
 

 

 

Protokół Nr  XXXII/2017 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 28 lipca 2017 roku 

 

Ad. 1 

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

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 Jacek Murawski 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 przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Wolanów na lata 

2016 – 2023”. 

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

kanalizacyjnych. 

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 nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń.  

W dalszej części Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie 

porządek obrad, który 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 XXXI/2017 z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 28 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 25 

lipca. Przedmiotem spotkania było opiniowanie materiałów na sesję.  W związku z wnioskiem Ko-

misji Budżetowej oraz Komisji Rolnictwa odniesiono się do propozycji 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 25 lipca wspólnie z Komisją Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. 

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

utrzymania kanalizacji za 2016 rok. Kolejne spotkanie miało miejsce w dniu 28 lipca, na którym 

członkowie Komisji opiniowali zmiany w budżecie 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: 

Inwestycje, przetargi 

 

1) W dniu 20 lipca nastąpiło przeprowadzenie odbioru robót pn. „Budowa przedszkola na około 

150 dzieci w m. Wolanów ul. Kolejowa”. Komisja wykonane roboty odebrała bez uwag.  

2) W dniu 30 czerwca dokonano otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na wykonanie bo-

iska wielofunkcyjnego w Wolanowie. Do przetargu przystąpiło 7 oferentów. Gdzie najdroż-

sza oferta wynosiła 457.093,90 zł. Najtańsza 242.506,07 zł. W związku z powyższym w 

dniu 27 lipca została podpisana umowa na wykonanie przedmiotowego boiska z firmą 

ECOFORMA Hubert Wójcik z siedzibą w Kielcach na kwotę 242.506,07 zł. Termin wyko-

nania zadania wynosi trzy miesiące  od podpisania umowy. 

3) W dniu 30 czerwca  dokonano otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na wykonanie 

boiska wielofunkcyjnego w Bieniędzicach. Do przetargu przystąpiło 7 oferentów. Gdzie 

najdroższa oferta wynosiła 479.641,92 zł. Najtańsza 248.940,98 zł. W związku z powyż-

szym w dniu 27 lipca została podpisana umowa na wykonanie przedmiotowego boiska z 

firmą ECOFORMA Hubert Wójcik z siedzibą w Kielcach na kwotę 248.940,98 zł. Termin 

wykonania zadania wynosi trzy miesiące  od podpisania umowy.  

4) W dniu 20 lipca dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do 

szkół i przedszkola. Do przetargu przystąpiło trzech oferentów. W obecnej chwili trwa ba-

danie złożonych ofert.  

5) W dniu 25 lipca zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie remontu zaplecza ga-

stronomicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie. Termin składania ofert 

upływa w dniu 3 sierpnia.    

6) W dniu 26 lipca dokonano otwarcia ofert postepowania dotyczącego „Dostawy i montażu 

wyposażenia zaplecza kuchennego w ZSO w Wolanowie, ul. Kolejowa 17”. Do przetargu 

przystąpiło 4 Oferentów. Najwyższa oferta opiewa na kwotę brutto 174.522,66 zł.  Najniż-

sza oferta opiewa na kwotę brutto 134.291,40 zł, którą złożyła GAMA Plawgo i Zawisza, 

Spółka jawna, ul. Szczecińska 25A, 75- 122 Koszalin.  Obecnie trwa sprawdzanie dokumen-

tów.  

7) W dniu 26 lipca dokonano otwarcia ofert na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej 

Bieniędzice – Zabłocie „ Do przetargu przystąpiło 5 oferentów. Najwyższa oferta opiewa na 

kwotę brutto 558.966,24zł.  Najniższa oferta opiewa na kwotę brutto 395.002,89 zł. złożona 

przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Karol Cieśla w Chybicach 77, 27- 225 

Pawłów. Obecnie trwa sprawdzanie dokumentów. 

Pragnę zwrócić uwagę, że wprowadzona zmiana konstrukcji nawierzchni z warstwy destruk-

tu i powierzchniowego utrwalenia na wykonanie dywanika asfaltowego o grubości 5 cm. za-

skutkowała i tak obniżeniem ceny ofertowej, gdyż na wykonanie przedmiotowego zadania 

we wcześniejszym zakresie najniższa cena wynosiła 411.236,05 zł. brutto  

Sprawy bieżące: 

1 W miesiącu lipcu dokonano następujących robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg: 

 

 



 

sołectwo Frakcja i Ilość ton Realizacja 

WYMYSŁÓW 
0/31,5 – 20t  

gruz – 160t  

Wykonane 

 

SŁAWNO 
gruz – 100t  

destrukt – 110t 

Wykonane 

 

JAROSŁAWICE destrukt – 140t  Wykonane 

WACŁAWÓW gruz – 100t   Wykonane 

KOLONIA 

WAWRZYSZÓW 

0/31,5 – 80t  

destrukt – 100t 

Wykonane 

 

ROGOWA gruz – 100t  wykonane 

STRZAŁKÓW 0/31,5 – 60t  Wykonane 

GARNO 
0/31,5 – 60t  

560 mb rowu 

wykonane 

 

CHRUŚLICE 

0/31,5 – 40t  

gruz – 100t  

1100 mb rowu 

Naprawa 2 szt. przepustów drogo-

wych 

Wykonanie jednego przepustu dro-

gowego 

wykonane 

 

BIENIĘDZICE 0/31,5 – 40t wykonane 

ZABŁOCIE 0/31.5 – 80t wykonane 

OGÓŁEM 

0/31,5 - 380t 

gruz - 560t 

destrukt - 350t 

 

 

W niniejszym zakresie pozostało do wykonania  

sołectwo Frakcja i Ilość ton Realizacja 

WYMYSŁÓW 
0/31,5 – 40t  

 
Do wykonania 

SŁAWNO destrukt – 90t Do wykonania  

MNISZEK 0/31,5 – 80t Do wykonania 

WAWRZYSZÓW gruz – 100t Do wykonania 



 

GARNO gruz – 160t  Do wykonania 

PODLESIE gruz – 480t Do wykonania 

ŚLEPOWRON 
0/31,5 – 60t  

gruz – 200t 
Do wykonania 

KACPROWICE 0/31,5 – 40t  Do wykonania 

OGÓŁEM 

0/31,5 - 220t 

gruz - 940t 

destrukt - 90t 

 

 

2. W dniu 3 lipca br.  został otwarty Policyjny Punkt Przyjęć Interesantów w Wolanowie. Przekaza-

ny został w użyczenie lokal po byłym Posterunku Policji. Pomieszczenia zostały wyremontowane 

przy wsparciu środków z budżetu Gminy oraz zostały wyposażone w sprzęt komputerowy. 

Dzięki funkcjonowaniu punktu, mieszkańcy będą mieli ułatwiony kontakt z posterunkowymi, co 

wpłynie na pewno na poprawę bezpieczeństwa na tym terenie. 

Punkt informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 11.00. 

3. W ramach Rządowego programu wspomaganie organów prowadzących w zapewnieniu bez-

piecznych warunków nauki, wychowania i opiece w szkołach – „bezpieczna Plus” złożono wnioski 

o udzielenie wsparcia finansowego. Szkoła w Wolanowie otrzymała 45.120 zł. i szkoła w Sławnie 

8.948 zł.   

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 uchwały:  

- Nr XXXI/170/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

- Nr XXXI/171/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Wolanów na lata 2017 – 2022 

- Nr XXXI/172/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,   

Ad. 7 

Na ostatniej sesji nie odnotowano wniosków. 

Ad. 8 

Nie odnotowano interpelacji i zapytań radnych. 

Ad. 9 

 Przewodnicząca  Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w 

sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Wolanów”. 

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXII/173/2017 w sprawie przyjęcia 

„Programu Rewitalizacji dla Gminy Wolanów” została przyjęta jednogłośnie.  

Ad. 10 

Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie ustalenia stawki opłaty za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 

Przewodnicząca w dalszej części wypowiedzi poinformowała, że w dniu 27 lipca przedstawiciele 

Wodociągów Radomskich z działu laboratorium oczyszczalni ścieków przybyli do gminy Wolanów.  

Wraz z pracownikami Urzędu Gminy oraz radnymi w ramach współpracy dokonali pomiaru 

ścieków socjalno – bytowych, pobierane były próbki z różnych studzienek kanalizacyjnych. W 

wyniku dokonanych pomiarów nie stwierdzono wpuszczania do sieci ścieków przemysłowych.  

Zarówno radni jak i pracownicy Urzędu chcieli zasięgnąć opinii w sprawie podjętych kroków w 



 

temacie kontroli szczelności sieci kanalizacyjnej. Ponadto  wymieniano swoje doświadczenia i 

pomysły na efektywniejszą ściągalność opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych.  

Radny Andrzej Szatan zapytał, jakie są argumenty za podwyższeniem stawki do wskazanej 

w projekcie uchwały kwoty w wys. 6,48 za 1 m
3
 przez Komisję Rozwoju Gospodarczego Budżetu i 

Finansów Według radnego proponowana podwyżka jest nieadekwatna do kalkulacji kosztów 

utrzymania sieci kanalizacyjnej. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów Sylwester Mąkosa 

odnosząc się do pytania swego przedmówcy poinformował, że uszczelniając kanalizację nawet do 

100% nie spowoduje to zbilansowania kosztów utrzymania sieci kanalizacyjnej. Ponieważ wydatki, 

które gmina poniosła w 2016 roku z tytułu utrzymania kanalizacji wyniosły kwotę 259.000,00 zł. 

dzieląc ją przez ilość metrów sześciennych ścieków daje kwotę którą mieszkańcy powinni zapłacić 

za metr sześcienny ścieków. Gmina dokłada do utrzymania sieci kanalizacyjnej.   

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska uzupełniając wypowiedź radnego 

poinformowała, że kwotę 259.000,00 zł. należy podzielić przez 40.000 m
3
 ścieków za które gmina 

zapłaciła do Wieniawy (comiesięczny spisywany licznik na ostatniej przepompowni) daje kwotę 

6,48 zł. za 1 m
3
 ścieków. 

Radny Andrzej Szatan zapytał, dlaczego gminy Przytyk i Wieniawa pobierają od 

mieszkańców niższe opłaty,  czy na tym nie tracą? 

Radny Zdzisław Niewola poinformował, że  nie zbilansuje się ścieków do zera. Radny 

poinformował, że argumentem iż gmina nie będzie dokładała do utrzymania sieci jest złym 

stwierdzeniem.  W związku z powyższym radny zaproponował, aby powrócić do propozycji Wójta, 

która przedstawiona została na poprzedniej sesji tj. do kwoty 5.58 zł. za 1 m
3 

ścieków. Komisja 

Budżetu zaproponowała stawkę zbyt wygórowaną. Radny postawił wniosek formalny o ustalenia 

stawki opłaty w wys. 5,58 zł. za 1 m 
3
 za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 

Radny Andrzej Szatan zaproponował przełożenie głosowania ww. projektu uchwały do 

zakończenia audytu w temacie sieci kanalizacyjnej.  

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że będą szukane rozwiązania, będzie 

uszczelniany system,  aby różnica kosztów zmniejszyła się, natomiast sama podwyżka jest 

nieunikniona. Została przeprowadzona weryfikacja poszczególnych gospodarstw domowych przez 

pracowników Urzędu Gminy, Ci mieszkańcy, którzy mieszkają wzdłuż wybudowanej sieci 

kanalizacyjnej posiadający własne szambo będą kontrolowani, czy posiadają dokumenty na wywóz 

nieczystości ciekłych. Są również pewne ustalenia dotyczące deszczówki wpuszczanej do 

kanalizacji ten problem również będzie poddany weryfikacji. Przewodnicząca powiedziała, że z 

pewnością nikt nie lubi dużych podwyżek, dyskusja jest prowadzona w temacie obciążenia 

finansowego mieszkańców dlatego należy traktować ich po ludzku – dodała.   

Radny Sylwester  Mąkosa podał kolejną kalkulację cenową informując, że gdyby 

kanalizacja uszczelniona została  w 100%, przy założeniu że nie ma  podcieków,  wówczas 

mieszkańcy powinni płacić 8,61 zł. za 1 m
3 
ścieków.  W tej chwili gmina dokłada i będzie dokładała, 

ponieważ koszty utrzymania  i tak będą większe - dodał.  

Radny Andrzej Szatan wycofał swój wniosek o odłożenia głosowania.    

Radny Bogumił Towarek poparł wniosek złożony przez radnego Zdzisława Niewolę o ustalenie 

mniejszej stawki opłaty. 

Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska poddała  pod  głosowanie 

wniosek radnego Zdzisława Niewoli w sprawie zmniejszenia proponowanej stawki i ustalenia jej w 

wysokości  – 5,58 zł. za 1 m3 za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

 W głosowaniu jawnym przy 9 głosach „za”, 1 „przeciw” i 4 „wstrzymujących” wniosek 

został przyjęty przez Radę Gminy.   

Następnie przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w 

sprawie ustalenia stawki opłaty za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  z 

uwzględnieniem wyżej przegłosowanego wniosku. 

W głosowaniu jawnym przy 9 głosach „za”, 1 „przeciw” i 4 „wstrzymujących” uchwała Nr 



 

XXXII/174/2017 w sprawie ustalenia stawki opłaty za odprowadzanie ścieków do urządzeń 

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

Ad. 11 

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

budżetowej na 2017 rok. 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.  

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXII/175/2017 została jednogłośnie przyjęta przez 

Radę Gminy Wolanów (uchwała w załączeniu). 

Ad. 12 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na ostatniej sesji udzielił Wójt Gminy Wolanów 

Adam Gibała.   

Radny Marek Ferens zgłosił problem usterek chodników wzdłuż drogi krajowej w 

miejscowości Kowalanka. Wójt poinformował, że zgłoszono Pani sołtys ww. problem z prośbą o 

sporządzenie wykazu zaistniałych usterek w chodniku z podaniem numeracji porządkowej posesji 

przy których te usterki występują. Po otrzymaniu niniejszego wykazu zostanie skierowane pismo do 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.  

Sołtys Elżbieta Jemiołowska zabrała głos w sprawie przerwy w dostawie wody w 

miejscowości  Bieniędzice. Wójt w odpowiedzi poinformował, że nastąpiła awaria pompy  

głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Bieniędzicach, która została już naprawiona.   

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

Wójt poinformował, że skontaktował się z właścicielem działki sąsiadującej z działką Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Sławnie. Jednak ww. właściciel w chwili obecnej nie jest zainteresowany 

jej sprzedażą.      

Ad. 13 

Wolne wnioski i informacje. 

Sołtys sołectwa Chruślice Edward Pysiak zgłosił problem ubytków  w drodze w 

miejscowości Chruślice od drogi wojewódzkiej do miejscowości Bieniędzice. Kolejny problem 

zgłoszony przez sołtysa dotyczył kradzieży dwóch rurek od znaków drogowych. 

 Wójt w odpowiedzi poinformował, że temat znany jest drogowcowi. 

Jako kolejny głos zabrał sołtys sołectwa Rogowa Marek Kraszewski składając 

podziękowania  Wójtowi Gminy Wolanów Adamowi Gibale oraz Przewodniczącej Rady Gminy 

Teresie Pankowskiej za zaangażowanie i  pomoc w doprowadzeniu do zaprojektowania chodnika 

wzdłuż drogi powiatowej na odcinku 330 m w m. Rogowa.  

Następnie Wójt Gminy Adam Gibała zaprosił wszystkich obecnych wraz z rodzinami na 

Gminny Festyn w Wolanowie. 

Ad. 14 

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska 

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

godz. 9.50. 

 

 

Protokolantka Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek  Teresa Pankowska 


