
Protokół Nr  XXXIV/2017
z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 28 września 2017 roku

Ad. 1
Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska o godz. 11.30  otworzyła XXXIV 

sesję  Rady  Gminy  Wolanów.  Powitała  przybyłych  gości:  Komendanta  Komisariatu  Policji  
w Zakrzewie Pana Bogdana Wańka, zastępcę Komendanta Miejskiego Policji  w Radomiu Pana 
Dariusza Szymańskiego, wójta, radnych, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy przybyłych na 
sesję. Następnie zgodnie z listą obecności poinformowała, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co 
stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad oraz podejmowania prawomocnych uchwał (lista 
obecności w załączeniu). 

Przewodnicząca  Rady  zaproponowała,  aby  po  przyjęciu  porządku  obrad  oddać  głos 
przybyłym gościom.
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. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i za-
kładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku. Odczytanie opinii RIO.

10. Raport  o  sytuacji  finansowo-ekonomicznej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki 
Zdrowotnej w Wolanowie. 

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia   zmian  w  uchwale  Nr  XXVI/155/2017  
z  dnia  21  marca  2017  roku  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej  pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  w  uchwale  Nr  XXII/138/2016  
z dnia 12 grudnia 2016 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radom-
skiemu w 2017 roku.  

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.
Do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 
W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod 

głosowanie porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów.
Następnie  Przewodnicząca  Rady Gminy poinformowała,  że  Komendant  Miejski  Policji  

w Radomiu Pan Robert  Hodio przesłał  do Gminy Wolanów propozycję porozumienia odnośnie 
dofinansowania samochodu operacyjnego.

W związku z powyższym głos zabrał zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu 
Dariusz  Szymański  informując,  że  samorządy  uczestniczą  w  dofinansowaniu  działań  policji, 
wspierając w ramach własnych bezpieczeństwo w zakresie porządku prawnego na terenie gmin. 
Jeżeli chodzi o Gminę Wolanów to w ocenie kierownictwa Komendy Miejskiej jest ona gminą  
o charakterze spokojnym, nie ma dużo zdarzeń w przedmiocie chuligańskim, nie ma dużo czynów 
karalnych, mogą jedynie występować zakłócenia związane z ruchem drogowym. Poinformował, że 
został  utworzony  Punkt  Przyjęć  Interesantów.  Natomiast  ma  świadomość,  że  władze  Gminy 
domagają  się  zwiększenia  ilości  godzin  przyjęć  interesantów.  W tej  chwili  jest  to  dwa  razy  
w  tygodniu   od  godz.  9.00  do  godz.  11.00.  Poinformował,  że  po  rozmowie  z  Komendantem 



Bogdanem Wańkiem dowiedział się, że jest możliwość zwiększenia tych godzin. Dołożony byłby 
jeden dzień w miesiącu poprzez obsługę np. od godz. 9.00 do godz. 15.00, przydzielonych byłoby 
dwóch policjantów, jeden ze służby kryminalnej i jeden dzielnicowy. Poinformował, że mogą to być 
również dodatkowe dwa dni w tygodniu, lecz wówczas po cztery godziny. Poddał tę propozycję pod 
rozważenie. Dla zastępcy komendanta ważny jest policjant, który jest w terenie, a nie za biurkiem. 
Policja nie jest powołana do tego, by zajmować stanowiska biurowe, poza tymi, którzy są do tego 
rodzaju  pracy  przyjęci.  Policjanci  ze  służby  kryminalnej,  czy  interwencyjnej  są  powołani  do 
realizacji  prac  w  terenie.  Policjant,  który  będzie  obejmował  stanowisko  biurowe,  nie  zapewni 
bezpieczeństwa  mieszkańcom.  Kontynuując  temat  Pan  Dariusz  Szymański  poinformował,  że 
Komisariat  Policji  jest  w  Zakrzewie,  Posterunek  Policji  w  Przytyku,  w  Wolanowie  jest  Punkt 
Przyjęć Interesantów, dlatego że odległość do Radomia jest niewielka. Nie można przegrupować sił. 
Komisariat trzeciej kategorii, który jest w Zakrzewie nie może mieć dwóch posterunków pod sobą. 
Punkt Przyjęć Interesantów i zwiększenie ilości policjantów w obsłudze będzie do zrealizowania. 
Załogę ruchu drogowego również można na teren Gminy Wolanów wysłać raz,  czy dwa razy  
w tygodniu, jeśli Gmina wystąpi z takim zapotrzebowaniem.

Wójt  zabierając  głos  powiedział,  że  pomieszczenia  zostały  przygotowane  na  powrót 
Posterunku Policji  i  z  pewnością  nie  są  gorsze  od  warunków w Zakrzewie.  W momencie  gdy 
dotarło  z  Komendy  Miejskiej  Policji  porozumienie  o  przekazaniu  dofinansowania  do  zakupu 
samochodu,  Wójt  ponownie  zwrócił  się  do  Rady,  która  stwierdziła,  że  należy  wstrzymać  się  
z decyzją do spotkania z władzami Policji. Wójt nie ukrywa, że przywrócenie posterunku byłoby 
najlepszym rozwiązaniem.

Komendant  Komisariatu Policji w Zakrzewie Bogdan Waniek zabierając głos powiedział, 
że mogliby dojechać policjanci z Zakrzewa częściej, ale nie mają czym. Na 25 policjantów jest dwa 
samochody.

Pan Dariusz Szymański poinformował, że dofinansowanie do zakupu samochodu od Rady 
Gminy  wynosiłoby  50%,  drugie  50%  finansowane  będzie  z  budżetu  państwa.  Taki  samochód 
wchodzi w skład taboru Policji. Komendant byłby rad, gdyby Rada Gminy podeszła do sprawy 
w sposób pragmatyczny. Dla komendanta istotą byłoby nasycić teren służbą, aby czas reakcji na 
zdarzenie był stosunkowo krótki. Żeby dzielnicowy był bliżej obywateli, aby mieszkaniec, który 
przyjdzie zastał życzliwego policjanta. Natomiast nie zależy Panu Dariuszowi Szymańskiemu, aby 
w  pomieszczeniu,  za  które  bardzo  dziękuje,  bo  bardzo  ładnie  zostało  przygotowane,  siedziało 
czterech policjantów. Dwóch ludzi obsługujących mieszkańców w zupełności wystarczy, natomiast 
patrol poruszający się po gminie zapewniłby bezpieczeństwo.

Radny Sylwester Mąkosa zabierając głos przyznał rację, że pracownicy Policji powinni być 
w terenie, tam pełnią swoją rolę, chyba nikt tego nie podważy. Odnosząc się do taboru Policji,  
stwierdził, że liczba dwóch aut na tylu policjantów jest śmieszna. W dalszej części radny zapytał, 
czy inne gminy partycypowały w kosztach zakupu samochodów dla Policji.

Komendant Komisariatu w Zakrzewie Bogdan Waniek poinformował, że Wójt z Przytyka 
podpisał  już  porozumienie,  natomiast  Wójt  z  Zakrzewa  na  chwilę  obecną  jeszcze  się  waha, 
ponieważ w ubiegłym roku również  dofinansował zakup samochodu dla Policji.

Radny Jacek Murawski zabierając głos powiedział,  że zgadza się z tym, żeby policjanci 
pracowali w terenie, natomiast tych 25 ludzi którzy są w Zakrzewie i dwa samochody, to wynika 
z tego, że niewielu z nich jeździ, większość pracuje za biurkiem więc co za różnica, czy będą za 
biurkiem w Zakrzewie czy w Wolanowie. 

Pan Dariusz  Szymański  poinformował, że wykorzystanie służby jest w 50%.  Policjant 
realizuje służbę w 40-godzinnym tygodniu pracy z prawem do wypoczynku, 50 % stanu realizuje 
zadania, 50% ma czas wolny po służbie. Jak w każdym środowisku pracy, ktoś zachoruje, ktoś 
odbiera  urlop,  czyli  tych  policjantów  codziennie  nie  jest  tylu  na  służbie.  W  sprawie  taboru 
sprostował, że samochodów jest cztery, tylko dwa są w warsztacie. Jest za tym, aby kupować nowe 
samochody,  aby  nie  inwestować  w  naprawę  starych.  Ze  strony  Pana  Szymańskiego  padło 
zapewnienie,  że  jeżeli  będzie  taka  konieczność  i  analiza  stanu  bezpieczeństwa  na  potrzeby 
dyslokacji  wskazywałaby  na  to,  że  należy  nasycić  teren  gminy  Wolanów  większą  liczbą 
policjantów, to Pan Komendant przedstawi plan działania i  w ramach sił własnych z Komendy 
Miejskiej, która dysponuje 708 etatami policyjnymi (byłe radomskie oprócz Kozienic, Zwolenia i 



Lipska)  –  zostaną  przysłani  policjanci.  Według  Pana  Szymańskiego  czterech  policjantów 
jednocześnie na terenie gminy Wolanów to za duża liczba.

Radny Jacek Murawski w swej wypowiedzi wrócił  jeszcze do stanu ilościowego taboru, 
twierdząc, że liczba aut jest żałosna. W dalszej części wypowiedzi radny zasugerował, że każdy 
dofinansowany z budżetu gminy samochód dla Policji powinien zostać na danym terenie do końca 
jego eksploatacji.

Pan Dariusz Szymański poinformował, że taki samochód wchodzi w skład taboru Policji. 
Natomiast pragmatyka wskazuje na to, że pojazd zakupiony przez gminę służy w niej, ponieważ 
środki  pochodzą  z  pieniędzy  podatników.  Komendant  postara  się,  jeżeli  zostanie  pojazd 
sfinansowany przekazać go z  panem Wójtem, czy z  Radą w szerszym gronie dla  policjantów  
z Zakrzewa i on będzie poruszał się po terenie gminy Wolanów. 

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Teresa  Pankowska  poinformowała,  że  po  wystąpieniu 
przedstawiciela  Policji  Rada  Gminy  przeanalizuje  jeszcze  raz  temat  dofinansowania  pojazdu  
i zaproponowała, że w przypadku przekazania środków na ww. cel mógłby pojawić się napis na 
samochodzie informujący o dofinansowaniu auta ze środków budżetu gminy Wolanów.  Natomiast 
mamy na uwadze wypowiedziane słowa przez Pana Szymańskiego odnośnie wzmożonego patrolu 
na terenie gminy Wolanów.  Odniosła się również do sprawy zajmowanego lokalu przez Policję  
w  budynku  udostępnionym  przez  Urząd  Gminy.  Powiedziała,  że  skoro  posterunek  nie  wrócił 
całodobowo to należałoby przywrócić poprzednią wersję zajmowanego pomieszczenia, ponieważ 
nie jest zasadne aby wyremontowane pomieszczenia były puste.

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu poinformował, że jak najbardziej jest 
to dobra propozycja, w danej sprawie należy się w związku z tym spotkać, aby domówić szczegóły.  
Kończąc swą wypowiedź zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu Dariusz Szymański 
poinformował, że realizowany jest przez Policję Program „Edukacja dla bezpieczeństwa”.  Zespół 
do  spraw  profilaktyki  nieakceptowalnych  zachowań  uczestniczy  w  szkoleniach  grona 
pedagogicznego,  czy  też  z  młodzieżą,  która  wchodzi  w  etap  trudnego  wieku  i  dotyczą 
nieakceptowalnych zachowań, zażywania suplementów diety, dopalaczy, cyber przestępczości.  

Następnie  podziękował  za  zaproszenie,  opuszczając  wraz  z  Panem Bogdanem Wańkiem 
sesję Rady.

Przewodnicząca podziękowała za przybycie i pożegnała zaproszonych gości. 
W dalszej  części  posiedzenia  Przewodnicząca  Rady Gminy Teresa  Pankowska  powitała 

kolejnego gościa - Starostę Powiatu Radomskiego Pana Mirosława Ślifirczyka, zaproszonego na 
posiedzenie, który pozostanie do końca sesji Rady Gminy Wolanów.  
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Do protokołu z obrad poprzedniej sesji nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. W głosowaniu 
jawnym protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 29 sierpnia 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 
Komisja Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia odbyła posiedzenie w dniu 31 sierpnia udając się do 
wszystkich placówek oświatowych działających na terenie gminy Wolanów sprawdzając ich stan 
przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018. Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 
22  września,  na  którym  zajmowano  się  opiniowaniem  materiałów  na  sesję  oraz  informacją  
z wykonania  budżetu za I półrocze 2017 roku.

Jako kolejny głos zabrał Pan Marek Ferens informując,  że  Komisja  Rolnictwa  Ochrony 
Środowiska i Porządku Publicznego wraz z Komisją Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 
spotkała się na posiedzeniu w dniu 25września. Zajmowano się materiałami przygotowanymi na se-
sję Rady Gminy oraz informacją z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Jako ostatni głos zabrał Pan Bogumił Towarek informując, że Komisja Rewizyjna spotkała 
się na posiedzeniu w dniu 25 września. Zajmowano się opiniowaniem materiałów na sesję.  Doko-
nano również kontroli realizacji funduszu sołeckiego realizowanego w 2016 roku. 
Ad. 5



Sprawozdanie Wójta  z okresu między sesjami 
Inwestycje, przetargi

1. Trwają prace przy  wykonywaniu  boisk wielofunkcyjnych w Wolanowie oraz w 
Bieniędzicach. 

2. Prace polegające na termomodernizacji budynku ZSO w Wolanowie – I etap wy-
miana stolarki okiennej zostały zakończone.   

3. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Bieniędzice – Zabłocie jest w trakcie re-
alizacji.

Sprawy bieżące:
1. W miesiącu  dokonano następujących robót związanych z bieżącym utrzymaniem 

dróg – w miejscowości Podlesie wyremontowano ok. 500 m drogi relacji Podle-
sie Sławno. Remont polegał na zniwelowaniu drogi i rozłożeniu 480 ton gruzu 
budowlanego. Następnym odcinkiem jaki został poprawiony to odcinek pomię-
dzy Garnem, a Młodocinem. Remont polegał na dowiezieniu i rozłożeniu 160 
ton gruzu budowlanego. Również w miejscowości Wawrzyszów na drogę po-
między Wawrzyszowem, a Rogową dowieziono i rozłożono 100 ton gruzu bu-
dowlanego.   

2. W dniu  3  września  nastąpiło  uroczyste  otwarcie  Samorządowego  Publicznego 
Przedszkola w Wolanowie. W uroczystości oddania obiektu udział wzięła spo-
łeczność gminy. Przybyli również zaproszeni goście. 

3. W dniu 4 września wszystkie  placówki edukacyjne na terenie  gminy Wolanów 
rozpoczęły rok szkolny 2017/2018.

4. W miesiącu wrześniu pracownicy Urzędu Gminy oraz radni wspólnie z przedsta-
wicielami Wodociągów Radomskich dokonali kolejnego objazdu sieci kanali-
zacyjnej. Dokonano kontroli gospodarstw domowych, w których według pra-
cowników podejrzewano pewne nieprawidłowości. 

5. W miesiącu sierpniu oraz wrześniu organizowane były zebrania wiejskie dotyczą-
ce rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok 

6. W dniu 10 września odbyły się Powiatowo-Gminne Dożynki w Chwałowicach. 
Gmina Wolanów również uczestniczyła w tych uroczystościach. W konkursie 
wieńców dożynkowych, spośród 14 pięknych, kolorowych, wykonanych  zgod-
nie z zasadami, które obowiązywały na staropolskiej wsi, Gmina Wolanów za-
jęła II miejsce. Wieniec ośpiewywał Zespół „Wolanianki”, który również wy-
stępował na scenie podczas przeglądu zespołów ludowych.

7. W dniu 2 września w parku w Wolanowie odbyło się Narodowe Czytanie „We-
sela” Stanisława Wyspiańskiego. Narodowe Czytanie to prowadzona od 2012 r. 
ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich. 

8. W niedzielę 24 września 2017r. odbył się już II Turniej o Puchar Wójta w Piłce 
Nożnej  na Orliku w Mniszku. Pomimo chłodu i dość intensywnych opadów 
deszczu w ostatnich dniach poprzedzających imprezę w dniu turnieju pogoda 
zrobiła nam prezent i pozwoliła zaprezentować drużynom swoje umiejętności. 

Ad. 6
Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka przedstawiła informację z realizacji uchwał Rady 

Gminy  Wolanów poinformowała,  że  w  ramach  nadzoru  prawnego do  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej  
w Warszawie Zespół w Radomiu przesłano uchwały:   

- Nr XXXIII/176/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Wolanów na lata 2017 – 2022.

- Nr XXXIII/177/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
Ad. 7
Nie odnotowano.

Ad. 8
Interpelacje i zapytania radnych



Nie odnotowano
Ad. 9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej  oraz  przebiegu  realizacji  wykonania  planu  finansowego instytucji  kultury  i  zakładu 
opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku otrzymała Rada Gminy Wolanów ( w załączeniu).

Skarbnik Gminy Zofia Janas odczytała uchwałę Nr Ra.388.2017 Składu Orzekającego Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 września 2017 roku (w załączeniu). 
Ad. 10 

Raport  o  sytuacji  finansowo-ekonomicznej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki 
Zdrowotnej w Wolanowie otrzymała Rada Gminy Wolanów (w załączeniu).

Do ww. dokumentu nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń.  
Ad. 11

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia  zmian w uchwale Nr XXVI/155/2017 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie  zacią-
gnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie.

Do ww. projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Teresa  Pankowska  poddała  pod  głosowanie  ww.  projekt 

uchwały.  
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIV/178/2017 w sprawie  wprowadzenia  zmian w 

uchwale Nr XXVI/155/2017 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie  zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Warszawie 
została podjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu).
Ad. 12

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w  uchwale Nr XXII/138/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku dotyczącej udzie-
lenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2017 roku.  

Radny  Jacek  Murawski  zabierając  głos  powiedział,  że  jest  zwolennikiem,  aby  Gmina 
Wolanów współpracowała ze Starostwem Powiatowym. Natomiast dziwi radnego fakt, że Starosta 
z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem ogłasza przetarg jesienią, w wyniku którego okazało się że 
oferent przedstawił cenę o 350 tys. wyższą od kosztorysu. Dlatego radny zadaje sobie pytanie „czy 
oferta jest tak kiepska, czy kosztorys został tak marnie przygotowany”. Martwi radnego również 
fakt, że oferta w przetargu była tylko jedna, a Starosta nie unieważnił ww. przetargu. Przypomniał,  
że w przeszłości w takich sytuacjach w gminie Wolanów unieważniano przetargi i wówczas była to 
dobra  decyzja.  Dokładając  większe  pieniądze,  ponoszą  tym  samy  większe  koszty  mieszkańcy 
Starostwa Powiatowego. Dróg powiatowych jest dużo, omawiana droga jest w bardzo złym stanie. 
W dalszej  części  wypowiedzi  radny,  powiedział,  że  wiadomo,  dlaczego  przetarg  odbył  się  tak 
późno, powodem takiego stanu rzeczy było doprojektowanie chodnika wzdłuż planowanej drogi. Z 
drugiej strony chodnik jest niezbędny. Dziś budowanie dróg bez chodnika jest nieporozumieniem – 
dodał  radny.  Kończąc  swą  wypowiedź  zwrócił  się  z  zapytaniem  do  Starosty,  dlaczego  nie 
unieważnił przetargu starając się tym samym o niższą kwotę. 

Starosta Powiatu Radomskiego Mirosław Ślifirczyk zabierając głos podziękował na wstępie 
za zaproszenie, nadmienił, że pierwszy raz ma możliwość uczestniczyć w posiedzeniu Rady Gminy 
Wolanów.  Ma  nadzieję,  że  to  będzie  dobry  zwyczaj,  aby  mógł  zagościć  częściej  na  sesjach 
wyjaśniając  różnego  rodzaju  zagadnienia.  Odnosząc  się  do  swego  przedmówcy powiedział,  że 
pytania, które usłyszał przed chwilą można było przedyskutować trochę wcześniej. Zanim jednak 
Starosta odniósł się do zadanych pytań  przedstawił ogólne informacje na temat dróg w Powiecie. 
Powiat Radomski na trzynastu  gminach ma wiele dróg powiatowych, w sumie 543 km, na które 
otrzymywana jest subwencja z budżetu państwa, z której pewna część jest przeznaczona na ich 
utrzymanie. Subwencja jest liczona na podstawie długości dróg. Powiat Radomski jest szczególnym 
powiatem, ponieważ drogi powiatowe zwykle prowadzą do Radomia i są innymi drogami niż np. 
droga powiatowa, która jest w powiecie typu Zwoleń, daleko od szosy. Tam obciążenie ruchem jest 
zdecydowanie mniejsze.  Według Starosty subwencja powinna również uwzględniać ten element 
obciążenia  drogi  ruchem.  Tego  nie  ma,  w  związku  z  czym  Powiat  Radomski  jest  bardzo 



pokrzywdzony.  Odkąd  istnieje  Powiat  przebudowano  ok.  40% wszystkich  dróg powiatowych.  
W gminie Wolanów jest 23 km dróg powiatowych, przebudowano 11,2 km. Prawie 50% dróg jest 
wykonanych. Zaangażowanie Starostwa w gminę Wolanów jest dobre.   

Na  początku  sesji  Starosta  przysłuchiwał  się  wypowiedzi  dotyczącej  sytuacji  w Policji. 
Każdy  samorząd  realizuje  swoje  zadania,  natomiast  dodatkowo  pewne  instytucje  występują  
o wsparcie finansowe, czy to Policja, czy Państwowa Straż Pożarna, DPS-y czy Oświata. Okazuje 
się, że na nic do końca nie wystarcza środków w ramach własnych. Starostwo również wspiera 
finansowo Policję , czy Państwową Straż w zakupie różnego rodzaju sprzętów, choć lepiej byłoby 
wesprzeć  Ochotnicze  Straże.  Kolejnym  przykładem  jest  Szpital,  który  ma  kontraktowanie  
i  powinien  sobie radzić  w ramach tegoż kontraktu.  Okazuje się,  że  do szpitala  również  trzeba 
dokładać  bardzo  duże  pieniądze.  DPS-y,  które  są  finansowane  z  budżetu  państwa  również 
dofinansowywane są ze środków Starostwa Powiatowego. W związku z powyższym przy realizacji 
zadań własnych Starostwu nie wystarcza pieniędzy,  aby zrealizować wszystkie potrzeby w tym 
zakresie.  Starosta  powiedział,  że  priorytetem Powiatu jest  przebudowa dróg, ponieważ ta  gałąź 
stymuluje rozwój gospodarki. W dalszej części Starosta odniósł się do wypowiedzi radnego Jacka 
Murawskiego  dotyczącej  organizacji  przetargu  na  przebudowę  drogi  Konary  –Mniszek. 
Poinformował, że wartość początkowa ww. drogi opiewała na kwotę 1 mln 300 tys. zł. Na początku 
gmina zobowiązała się dołożyć środki w wys. 250 tys. zł.,  natomiast 1 mln przeznaczyło na to 
zadanie Starostwo. Przeprowadzony był przetarg, w wyniku którego oferta opiewała na 1 mln 600 
tys. zł. Brakuje 450 tys. zł. Dlaczego tak się stało? Wyjaśnił, że  miał tu znaczenie czas, ponieważ 
projektowanie tej  drogi było kłopotem nie dlatego, że był doprojektowywany chodnik, problem 
wynikał  z  faktu,  że  owa  droga  jest  mocno  uzbrojona  poprzez  dużą  ilość  mediów,  które  tam 
przebiegają.  W tym miejscu  Starostwa  zwrócił  uwagę,  że  w  przeszłości  Starostwo  Powiatowe 
wyrażało zgodę, żeby umieszczać wodociąg, czy kanalizację w drodze powiatowej. Teraz już tak 
nie jest robione,  już nie będzie zgody na umieszczenie mediów w pasie, ponieważ przy awarii 
psuje  się  drogę  i  trudno  jest  odtworzyć  ją  w  wersji  pierwotnej.  Kontynuując  temat  przetargu 
poinformował, że w kwestii  chodnika 300 m, z Wójtem Gminy znaleźli konsensus. Dalej odnosząc 
się do wypowiedzi radneg , że nie wyobraża sobie, aby w dzisiejszych czasach budować drogi bez 
chodników,  stwierdził,  że  niestety  nie  jest  to  łatwe,  ponieważ  generuje  dużo  większe  nakłady 
finansowe, ponieważ nie wystarczy ułożyć kostkę brukową, bardzo często trzeba przekładać media, 
czy sieć wodociągową na drugą stronę, są to bardzo kosztowne dodatki. Była taka zasada, że nie 
były  budowane  chodniki  poza  bardzo  uczęszczanymi  drogami.  Była  tendencja,  aby  budować 
dojazdy do miejscowości,  nie  było  wykonawstwa chodników.  Realizowane były wówczas,  gdy 
wójtowie wykładali  z budżetu gminy środki na ww. cel.  Kolejna kwestia,  do której odniósł się 
Starosta dotyczyła terminu ogłoszenia przetargu, twierdząc, że nie zawsze przetargi ogłoszone na 
początku  roku  bywają  tańsze  w  wykonawstwie.  W  tym  roku  sytuacja  została  spowodowana 
zupełnie czymś innym, a mianowicie podniesione zostały bardzo ceny usług. To one spowodowały 
że w przetargach oferenci przedstawiają wyższe kwoty. To nie jest wyjątkowy przypadek, że oferta 
w przetargu była  wyższa.  Nadmienił,  że  badane są  oferty,  jak  najbardziej  znana  jest  Staroście 
instytucja  unieważniania  przetargów.  Na  posiedzeniu  Zarządu  temat  był  poddany  wnikliwej 
dyskusji, zastanawiano się czy powtórzyć przetarg. Jednak w tym roku nie udałoby się zrealizować 
tego zadania.  Kolejne pytanie, czy zadanie okazałoby się tańsze w kolejnym przetargu. Porównana 
została oferta z innymi przetargami nie tylko ze Starostwa i okazało się, że te ceny nie odbiegały od 
obecnych cen rynkowych. Kolegialnie zapadła decyzja, aby rozstrzygnąć ww. przetarg wykonując 
zadanie jeszcze w tym roku. 

Starostwo wystąpił o z pismem do Wójta, aby oprócz 250 tys. zł. dołożył jeszcze 100 tys.  
zł. Wójt zgodził się o wsparcie zadania dodatkowo o kwotę 50 tys. zł. 

Następnie zmieniając temat Pan Mirosław Ślifirczyk poinformował, że Starostwo wykonało 
dokumentację projektową  na drogę Wolanów w kierunku Franciszkowa na odcinku 360 m. Aby 
było  bezpieczniej  zaprojektowany  został  chodnik  -  na  stronie  internetowej  Starostwa  można 
zapoznać  się  z  dokumentacją  projektowo  –  kosztorysową.  Na  ww.  cel  w  budżecie  Starostwa 
przeznaczone jest 620 tys. zł.  Wykonywane  jest to zadanie specustawą. Starosta ma nadzieję, że 
jeszcze w tym roku zadanie zostanie zrealizowane, jeżeli tak się nie stanie, rozstrzygnięty zostanie 
jedynie przetarg, jeżeli Wykonawca nie zdąży wykonać zadania, to zostanie ono przeniesione na 



przyszły rok jako zadanie niewygasające.
Następnie zmieniając temat Starosta Powiatu poinformował o zmianach dotyczących nocnej 

i świątecznej opieki medycznej. Do tej pory punkt, który obsługiwał między innymi mieszkańców 
gminy  Wolanów  mieszczący  się  przy  ul.  Okulickiego  w  Radomiu  od  1  października  będzie 
nieaktualny.  Od  tego  dnia  mieszkańcy  gminy  Wolanów  będą  obsługiwani  w  szpitalu  przy  ul. 
Tochtermana w Radomiu. 

W dalszej  części  wypowiedzi  Starosta  podziękował  za  udział  w dożynkach powiatowo- 
gminnych w Chwałowicach, delegacji z gminy Wolanów, która przybyła  z wieńcem dożynkowym 
oraz  zespołowi „Wolanianki”. Poinformował, że wywarli oni ogromne bardzo pozytywne wrażenie 
na  uczestnikach  imprezy.  Pogratulował  za  zajecie  drugiego  miejsca  w  konkursie  wieńców 
dożynkowych. Cieszy Starostę fakt obecności reprezentacji Wolanowa na imprezach powiatowych. 

Następnie  Starosta  podziękował  za  zaproszenie  na  uroczyste  otwarcie  pięknego 
Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie.  To też są zadania,  które powinny być 
dofinansowane przez państwo. Wyraził ogromny szacunek dla władz gminy, ponieważ umiejętnie 
potrafią ustalić sobie priorytety.     

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 
w  uchwale  Nr  XXII/138/2016  z  dnia  12  grudnia  2016  roku  dotyczącej  udzielenia  pomocy 
finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2017 roku.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIV/179/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w 
uchwale Nr XXII/138/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Radomskiemu w 2017 roku została podjęta jednogłośnie (uchwała w ząłączeniu).   
Ad. 13.

Skarbnik Gminy Zofia Janas odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2017 rok.

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca  poddała  pod głosowanie  projekt  uchwały  w sprawie  zmian  w budżecie 

gminy na 2017 rok.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIV/180/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2017 rok została podjęta jednogłośnie.
Ad 14
Nie odnotowano.
Ad 15

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Teresa  Pankowska  zapytała  o  projekt  przebudowy  drogi 
powiatowej wraz z chodnikiem na odcinku Wolanów – Franciszków, który rozumie poddany jest 
konsultacjom i czy można zgłaszać swoje opinie oraz uwagi w ww. zakresie?

Starosta Powiatu w odpowiedzi poinformował, że można zgłaszać takowe uwagi, jednak nie 
wszystkie z pewnością zostaną uwzględnione np. jeśli niezgodne będą ze sztuką budowlaną.

Kolejna sprawa, którą poruszyła Przewodnicząca Rady Gminy  dotyczyła udziału Starostwa 
w przyszłorocznych dożynkach powiatowo -  gminnych, które mają odbyć się w gminie Wolanów - 
w  tej  chwili  jest  odpowiedni  moment  na  poruszenie  kwestii  finansowych  przed  uchwaleniem 
budżetu.  

Starosta odnosząc się do organizacji dożynek poinformował, że muszą one kosztować, żeby 
były  ładne.  Koszt  zaangażowania  środków  finansowych  z  obu  stron  jest  taki  sam.  Starostwo 
przekazuje  pieniądze  w  formie  dotacji  na  ww.  cel.  Gmina  zajmuje  się  organizacją.  Ze  strony 
Starostwa  również  jest  zaangażowanie  organizacyjne  poprzez  wydawanie  broszurek,  plakatów 
dodatkowo w granicach 10 tys. zł. Koszt współfinansowania takich imprez do tej pory to kwoty po 
50  –  60  tys.  zł.  W  jednym  przypadku  70  tys.  zł.  Poinformował,  że  należy  jak  najszybciej 
podejmować decyzje, aby dożynki  były atrakcyjne. 

Przewodnicząca wracając do tematu dofinansowania zakupu samochodu dla potrzeb Policji 
poinformowała,  że  w  budżecie  jest  uwzględniona  ww.  dotacja  na  2017  rok.  Przewodnicząca 
zwróciła  się  do  Rady  Gminy  z  pytaniem,  czy  jest  aprobata,  aby  Wójt  po  wysłuchaniu 
przedstawicieli Policji podpisał porozumienie, poprosiła o głosy w ww. sprawie.

Radny Sylwester Mąkosa powiedział, że jest za podpisaniem porozumienia. 
Rada odniosła się pozytywnie do powyższej  kwestii.



Sołtys sołectwa Kacprowice Andrzej Odzimek  poruszył temat wywłaszczania gruntów pod 
pas drogi powiatowej. Powiedział, że nikt z właścicieli działek w Woli Wacławowskiej nie wiedział, 
że do 2005 roku można było ubiegać się o odszkodowania za zajęty pas.

Kolejna sprawa, którą poruszył sołtys dotyczyła rowu odwadniającego drogę powiatową  
w  Kacprowicach.  Poinformował,  że  Gmina  wydatkowała  środki  finansowe  na  odwodnienie 
sołectwa,  natomiast  dalej,  aby  był  właściwy  odpływ,  powinien  być  oczyszczony  rów  przez 
Starostwo, które jest jego właścicielem. 

Starosta Powiatu w odpowiedzi  poinformował,  że obowiązkiem każdego właściciela  jest 
wiedzieć, gdzie przebiega granica. Powiat również wytycza swoje granice pomiędzy prywatnymi 
właścicielami a pasem drogi powiatowej. Większość dróg nie ma uregulowanego stanu prawnego. 
Powiat ma obowiązek wyznaczyć tak szeroki pas drogi, aby można było pomieścić wszelkie media 
w przyszłości. Jeśli ktoś z właścicieli do 2005 roku zgłosił się do Starostwa to miał możliwość. 
otrzymania odszkodowania z tytułu wywłaszczenia gruntu pod pas drogi. To była ustawa sejmowa. 
Nieznajomość  prawa  działa  na  niekorzyść  obywatela.  Mnóstwo  ludzi  nie  złożyło  stosownych 
deklaracji  z  roszczeniem  o  odszkodowania.  Nadmienił,  że  aktualnie  Starostwo  Powiatowe  
w przypadku regulacji ww.  kwestii według nowych zasad powiadamia strony.

Natomiast odnosząc się do sprawy rowu przy drodze powiatowej poinformował, że odnotuje 
tę kwestię i zgłosi ją do Zarządu Dróg Powiatowych. Zostanie dokonana wizja i jeśli jest niedrożny 
zostanie wyczyszczony.

Starosta podziękował za przychylność i przekazanie przez Wójta oraz Radę Gminy środków 
finansowych na drogę powiatową Konary – Mniszek.  

Radny Jacek Murawski  zabierając głos  powiedział,  że  według niego  Powiat  zapomniał
 o  drodze  powiatowej  Kacprowice  –  Jaszowice.  Zapytał  czy  Powiat  ma  plan  projektowania 
przebudowy tejże  drogi.  Odniósł  się  również  do  odwodnienia  drogi,  które  powinno  być  lepiej 
wykonane. 

Starosta odnosząc się do wypowiedzi swego przedmówcy poinformował, że oprócz tego że 
wykonany zostanie rów to istotnym aspektem jest, aby woda miała dokąd popłynąć. Nie jest to 
łatwe, ponieważ omawiany teren jest trudny, bardzo zalewowy, mokry. Tam nie wystarczy oczyścić 
rowu. Potrzeba w tym miejscu więcej nakładów finansowych. Dlatego doraźnie zostanie wysłana 
ekipa, która z pewnością zadziała. Na dzień dzisiejszy została wykonana regulacja stanu prawnego, 
następnym  etapem  będzie  regulacja  techniczna,  a  następnie  wprowadzenie  zadania  w  jakiejś 
perspektywie do wykonania.   

Radny Jacek Murawski powiedział, że najpotrzebniejszy jest odcinek od drogi krajowej do 
miejscowości Wacławów, ponieważ w aktualnej sytuacji, kiedy budowana jest obwodnica ta droga 
służy mieszkańcom. Według radnego powinna być ona przebudowywana w następnej kolejności. 
Poprosił Pana Mirosława Ślifirczyka, aby jako Radny Powiatu zgłosił konieczność  projektowania 
tego odcinka.   

Starosta w odpowiedzi poinformował, że omawiana droga jest uwzględniona jako kolejna, 
którą należy przebudować. Jest to droga, która jest priorytetowa dla Starosty – dodał. 

Jako kolejny głos zabrał radny Czesław Gac w sprawie  odprowadzenia wód gruntowych 
z sołectwa Ślepowron w kierunku Radomia. Poinformował, że w latach 70-tych był meliorowany 
cały okręg Kierzków, który należał  wówczas do gminy Wolanów. W tym momencie Kierzków 
podlega pod Miasto Radom i ciąg melioracyjny na tamtym terenie nie jest już obsługiwany przez 
Rejowe  Spółki  Wodne.  Urządzenia  mogą  być  niedrożne,  co  powoduje  blokowanie  wód 
gruntowych.   

Kolejny  problem  zgłoszony  przez  radnego  Czesława  Gaca  dotyczył  odwodnienia 
wybudowanego w 1928 roku w m. Ślepowron ( prawa strona jadąc do Radomia), które również jest 
niedrożne. W latach suszy rowy odwadniające tereny zostały zagospodarowane przez mieszkańców 
w różny sposób (często zasypywane). Dobrze byłoby nawiązać porozumienie z władzami Miasta 
Radomia, aby przywrócony został wyżej omawiany rów. Natomiast z urządzeniami melioracyjnymi 
poradziłyby sobie spółki wodne fachowym działaniem, które  są w posiadaniu dokumentacji.
  Starosta  poinformował, że ma nadzór nad działalnością spółki w sensie prawa. Starostwo 
nie  ingeruje  w działalność spółki  wodnej  ani  spółki  gminnej  czy Rejonowego Związku Spółek 
Wodnych w Przysusze. Natomiast faktem jest, że zaczynają się problemy w momencie kiedy są 



mokre lata. Do niedawna rolnicy likwidowali rowy nie zdając sobie sprawy z konsekwencji takich 
działań. 

Następnie  poinformował  o  nowo  powołanej  instytucji  Wody  Polskie,  która  jest  inaczej 
zorganizowana i  działająca na innym obszarze.  Dodał,  że  wspólnie  z Wójtem Gminy Wolanów 
mogą apelować do władz Miasta Radomia, aby udrożnić ciąg rowu na terenie miasta.

Jako  kolejny  głos  zabrał  radny  Tadeusz  Gibała  twierdząc,  że  przy  przebudowie  drogi 
powiatowej  Wawrzyszów, gmina Wolanów dołożyła większe środki niż gmina Przytyk. Kolejna 
sprawa, na którą radny zwrócił uwagę dotyczyła wciąż nie wytyczonego pasa koryta rzeki Garlicy 
znajdującej się na terenie gminy Wolanów. Ostatnia kwestia poruszona przez radnego dotyczyła 
wsparcia finansowego ze strony Powiatu dla lokalnego zespołu „Wolanianki”.

Starosta Powiatu Mirosław Ślifirczyk odnosząc się do nieuregulowanego pasa koryta rzeki 
poinformował, że w tym przypadku regulacją powinien zająć się WZIR.  Natomiast jeśli chodzi  
o zespół, Powiat może wesprzeć finansowo zlecając „Wolaniankom” obsługę imprez organizowa-
nych przez Starostwo. 

Radny Zdzisław Niewola zabrał głos w temacie opłat za umieszczenie urządzeń w pasie 
dróg powiatowych. Według niego opłaty ustalone przez Starostwo  powinny być niższe.  

Kolejna  sprawa  poruszona  przez  radnego  dotyczyła  drogi  w  Wymysłowie  zapytał,  czy 
Starostwo  ma  jakąś  wizję  –  czy  skorzystać  ze  specustawy,  jak  połączyć  drogę  krajową  przy 
wiadukcie. 

Starosta w odpowiedzi poinformował, że rozmowy z PKP są jednymi z trudniejszych, to 
może  potrwać  zanim  zostaną  poczynione  pewne  regulacje.  Nie  może  w  tej  chwili  udzielić 
szczegółowych informacji w ww. zakresie. Natomiast logiczne byłoby aby w następnej kolejności 
modernizowana była droga powiatowa Sławno – Wacławów. Z pewnością prace mogą potrwać 2-3 
lata. Starosta ma świadomość,  że w przyszłości należy wszystkie drogi powiatowe zmodernizować. 
Następnie  odnosząc  się  do  opłat  za  urządzenia  umieszczone  w  pasie  dróg  powiatowych 
poinformował,  że  w  przeszłości  była  wydawana  zgoda  na  umieszczenie  w  pasie  drogi,  teraz 
prowadząc  inwestycję  jak  np.  budowa  sieci  kanalizacyjnej,  należy  umieszczać  urządzenia  
w  działkach  prywatnych  właścicieli,  ponieważ  przy  awariach  zarządcy  dróg  mają  problemy, 
niszczone są nawierzchnie dróg asfaltowych.

Starosta  Powiatu  Mirosław  Ślifirczyk  podziękował  za  możliwość  udziału  w  sesji  Rady 
Gminy Wolanów. 
Ad. 16

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska 
podziękowała za udział w posiedzeniu, po czym zamknęła XXXIV sesję Rady Gminy Wolanów 
o godz. 13.45.

Protokolantka Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów

Monika Musiałek  Teresa Pankowska


