
 

 

 

Protokół Nr  XXXI/2017 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 28 czerwca 2017 roku 

 

Ad. 1 

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

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 Pan Andrzej Szatan nieobecny, 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 zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

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

Gminy Wolanów na lata 2017 – 2022. 

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

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

13. Wolne wnioski i informacje.  

14. Zamknięcie obrad. 

Do proponowanego porządku obrad zgłosił wniosek radny Jacek Murawski o wprowadzenie 

dodatkowego punktu jako 12, mianowicie: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za 

odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Kolejne punkty przesuną się o jeden wyżej.  

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie wniosek 

radnego, gdzie w głosowaniu jawnym wniosek został  przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy 

Wolanów.  

W dalszej części Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie 

porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów. 

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 zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

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

Gminy Wolanów na lata 2017 – 2022. 

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za odprowadzanie ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych. 



 

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

14. Wolne wnioski i informacje.  

15. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3  

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

jawnym protokół Nr XXX/2017 z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 9 czerwca został przyjęty 

jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów.  

Ad. 4  

Jako pierwszy informację komisji o pracach między sesjami przedstawił Pan Marcin  

Ciężkowski Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia. Poinformował, że Komi-

sja Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia odbyła posiedzenie wraz z Komisją Rewizyjną w dniu 23 

czerwca. Przedmiotem spotkania było opiniowanie materiałów na sesję.  W związku z wnioskiem 

Komisji Budżetowej oraz Komisji Rolnictwa odniesiono się do propozycji stawki za wodę oraz do 

stawki za odprowadzenie ścieków. 
 Informację komisji o pracach między sesjami przedstawił Pan Sylwester Mąkosa Przewod-

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

się w dniu 23 czerwca wspólnie z Komisją Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. 

Zajmowano się materiałami przygotowanymi na sesję Rady Gminy, analizowano również koszty 

utrzymania wodociągu oraz kanalizacji za 2016 rok. 

 

Ad. 5  

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

informując, że w  omawianym okresie realizowane były następujące sprawy: 

Inwestycje, przetargi 

1) Trwają prace przy budowie przedszkola w Wolanowie. Wykonywane są prace przy zago-

spodarowaniu terenu wokół obiektu, nasadzono zieleń, wykonane zostały parkingi, ułożona 

kostka brukowa, oświetlenie terenu przedszkola. Zakończono urządzanie placów zabaw. 

Wybudowano drogę. Trwają prace przygotowawcze do odbioru końcowego. 

2) W dniu  14 czerwca podpisana została umowa na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Wolanów, ul. Kolejowa – część pierwsza.” z firmą 

Przedsiębiorstwo Budowlano – Remontowe „BUDREM” Sp. z o.o. ul. Witosa 80,  25- 561 

Kielce na kwotę brutto w wysokości 498.651,75 zł 

3) W dniu 14 czerwca ogłoszono przetarg na budowę boisk w miejscowości  Wolanów i w 

miejscowości  Bieniędzice. Termin składania ofert upływa z dniem 30 czerwca 2017 roku.  

4) W dniu 20 czerwca odbyło się spotkanie z Projektantem w sprawie rozbudowy szkoły w 

Sławnie. Przedstawiona została koncepcja architektoniczna projektowanej sali gimnastycz-

nej wraz z zapleczem socjalnym i salami dydaktycznymi. W spotkaniu udział wzięli pra-

cownicy Urzędu Gminy, dyrektor szkoły PSP w Sławnie, radni z obwodu szkolnego oraz 

sołtysi.  

Sprawy bieżące: 
1 Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg 

Remonty destruktem asfaltowym 

a). JAROSŁAWICE – 140 ton – 200mb 

      niwelacja drogi równiarką od końca asfaltu w kierunku Oblasu 

b). SŁAWNO 

     droga Sławno – Cerekiew  

      destrukt 110 ton – 850 mb 

      gruz 100 ton – 450 mb 

      równanie drogi Sławno Podlesie na wysokości lasu  równiarką 500mb 

c). WACŁAWÓW 

      droga Wacławów – Wola Wacławowska – 100 ton – 680 mb – gruz 



 

d). GARNO 

      niwelacja drogi Wyręba – Strzałków  równiarką 

e). WYMYSŁÓW 

     naprawa drogi od końca asfaltu w kierunku tartaku oraz na wysokości    lasu poprzez  

nawiezieniu 20 ton  tłucznia kamiennego frakcji 0/31 oraz 160 ton gruzu na łącznym odcin-

ku 700 mb.  

 Naprawiono również drogę od tzw. Harcówki w kierunku północnym na odcinku   650 mb 

poprzez nawiezienie 400 ton destruktu asfaltowego. Destrukt został  przekazany nieodpłat-

nie Gminie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. 

2.       Zostały zakończone prace związane z wykaszaniem rowów i poboczy przy drogach asfalto-

wych. W dniu 29.06.2017r zostanie przeprowadzony objazd wykoszonych dróg wraz z wy-

konawcą celem sprawdzenia jakości wykonanych prac i ustaleniu zakresu i rodzaju popra-

wek. 

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 Rado-

miu przesłano uchwały:    
- Nr XXX/166/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykona-

nia budżetu za 2016 rok i sprawozdania finansowego, 

- Nr XXX/167/2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2016 rok, 

- Nr XXX/168/2017  w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Wolanów na lata 2017 – 2022. 

- Nr XXX/169/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, 

Natomiast do Wojewody Mazowieckiego przesłano uchwały:  

- Nr XXX/163/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu 

opieki zdrowotnej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie  

za 2016 rok, 

- Nr XXX/164/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji 

kultury -  Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie za 2016 rok, 

- Nr XXX/165/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji 

kultury - Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie za 2016 rok. 

Ad. 7 

Na ostatniej sesji nie odnotowano wniosków. 

Ad. 8 

Radny Jacek Murawski  poruszył temat zakupu sąsiadującej działki ze szkołą w Sławnie, 

która przydałaby się zwłaszcza teraz przy planowanej rozbudowie szkoły. Należy przeprowadzić 

rozmowy z właścicielem w sprawie jej wykupu.  W dalszej części wypowiedzi radny odniósł się do 

kosztów kanalizacji gminnej, według niego dokłada się zbyt dużą kwotę z budżetu gminy do jej 

utrzymania. W związku z powyższym należy szukać przyczyn takiego stanu rzeczy. 

Jako kolejny głos zabrał radny Zdzisław Niewola odnosząc się do planów szkolnych.  

Według radnego należy zmienić rozpoczęcie godzin lekcyjnych dla sześciolatków, ponieważ w 

planie jest godz. 7.30, zbyt wczesna. Można byłoby zmienić rozpoczęcie godzin i wówczas zmienić 

dowozy.   

Ad. 9 

Skarbnik Gminy Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego.  

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

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

głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXI/170/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego została podjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu). 



 

Ad. 10 

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 poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały, gdzie w  

głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXI/171/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej 

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

(uchwała w załączeniu). 

Ad. 11 

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 XXXI/172/2017 w sprawie zmian w uchwale 

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

Ad. 12 

Sekretarz Gminy Pani Marianna Biesiadecka zabrała głos w sprawie wniosku, który złożyli 

członkowie Komisji odnośnie przeprowadzenia audytu sieci kanalizacyjnej. Poinformowała, że po 

dokonaniu rozeznania rynkowego w przedmiotowej sprawie koszt takiego zadania opiewa na kwotę 

w granicach 330.000,00 zł. netto.  W dalszej części wypowiedzi sekretarz wyjaśniła, że głównym 

powodem podsiąkania sieci kanalizacyjnej jest uwarunkowanie terenu – napływ wód gruntowych, 

oraz rzeka, obok której przebiega sieć to efekt uboczny.  

Przewodnicząca  Rady Gminy Teresa Pankowska zabierając głos poddała pod rozwagę 

propozycji przeprowadzenia audytu pod kątem sprawdzenia wyłącznie szczelności. Na sesji 

lipcowej można byłoby powołać doraźną komisję w temacie kanalizacji i wówczas zostałyby 

wypracowane uwagi, czy powodem podsiąkania jest deszczówka, czy innego rodzaju przyczyny. 

Konieczne jest ponowne przedyskutowanie kwestii na komisjach i ułożenie harmonogramu prac.  

Radny Jacek Murawski poinformował, że stałymi kosztami kanalizacji jest prąd, opłaty dla 

powiatu oraz cena płacona do gminy Wieniawa, które są czynnikami do skalkulowania stawki za 1 

m
3
 ścieków.   

Radny Czesław Gac nawiązując do wypowiedzi odnośnie powołania komisji powiedział, że 

jest temu przeciwny. Deszczówka nie stanowi problemu, natomiast przepompowywanie ścieków do 

kanalizacji i nieszczelność sieci. 

Radny Zdzisław Niewola poinformował, że według jego wiedzy do kanalizacji napływa 

70% wody z gruntu. Nie należy skupiać się jedynie na ściekach, sieć wodociągowa również stanowi 

istotny aspekt w sprawie.  Z obserwacji radnego do wszystkich zadań własnych gminy dokładane sa 

środki finansowe z budżetu gminy.  Radny zasugerował, aby wystąpić do gminy Wieniawa o 

kalkulację kosztów ceny ścieków, którą płaci Gmina Wolanów do Wieniawy ( 9 zł./1 m
3)   

 Wójt Gminy Adam Gibała zabierając głos poinformował, że cześć sieci przebiega w pobliżu 

rzeki, z której przy obfitych deszczach wylewa się woda i przecieka do kanalizacji.  

Następnie Pan Sylwester Mąkosa zwrócił się z zapytaniem do Pani mecenas, czy jeżeli na 

posiedzeniach Komisji ustalono stawki opłaty z przewagą w głosowaniu. To czy ostatecznie decyzja 

zależy od Wójta, czy od Rady. 

W odpowiedzi radca prawny Pani Sylwia Rzepka – Sęderowska poinformowała, że Wójt 

przedstawił propozycję uchwały,  którą Rada nie musi przyjąć.   

Następnie Pan Sylwester Mąkosa zadał pytanie w jaki sposób została skalkulowana stawka 

przedstawiona przez Wójta, skoro na Komisjach była propozycja wyższej stawki opłaty za 

odprowadzenie ścieków.  

Skarbnik Gminy Zofia Janas zabierając głos powiedziała, że jest to propozycja wójta, Rada 

może się do niej przychylić bądź nie.  

Pan Sylwester Mąkosa poinformował, że propozycja stawki w wys. 6,35 za 1 m
3 

zgłoszona 



 

przez komisje i tak nie pokryje wszystkich kosztów, jakie ponosi Gmina z tytułu utrzymania sieci 

kanalizacyjnej.  

Radny Czesław Gac zabierając głos powiedział, że należy wstrzymać się z projektem 

uchwały. 

W temacie  kosztów utrzymania sieci kanalizacyjnej dyskutowali radni usiłując znaleźć 

rozwiązanie  dzięki któremu gmina nie musiałby dokładać tak dużych środków finansowych do ww. 

zadania.  

Po wyczerpującej dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod 

głosowanie wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki 

opłaty za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. W głosowaniu jawnym przy 10 

głosach „za”, 1 „przeciw” i 3 „wstrzymujących” wniosek został przyjęty przez Radę Gminy 

Wolanów.       

Ad. 13  

Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na ostatniej sesji Rady Gminy. 

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 stronę, co powoduje ogromne niebezpieczeństwo 

dla uczestników ruchu pieszego oraz rowerowego. 

  Wójt Gminy Adam Gibała poinformował, że w dniu 19 czerwca odbyło się spotkanie na 

drodze z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz z 

przedstawicielem Wykonawcy tj. firmy DRAGADOS celem omówienia braku przejścia wzdłuż 

wybudowanego bajpasa. Wykonawca wspólnie z przedstawicielem GDDKiA ustalili, że od strony 

południowej bajpasa zostanie wykonany chodnik dla pieszych z destruktu oraz zabezpieczony 

poprzez wygrodzenie pasa dla pieszych.  

Sołtys Elżbieta Jemiołowska zabrała głos w sprawie ubytków, które powstały w drodze 

wykonywanej destruktem dwa lata wstecz, jeśli jeszcze obejmuje gwarancja, poprosiła o zgłoszenie 

usterek do Wykonawcy.  

W odpowiedzi Wójt Gminy Adam Gibała poinformował że wszystkie wykonywane drogi w 

technologii destruktu i powierzchniowego utrwalania emulsją na początku miesiąca lipca będą mia-

ły wykonane przeglądy gwarancyjne wspólnie z Wykonawcami i zostanie określony termin wyko-

nania napraw gwarancyjnych.     

Ad. 14 

 Radny Tadeusz Gibała zwrócił się do Pana Wójta o zagospodarowanie działki w centrum 

Garna poprzez jej wyrównanie. 

Radny Marek Ferens zabrał głos w sprawie rozpadających się chodników wzdłuż drogi 

krajowej. 

Sołtys sołectwa Bieniędzice Elżbieta Jemiołowska zabrała głos w temacie braku dostawy 

wody do gospodarstw domowych ze Stacji Uzdatniania Wody Bieniędzice w godzinach 18.00 – 

22.00. Według Pani sołtys powodem może być podlewanie przez mieszkańców tunelów oraz sadów. 

Następnie Pan Marcin Ciężkowski oraz Pani Elżbieta Jemiołowska zaprosili wszystkich 

obecnych na Jarmark Ludowy „Tyndy Ryndy” do sołectwa Bieniędzice, który odbędzie się w dniu 

9 lipca 2017 roku.    

Ad. 15 

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska 

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

godz. 10.30. 

 

 

Protokolantka Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów 

 

Bożena Kokosza  Teresa Pankowska 


