
 

 

 

Protokół Nr  XXVIII/2017 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 28 kwietnia 2017 roku 

 

Ad 1 

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

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 15 

radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad oraz podejmowania prawomocnych 

uchwał. (lista obecności w załączeniu).  

 Następnie Przewodnicząca Rady zaprosiła wszystkich obecnych do obejrzenia 

inscenizacji wielkanocnej przygotowanej przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w 

Młodocinie Większym. 

 

Ad. 2 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła 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 miedzy  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. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. 

10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 

roku. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Wolanów na lata 

2016 – 2023”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości 

zabudowanej położonej w miejscowości Mniszek jej dotychczasowemu Dzierżawcy.  

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

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

15. Wolne wnioski i informacje.  

16. Zamknięcie obrad. 

W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy Wolanów jednogłośnie. 

 

Ad. 3  

Pan Marcin Ciężkowski za zgodą przewodniczącej opuścił obrady sesji Rady Gminy. 

Do protokołu z ostatniej sesji nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

W głosowaniu jawnym protokół z sesji Rady Gminy Wolanów Nr XXVII/2017 z dnia 29 

marca 2017 roku został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 4  

 Informację komisji o pracach między sesjami przedstawił Pan Ferens Przewodniczący Ko-

misji Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego informując, że wraz z Ko-

misją Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów zwołano  posiedzenie  w dniu 21kwietnia. Zaj-

mowano się materiałami przygotowanymi na sesję Rady Gminy, rozpatrywano również pisma skie-

rowane do Rady Gminy Wolanów.  



 

 Następnie Pan Bogumił Towarek przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że 

wraz z Komisją  Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia odbyła posiedzenie w dniu 21 kwietnia. Przed-

miotem spotkania było opiniowanie materiałów na sesję.  Analizowany był „Program Rewitalizacji 

dla Gminy Wolanów na lata 2016-2023”.  W sprawach różnych zajmowano się pismami skierowa-

nymi do Rady Gminy. Ponadto członkowie Komisji Rewizyjnej zakończyli kontrolę jednostki 

oświatowej - Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie za 2016 rok.  

 

Ad. 5  

Sprawozdanie Wójta  z okresu między sesjami przedstawił Adam Gibała informując, że w  

omawianym okresie realizowane były następujące sprawy: 

Inwestycje, przetargi 

1. Trwają prace przy budowie przedszkola w Wolanowie. Korporacja Budowlana „DARCO” 

roboty wykonuje zgodnie z harmonogramem. Malowane są sale dydaktyczne, zakładane są 

grzejniki. Trwają  prace przy zagospodarowaniu terenu wokół obiektu, wykonywane są par-

kingi, układana jest kostka brukowa oraz oświetlenie terenu przedszkola. 

2. W dniu 10 kwietnia dokonano otwarcia ofert złożonych na zadanie „Remont i bieżące utrzy-

manie dróg będących w zarządzie Zamawiającego”. Wpłynęły 3 oferty. Najwyższą kwotę za-

oferowała firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „INTERBUD” Sp.  

z o.o.  ul. Limanowskiego 154, 26 – 600 Radom w wysokości 376.004,85 zł. brutto. Najniż-

szą  cenę zaoferowała firma FUH „MARK-MAT” Marek Osuchowski ul. Krakowska 92, 26 – 

400 Przysucha w wysokości – 267.156,00 zł. brutto.  Kwota jaką Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia opiewała na kwotę 250.000,00 zł. brutto.  W dniu 

12 kwietnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione, ze 

względu na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.    

W dniu 13 kwietnia został ogłoszony ponownie przetarg nieograniczony na zadanie 

pn.  „Remont i bieżące utrzymanie dróg będących w zarządzie Zamawiającego”. Termin 

składania ofert wyznaczony został na dzień dzisiejszy. Otwarcie nastąpi o godz. 10.15.  

3. W dniu 19 kwietnia ogłoszono zapytanie ofertowe na „Budowę sieci wodociągowej w miej-

scowości Wymysłów oraz Kowali Duszocina”. Termin składania ofert wyznaczony został 

do dnia 4 maja do godz. 10.00.  

4.  W dniu 21 kwietnia ogłoszono zapytanie ofertowe na „Dostęp do Internetu w ramach 

utrzymania efektów projektu „Internet oknem na świat”. Termin składania ofert wyznaczony 

został do dnia dzisiejszego do godz. 10.30. 

 

Sprawy bieżące        

1. Rekrutacja do Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie i nowo tworzonego 

Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie oraz do oddziałów przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych ruszyła od dnia 19 kwietnia i będzie trwała do dnia 12 maja 

br. 

Ponadto informuję, że wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolne-

go w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W uzasadnionych przypadkach 

do przedszkola może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 roku) zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie 

przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole pod-

stawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzo-

wym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dzieci sześcioletnie w przedszkolach, objęte są bez-

płatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką. Za pobyt sześciolatka w przedszkolu pobiera-

na jest tylko opłata za wyżywienie. 

2. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wolanów 

ruszyła w dniu 18 kwietnia br.  



 

3. Rozbudowa placówek oświatowych w Sławnie oraz w Mniszku. 

4. Konkurs na stanowisko dyrektora  SPP w Wolanowie. Konkurs odbył się w dniu 19 kwiet-

nia. Wpłynęła 1 oferta. Komisja wyłoniła Panią Aldonę Trzeciak na kandydatkę na stanowi-

sko dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie. 

5. Pomieszczenia z przeznaczeniem dla Posterunku Policji zostały wyremontowane.   

6. Pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych sukcesywnie porządkują teren gminy 

Wolanów, wykonują prace w zależności od bieżących potrzeb.  

7. Arkusze organizacyjne szkół.. Do 21 kwietnia dyrektorzy mieli obowiązek złożenia arkuszy 

do organu prowadzącego. Arkusze zostały złożone, teraz my przesyłamy do Kuratorium do 

zaopiniowania. Po zaopiniowaniu mamy termin do końca maja do zatwierdzenia. Z przed-

stawionych arkuszy wynika, ze wszyscy nauczyciele maja pracę, z tym, ze kilku nauczycieli 

z Wolanowa uzupełnia etaty lub zostali przeniesieni do PSP w Mniszku, Sławnie, Bienię-

dzicach. Dla nich nie było etatów w Wolanowie.   

 
Ad. 6 

Informację Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy przedstawiła Sekretarz Gminy Marianna 

Biesiadecka. W ramach nadzoru prawnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

Zespół w Radomiu przesłano uchwałę Nr XXVII/158/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

na 2017 rok. 

 

Ad. 7 

Na ostatniej sesji nie odnotowano wniosków. 

 

Ad. 8 

W danym punkcie posiedzenia zabrał głos radny Jacek Murawski informując, że został 

zniszczony odcinek drogi powiatowej tzw. betonki w Kacprowicach. Samochody transportujące 

piach z kopalni w Kowali Duszocina spowodowały, że w płytach porobiły się przełomy.  W 

związku z czym radny zasugerował, aby Wójt zgłosił zaistniały problem do Starostwa Powiatowego 

w Radomiu.   

Jako kolejny głos zabrał radny Zdzisław Niewola w kwestii  drogi w Wymysłowie koło Pana 

Kusztala, która jest porośnięta krzewami, przez co jest słaba widoczność i powoduje 

niebezpieczeństwo uczestników ruchu.  

 

Ad. 9 

Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2016 rok otrzymali wszyscy Radni Rady Gminy Wolanów. 

( w załączeniu) 

Do ww. dokumentu nikt nie zgłosił uwag ani zapytań. 

 

Ad. 10 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 

roku przedstawione zostało Radnym Rady Gminy Wolanów (w załączeniu) 

Do ww. dokumentu nikt nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń.  

 

Ad. 11 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Wolanów na lata 2016 – 2023”. 

WW. projekt uchwały został omówiony przez Panią Edytę Górską – głównego specjalistę ds. fun-

duszy unijnych i organizacji pozarządowych. Radni mieli możliwość zadawania pytań w sprawie 

ww. programu.  

Radny Jacek Murawski za zgodą Przewodniczącej Rady Gminy opuścił obrady sesji Rady Gminy.  

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Wolanów na lata 2016 – 2023”. 



 

W głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym” uchwała Nr 

XXVIII/159/2017 w sprawie  przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Wolanów na lata 2016 

– 2023”została podjęta jednogłośnie. ( uchwała w załączeniu) 

   

Ad. 12 

Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej położonej w 

miejscowości Mniszek jej dotychczasowemu Dzierżawcy.  

Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.  

Następnie przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt 

uchwały w ww.  sprawie.  

W głosowaniu jawnym przy uchwała Nr XXVIII/160/2017 w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Mniszek jej 

dotychczasowemu Dzierżawcy została podjęta jednogłośnie . (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 13 

Skarbnik Gminy poinformowała o wydanym zarządzeniu przez Wójta Gminy Wolanów w 

dniu 27 kwietnia 2017.   

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

budżetowej na 2017 rok. 

Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.  

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVIII/161/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 

2017 rok została jednogłośnie podjęta. (uchwała w załączeniu) 

   

Ad. 14 

W danym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Adam Gibała udzielił odpowiedzi na zapytanie 

radnego pana Czesława Gaca w sprawie wykonywania badań USG pacjentom w Ośrodku Zdrowia 

w Wolanowie.  
Wójt poinformował, że zwrócił się z zapytaniem do dyrekcji SP ZOZ w Wolanowie w 

wyniku czego otrzymał odpowiedź, a mianowicie: „badania ultrasonograficzne (USG) wykonujemy 

u naszych pacjentów dwa razy w miesiącu w Ośrodku Zdrowia w Wolanowie oraz codziennie u 

dwóch podwykonawców na terenie Radomia.  

W okresie od 01.01.2017 – 31.03.2017 wykonano w SP ZOZ w Wolanowie: 

1. USG jamy brzusznej – 106 badań 

2. USG tarczycy – 11 badań 

3. USG szyi – 2 badania 

U podwykonawców wykonano: 

1. USG jamy brzusznej – 9 badań 

2. USG tarczycy – 5 badań 

3. USG szyi – 1 badanie 

Razem wykonano 134 badania. 

Nadmieniam, że wskazania do wykonywania badań USG ustalają zatrudnieni lekarze w 

naszym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolanowie w trakcie postępowania diagnostycznego i 

terapeutycznego.  

Nie mamy żadnych limitów co do ilości zlecanych ww.  badań”.  

 

Ad. 15 

Pan Marek Ferens podziękował Wójtowi za naprawę oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Kowalanka. Następnie zgłosił konieczność wykonania odwodnienia przy budynku Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym. Kolejna kwestia zgłoszona przez radnego Marka 

Ferensa dotyczyła potrzeby wykonania przepompowni w miejscowości Sławno. Wójt w 



 

odpowiedzi poinformował, że w miejscowości Sławno zarządcą sieci wodociągowej są Wodociągi 

Miejskie w Radomiu, dlatego jest to zadanie ww. przedsiębiorstwa.   

Radny Sylwester Mąkosa zapytał, kiedy odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu na 

rehabilitację do którego przystępował Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Wolanowie. W odpowiedzi Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że 

rozstrzygniecie konkursu planowane jest w miesiącu czerwcu br.  

Następnie sołtys sołectwa Wymysłów Pani Teresa Brzeźniak zabierając głos poprosiła o 

wyczyszczenie rowu głównego w danej miejscowości od ujścia rzeki. 

Sołtys sołectwa Garno Pan Krzysztof Siara zapytał, jak będzie w tym roku z koszeniem 

boisk oraz placów zabaw w poszczególnych sołectwach, czy będą wysyłani pracownicy 

interwencyjni z Gminy do ww. czynności. W odpowiedzi Wójt poinformował, że będą wysyłani 

pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych, aby porządkować wymienione tereny.  

Sołtys sołectwa Chruślice zapytał, czy w Ośrodku Zdrowia w Wolanowie będzie 

zatrudniony stomatolog. W odpowiedzi Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska 

poinformowała, że od miesiąca maja po wykonanym remoncie gabinetu będzie dwóch 

stomatologów.  

 

Ad. 16. 

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska 

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

o godz. 9.35. 

 

 

Protokolantka Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek Teresa Pankowska 

 

 

 

 

 

 


