
 

 

 

Protokół Nr  XXX/2017 

z sesji absolutoryjnej Rady Gminy Wolanów z dnia 9 czerwca 2017 roku 

 

Ad. 1 

Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska o godz. 10.00  otworzyła XXX 

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).  

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. 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. Informacje z realizacji wniosków z poprzedniej sesji. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu 

opieki zdrowotnej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie  

za 2016 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji 

kultury -  Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie za 2016 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji 

kultury - Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie za 2016 rok. 

12. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego za 2016 rok. 

a. sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy i sprawozdanie finansowe za 

2016 rok, 

b. opinia RIO, 

c. dyskusja, 

d. podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wy-

konania budżetu za 2016 rok i sprawozdania finansowego. 

13. Absolutorium dla Wójta Gminy za 2016 rok. 

a. wniosek Komisji Rewizyjnej, 

b. opinia RIO, 

c. dyskusja, 

d. głosowanie – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 

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

Gminy Wolanów na lata 2017 – 2022. 

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

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

17. Wolne wnioski i informacje.  

18. Zamknięcie obrad. 

Do proponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie porządek 

obrad, gdzie w głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy 

Wolanów. 



 

 

Ad. 3  

Do protokołu z obrad poprzedniej sesji nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. W głosowaniu 

jawnym protokół Nr XXIX/2017 z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 31 maja został przyjęty 

jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów.  

Ad. 4  

 Informację komisji o pracach między sesjami przedstawił Sylwester Mąkosa Przewodniczą-

cy Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów. Poinformował, że Komisja spotkała się 

w dniu 5 czerwca wspólnie z Komisją Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego na 

prośbę Wójta.  W związku z otwarciem przetargu na przebudowę dróg Zabłocie - Bieniędzice oraz 

Strzałków – Garno. Wójt poprosił o opinię członków Komisji jakie podjąć dalsze działania w 

przedmiotowej sprawie. Ponadto dyskutowano w kwestii pisma, które wpłynęło do Rady Gminy 

Wolanów. 

Ad. 5  

Sprawozdanie Wójta  z okresu między sesjami przedstawił Adam Gibała Wójt Gminy Wolanów 

informując, że w  omawianym okresie realizowane były następujące sprawy: 

1) Trwają prace przy budowie przedszkola w Wolanowie. Malowane są w dalszym ciągu sale 

dydaktyczne. Trwają prace związane z wykonawstwem podłóg, zakładane są drzwi wewnętrz-

ne. Wykonywane są podwieszane sufity, wentylacja mechaniczna. Kontynuowane są  prace 

przy zagospodarowaniu terenu wokół obiektu, wykonywane są parkingi, układana jest kostka 

brukowa oraz oświetlenie terenu przedszkola. Przystąpiono do urządzenia placu zabaw. Trwa 

budowa drogi do przedszkola.  

2)  „Remont i bieżące utrzymanie dróg będących w zarządzie Zamawiającego”.  Prace na terenie 

gminy zostały rozpoczęte.  

3) W dniu 31 maja dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym  na zadanie pn. „ Ter-

momodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Wolanów, ul. Kolejowa – część 

pierwsza. Wpłynęła jedna oferta firmy Przedsiębiorstwo Budowlano – Remontowe „BU-

DREM” Sp. z o.o. ul. Witosa 80,  25- 561 Kielce na kwotę brutto w wysokości 498.651,75 zł.  

(Kosztorys ofertowy opiewa na kwotę brutto w wysokości 554.000,00 zł.).  W tej chwili  oferta 

jest badana. 

4) W dniu 2 czerwca nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Prze-

budowa odcinka drogi gminnej 351210W relacji Zabłocie - Bieniędzice”. Wpłynęły dwie ofer-

ty. Wyższą ofertę przedstawiła firma BUDROMEX z kwotą ofertową brutto w wys. 413.503,92 

zł. Niższą ofertę  w wysokości 411.236,05 zł. zaoferowała firma ZYKO-DRÓG. (wartość kosz-

torysowa opiewa na kwotę 359.328,21 zł.) 

5) W dniu 2 czerwca nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.. „Prze-

budowa odcinka drogi gminnej 351207W relacji Garno – Strzałków”. Wpłynęły  dwie oferty. 

Firma BUDROMEX zaoferowała wyższą kwotę brutto w wysokości 361.878,23 zł. Natomiast 

firma ZYKO-DRÓG złożyła ofertę na kwotę brutto 360.910,54 zł (wartość kosztorysowa 

opiewa na kwotę 279.340,13 zł.)  

W związku z przekroczeniem ceny kosztorysowej w obu przetargach poprosiłem o zwołanie 

posiedzenia Komisji Budżetowej oraz Rolnej w celu skonsultowania się, jakie dalej poczynić kroki. 

W wyniku dyskusji członkowie obu komisji jednogłośnie zawnioskowali o unieważnienie przetar-

gów.  

Ad. 6 

Informację Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy przedstawiła Sekretarz Gminy Marianna 

Biesiadecka informując, że w ramach nadzoru prawnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie Zespół w Radomiu przesłano uchwałę Nr XXIX/162/2017 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na 2017 rok. 

Ad. 7 

Na ostatniej sesji nie odnotowano wniosków. 



 

 

Ad. 8 

Radny Jacek Murawski  poruszył temat projektu rozbudowy szkoły w Sławnie. Przypomniał, 

że na zebraniu w lutym tego roku zostało ustalone, że do budżetu gminy wprowadzone zostanie 

zadanie na rozbudowę szkoły w Sławnie. Od tej pory nic się nie dzieje. Radny chciałby poznać 

wstępny zarys propozycji rozbudowy ww. placówki oświatowej. Powiedział, że odsyłany jest od 

dyrektora danej placówki do Wójta i odwrotnie. Nikt nie chce przedstawić koncepcji rozbudowy 

ww. szkoły. Wójt w odpowiedzi poinformował, że jeszcze nie została przedstawiona koncepcja 

architektoniczna przez firmę projektową. W tej chwili czekamy, aby firma zgłosiła się do Urzędu 

Gminy z oficjalnym pismem. Zgodnie z podpisaną umową nie upłynął jeszcze termin 

przedstawienia ww. projektu. 

Ad. 9 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie  

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu opieki zdrowotnej - Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie  za 2016 rok. 

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały, gdzie w 

głosowaniu jawnym uchwała Nr XXX/163/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego zakładu opieki zdrowotnej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Wolanowie za 2016 rok została podjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu). 

Ad. 10 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie  

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury -  Gminnej Biblioteki  

Publicznej w Wolanowie za 2016 rok. 

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały, gdzie w  

głosowaniu jawnym uchwała Nr XXX/164/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego instytucji kultury -  Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie za 2016 rok została 

podjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu). 

Ad. 11 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie  

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury -  Gminnego Centrum Kultury 

w Wolanowie za 2016 rok. 

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały, gdzie w głoso-

waniu jawnym uchwała Nr XXX/165/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finan-

sowego instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie za 2016 rok została podjęta 

jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

Ad. 12 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego za 2016 rok 

(sprawozdanie w załączeniu). 

Ad. a. Sprawozdanie opisowe przedstawił Wójt Gminy Adam Gibała (sprawozdanie  

w załączeniu). 

Ad. b. Skarbnik Gminy Zofia Janas odczytała uchwałę Nr Ra.177.2017 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Wolanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016 

(uchwała w załączeniu). 

Ad. c. Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska zaprosiła do dyskusji. 

Nikt z obecnych nie zabrał głosu. 

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

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2016 rok i sprawozdania 

finansowego.   

Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 



 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXX/166/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2016 rok i sprawozdania finansowego została przyjęta 

jednogłośnie (uchwała w załączeniu).     

Ad. 13 Absolutorium dla Wójta Gminy za 2016 rok. 

Ad. a. Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała uchwałę  

Nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Wolanów z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie 

wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok (uchwała w załączeniu).   

Ad. b. Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała uchwałę Nr Ra. 257.2017 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 czerwca 2017 roku w 

sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wolanowie w sprawie 

udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016 (uchwała w załączeniu). 

Ad. c.  Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska zaprosiła do dyskusji. 

Nikt z obecnych nie zabrał głosu. 

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

udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 

Następnie przystąpiono do głosowania nad ww. projektem uchwały.   

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXX/167/2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok została jednogłośnie podjęta  

(uchwała w załączeniu). 

Wójt otrzymał gromkie brawa. 

Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała zabierając głos podziękował Wysokiej Radzie za 

zaufanie, jakim został obdarzony i za jednomyślne głosowanie nad absolutorium. Podziękował całej 

załodze pracowniczej, wszystkim radnym oraz sołtysom  za pomoc przy realizacji budżetu w 2016 

roku.   

Ad. 14 

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 wniesiono uwag ani zastrzeżeń.  

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. 

sprawie. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXX/168/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wie-

loletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2017 – 2022 została jednogłośnie podjęta  

(uchwała w załączeniu). 

Ad. 15 

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 Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. 

sprawie. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXX/169/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

na 2017 rok została jednogłośnie podjęta (uchwała w załączeniu). 

Ad. 16 

W danym punkcie posiedzenia Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na pytania zadane na 

poprzedniej sesji Rady Gminy. 

Radny Czesław Gac poinformował, że  coraz częściej zdarzają się kradzieże rurek od 

znaków drogowych zarówno przy drogach gminnych jak i drodze krajowej. Dlatego należałoby 

wykonać  mocniejszy fundament. Radny Jacek Murawski przytoczył pewną gminę, która montuje 

znaki drogowe na słupach betonowych. 

Wójt poinformował, że sytuacje związane z kradzieżą słupków znaków drogowych 

powtarzają się dość cyklicznie na co niestety nikt nie ma wpływu. Można jedynie wykonać głębsze 

betonowanie tego słupka oraz przyspawanie większej ilości tzw. wąsów. Słupki betonowe nie 

wchodzą w grę, gdyż stwarzają one większe zagrożenie dla pojazdów. 



 

Kolejna sprawa zgłoszona przez radnego Czesława Gaca dotyczyła fatalnego wykonania 

chodnika w m. Ślepowron przy drodze krajowej koło posesji nr 120. Przy większych opadach 

deszczu chodnik zapada się.    

Wójt poinformował, że sytuacje problemowe ze stanem technicznym chodnika na bieżąco 

zgłaszane są do Rejonu Dróg Krajowych we Wsoli. 

Sołtys sołectwa Podlesie Justyna Owczarek poprosiła o pomoc Komisję Rolną w 

rozwiązaniu problemu z odwodnieniem w tamtejszej miejscowości. Wójt Gminy w odpowiedzi 

poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisji  Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku 

Publicznego ww. sprawa była omawiana, uczestniczyła w nim również mieszkanka, której temat 

dotyczy. Ww. sprawa prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe, jest również Wyrok Sądu, który 

powinien być wykonany. 

Sołtys sołectwa Kacprowice Andrzej Odzimek zabrał głos w temacie studzienek 

znajdujących się wzdłuż drogi powiatowej, zapytał kto za nie odpowiada. Wójt w odpowiedzi 

poinformował, że zarządcą jest Powiat.  Sołtys Andrzej Odzimek poprosił o wystosowanie pisma do 

Starostwa Powiatowego o zajęcie się oczyszczeniem ww. studzienek. 

Wójt poinformował, że Starostwo Powiatowe nie podejmie się wykonania ww.  prac, gdyż jest to 

urządzenie odwadniające, nie związane z infrastrukturą drogową.  W związku z czym w miarę 

możliwości pracownicy publiczni zostaną wysłani celem wykonania prac porządkowych.   

Sołtys sołectwa Rogowa Marek Kraszewski zgłosił, że przewoźnik Pan Kądziela  nie 

zatrzymuje się na zorganizowanym przystanku koło świetlicy w Mniszku. Sołtys zgłosił oficjalny 

wniosek, ażeby zaprosić przewoźnika Pana Kądzielę i z nim porozmawiać. Dodał, że inni 

przewoźnicy zatrzymują się na ww. przystanku, tylko ten jedyny kierowca stwarza problemy.  

Wójt poinformował, że wystosowano pismo do Pana Kądzieli z prośbą o uczulenie 

kierowców, aby zatrzymywali się na przedmiotowym przystanku. 

Ad.17  

 W danym punkcie posiedzenia radny Jacek Murawski zgłosił problem z komunikacją pieszą 

przy budowanej obwodnicy w ciągu drogi krajowej w miejscowości Sławno.  Piesi nie mają 

możliwości pokonania odcinka drogi z jednej strony budowanej obwodnicy na drugą, co powoduje 

ogromne niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu pieszego oraz rowerowego. 

 Wójt poinformował, że sprawie został już nadany bieg. Pracownik Urzędu Gminy jest 

umówiony z przedstawicielem Rejonu  ze Wsoli w kwestii rozwiązania zaistniałego problemu. 

 Jako kolejna zabrała głos sołtys sołectwa Bieniędzice Elżbieta Jemiołowska w sprawie 

ubytków, które powstały w drodze wykonywanej destruktem dwa lata wstecz, jeśli jeszcze 

obejmuje gwarancja, poprosiła o zgłoszenie usterek do Wykonawcy.  

Ad. 18 

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska 

podziękowała za udział w posiedzeniu, po czym zamknęła XXX sesję absolutoryjną Rady Gminy 

Wolanów o godz. 11.00. 

 

 

Protokolantka Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek Teresa Pankowska 


