, w ostatnim czasie uzbieranych zostało 

ponad 100 worków śmieci, dlatego firma obsługująca gminę Wolanów nie zdążyła zebrać w ciągu 

jednego dnia, natomiast praktykowane jest, że po zebraniu śmieci EKO JAS zabiera je następnego 

dnia. 

Radny Marek Ferens poinformował, że po ostatnim objeździe dróg członkowie Komisji 

zawnioskowali o wykonanie zadaszenia na agregat prądotwórczy przy stacji SUW Wawrzyszów. 

Radny Zdzisław Niewola zabrał głos w temacie dzieci pięcioletnich. Według radnego należy 

dotrzeć do rodziców tych dzieci, należy ich uświadomić, np. poprzez organizacje spotkania. Według 

radnego gmina ma obowiązek dowieść dzieci pięcioletnie do szkoły jeśli dziecko ma  ponad 3 km. 

Radny uważa, że wszystkie dzieci powinny pójść do przedszkola przed rozpoczęciem zerówki. 

Natomiast radny słyszy głosy wśród rodziców, że jak mają dowieść dzieci do przedszkola  

w Wolanowie, to zostawią ich w domu. Sekretarz w drodze wyjaśnień odnośnie dowozu dzieci do 

szkół, poinformowała, że kiedy był obowiązek posłania pięciolatków do oddziału zerowego, to 

wówczas dowóz obejmował te dzieci, natomiast w tej chwili do oddziałów zerowych obowiązek  

uczęszczania mają  sześciolatki. W Wolanowie jest budowane przedszkole, aby zapewnić tym 

dzieciom miejsca. Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych będą przyjmowane 

pięciolatki, jeżeli faktycznie liczba dzieci w danym oddziale nie przekroczy liczby, aby tworzyć 

kolejny oddział.     

Sołtys sołectwa Kacprowice Andrzej Odzimek  zapytał, jak długo będzie transportowany 

piach z Kowali Duszocina, chodzi tu o korzystanie z drogi oraz o sprawę nie wypłacania 

odszkodowania właścicielom gruntów leżących przy drodze. Wójt poinformował, że rozezna się  

w temacie transportowania piachu. Natomiast co do odszkodowań to Gmina nie powinna się 

mieszać w sprawy pomiędzy właścicielem gruntu, a firmę korzystającą z ww. działek. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przypomniała o konieczność składania 

oświadczeń majątkowych przez radnych. Termin przypada na dzień 30 kwietnia.   

 Następnie sołtys sołectwa Rogowa Marek Kraszewski zabrał głos w temacie planowanej 

przebudowy drogi powiatowej Mniszek – Konary. Sołtys jest rozczarowany, że chodnik nie zostanie 

wykonany na całej długości, jedynie do granic Mniszka na odcinku 1400 m, natomiast do Rogowej 

ok. 300 m Starostwo Powiatowe w Radomiu nie planuje wykonania chodnika. Poinformował, że 

zwołano w ww. temacie zebranie wiejskie, napisane zostało  pismo pod którym podpisali się 

mieszkańcy z prośbą o zaprojektowanie chodnika.  Pismo zostało złożone do Starosty, a Starosta 



 

przesłał  je z kolei do projektanta ww. drogi. W odpowiedzi od projektanta uzyskano wiadomość, że 

zainteresowani mieszkańcy  mogą chodzić przez zagajnik. Natomiast zagajnik jest działką prywatną 

dodał sołtys. Pan Marek Kraszewski zapytał wójta, czy  Urząd coś w tym temacie uczynił.   

 Wójt poinformował, że w pierwszej wersji nie był planowany chodnik przy projektowaniu 

ww. drogi, natomiast po interwencjach zaprojektowano chodnik do cieku wodnego do końca 

Mniszka. Wójt poinformował, że popiera wykonanie chodnika na całym odcinku przebudowywanej  

drogi, natomiast musi być zgoda Starostwa Powiatowego. Wójt nadmienił, że było również badane 

natężenie ruchu przez projektanta w ciągu kilku dni oraz dokonywane było badanie ruchu pieszych. 

Okazało się, że pieszych w ciągu dnia przemieszcza się do 10-ciu osób. Z pewnością trzeba 

upominać się o zaprojektowanie dalszej części odcinka, ponieważ projekt nie został jeszcze 

zakończony. Wójt nadmienił, że w tym roku może nie dojść do realizacji przebudowy ww. drogi, 

ponieważ projektant jeszcze nie oddał dokumentacji. Następnie sołtys Marek Kraszewski zabierając 

głos powiedział, że ma żal, iż nie został poproszony na spotkanie konsultacyjne do Starostwa  

w sprawie ww. inwestycji. Sołtys Marek Kraszewski powiedział, że w tym przypadku liczy się 

bezpieczeństwo pieszych, a nie dobro kierowców. 

 Radny Tadeusz Gibała poinformował, że w kierunku Walin ze szkoły oraz do szkoły 

dziennie idzie ok. 50 – ro dzieci drogą wojewódzką i też nie ma chodnika. 

 Radna Pani Teresa Pankowska dodała, że to samo dzieje się w przypadku ulicy 

Franciszkowskiej, jest to bardzo  niebezpieczna droga powiatowa przy której nawet nie ma pobocza.  

Poprosiła sołtysa, aby nie sprowadzał dyskusji do 300 metrowego odcinka przy drodze powiatowej 

Mniszek – Konary, podczas, gdy są bardziej niebezpieczne odcinki dróg bez chodników.  Sołtys 

powiedział, że droga będzie przebudowywana, teraz wykonywany jest projekt, dlatego należy 

przypilnować tematu chodnika na całej długości drogi powiatowej.  Nadmienił, że na spotkaniu  

z mieszkańcami radny nie podpisał się pod pismem kierowanym do Starosty.  

 Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska  poinformowała, że sama walczy od 

dwudziestu lat o chodnik przy ul. Franciszkowskiej. Starostwo Powiatowe, twierdzi że nie ma 

wystarczających środków. Natomiast w Wolanowie przy parku przy zjeździe z drogi wojewódzkiej 

na drogę powiatową jest bardzo niebezpiecznie, ponieważ udaje się tamtą drogą dużo więcej 

pieszych, bo aż z trzech miejscowości. Nadmieniła, że Wójtowi zależy na doprojektowaniu 

chodnika, tak aby był wzdłuż całej przebudowywanej drogi powiatowej. 

 Sołtys Marek Kraszewski chciałby, żeby były jakieś działania ze strony Urzędu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że gdyby nie interwencja 

wójta, to nawet tych 1400 m chodnika z pewnością by nie było. 

Sołtys Marek Kraszewski powiedział, że w gminie Wolanów bardzo źle się dzieje, jeśli nie 

można wywalczyć  od Starostwa Powiatowego 300 m odcinka chodnika. 

Radny Jacek Murawski powiedział, że słuchając wypowiedzi sołtysa ma wrażenie, że nikt 

mu nie pomoże. Według radnego to nie żaden argument, iż nie ma we Franciszkowie chodnika, czy 

w stronę Garna. Tylko dlatego go nie ma ponieważ nie został wykonany przy budowie drogi. W tym 

przypadku jeszcze nie przebudowano odcinka drogi Mniszek – Konary, dlatego jest szansa 

zaprojektowania i wykonania chodnika. Radny uważa, że warto powalczyć o te 300 m. chodnika. 

Jeśli Starostwo nie ma pieniędzy to należy pieniądze z budżetu gminy dołożyć do ww. inwestycji, 

ponieważ później tego się już nie wykona. 

 Radny Zdzisław Niewola zabrał głos w temacie pism, które kierował do Starostwa  

z podpisami mieszkańców przy okazji przebudowy drogi powiatowej Mniszek – Orońsko,  

w sprawie wybudowania chodnika przy drodze. Jednak nic to nie poskutkowało, jednym  

z argumentów Starostwa było nie wykonanie  inwentaryzacji po kanalizacji, wystające studzienki 

kanalizacyjne, oraz opóźnienie wykonania przebudowy w przypadku zaplanowania chodników do 

wybudowania.  

 Wójt poinformował, że będzie próbował dalej uzyskać zgodę na zaprojektowanie  

i wybudowanie brakującego 300 m odcinka chodnika. Będzie prowadził rozmowy ze Starostą w ww. 

sprawie w sposób dyplomatyczny i kulturalny.  

  Sołtys Marek Kraszewski zabrał głos w temacie problemu jaki zaistniał ze Spółkami 



 

Wodnymi, poinformował, że ma wezwanie do Prokuratury oraz cały zarząd spółek. Sołtys 

posądzony został o podpisanie nieprawdy.  Jest to poważny zarzut, dlatego  chciałby skonsultować 

się z adwokatem obsługującym Urząd, aby zasięgnąć języka jak ma się zachować i co powiedzieć. 

Jeśli kierowca pani premier dostał od razu po wypadku prawnika, to sołtys żąda tego samego. 

Nie można posądzać kogoś jeżeli nic złego nigdy nie zrobił, dlatego pani mecenas musi tu pomóc 

dodał sołtys.  

  

Ad. 22 

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska 

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

o godz. 10.40. 
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