
 

 

Protokół Nr  XXXVII/2017 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2017 roku 

 

Ad. 1 

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

sesję Rady Gminy Wolanów. Powitała wójta, radnych, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy 

przybyłych na sesję. Następnie zgodnie z listą obecności poinformowała, że w sesji uczestniczy 14 

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 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. 

10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały o 

wieloletniej prognozie finansowej. 

11. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2018 – 2024. 

12. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta. 

13. Odczytanie opinii komisji i wniosków radnych. 

14. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

15. Przedstawienie stanowiska wójta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych. 

16. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 

17. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 

2018 roku. (droga Mniszek –Konary) 

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 

2018 roku.(WTZ)  

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przytyk w 2018 roku. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wolanów na lata 2018 – 2022.” 

23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Wolanów. 

24.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Wolanów. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 

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

28. Wolne wnioski i informacje.  

29. Zamknięcie obrad. 



 

 

 

Do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono uwag, w związku z powyższym 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie zaproponowany porządek 

obrad, który został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy. 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

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

jawnym protokół Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada został przyjęty 

przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” przez Radę Gminy Wolanów.  

 

Ad. 4 

Jako pierwszy informację komisji o pracach między sesjami przedstawił Sylwester Mąkosa 

informując, że członkowie komisji spotkali się na dwóch posiedzeniach, które dotyczyły prac nad 

przedstawionym przez Wójta projektem Uchwały budżetowej na 2018 rok. Pierwsze w dniu 6 

grudnia, natomiast drugie z udziałem przewodniczących  poszczególnych Komisji stałych Rady 

Gminy formułując ostateczną opinię w sprawie przedstawionego projektu budżetu.  

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia Marcin Ciężkowski 

poinformował, że  między sesjami odbyło się jedno posiedzenie, na którym omawiany był projekt 

budżetu na 2018 rok.  

Pan Marek Ferens Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku 

Publicznego poinformował, że członkowie Komisji spotkali się na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 

zajmując się projektem budżetu na rok 2018.   

Jako ostatni informację z pracy komisji między sesjami przedstawił Bogumił Towarek. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja obradowała na posiedzeniu w dniu 6 grudnia, 

odnosząc się do projektu budżetu na rok 2018, a także opiniowane były materiały na sesję.  

  

Ad. 5 

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

informując, iż w  omawianym okresie realizowane były następujące sprawy: 

Inwestycje, przetargi 

1. W dniu 11 grudnia zgodnie z ogłoszonym  przetargiem na zimowe utrzymanie dróg 

gminnych w roku 2018 dokonano otwarcia ofert. Do przetargu przystąpiło dwóch oferentów 

tj. Dariusz Duchniak, który zaproponował cenę ofertowa brutto w wysokości 104.760,00 zł., 

natomiast Wabik Bernard zaproponował kwotę brutto w wysokości 103.400,00 zł. W 

związku z czym na wykonawcę usług zimowego utrzymania dróg wybrano ofertę Pana 

Bernarda Wabika.   

2. W dniu 5 grudnia  odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości 

Strzałków oznaczonej jako działka nr 221/1 o pow. 2701 m
2
 Cena wywoławcza wynosiła 

5.500 zł. Wpłynęły dwie oferty. Pierwsza za cenę 5.900,00 z., druga oferta na cenę 6.100,00 

zł. Ustalono termin sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży na dzień 29 grudnia br. 

3. W dniu 21 grudnia  rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Odbieranie i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na 

terenie Gminy Wolanów wraz z utworzeniem punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych”.   

Jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 2, złożona przez Wykonawcę: Usługi 

Ekologiczne “EKO-JAS” - Krzysztof Janas, Garno ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów 

(cena ofertowa brutto: 990 987,12 złotych, deklarowany poziom recyklingu: 39% w 2018r. i 

43% w 2019r.), ponieważ spośród niepodlegających odrzuceniu ofert uzyskała najwyższą 



 

 

ilość punktów (85 pkt, z czego 60 pkt za kryterium ceny i 25 pkt za kryterium poziom 

recyklingu).  
Sprawy bieżące:  

1. W miesiącu grudniu dokonano naprawy drogi od Wacławowa do Woli Wacławowskiej do 

posesji pana Siary, poprzez nawiezienie i rozgarniecie 100 ton tłucznia frakcji 0/31,5 mm. 

Wyrównano również drogę w Sławnie (za szkołą) poprzez nawiezienie i rozgarnięcie 80 ton 

tłucznia frakcji0/31,5 mm  

2. Zgodnie z podjętą decyzją Gmina Wolanów dofinansowała zakup samochodu operacyjnego 

marki HYUNDAI I20 przeznaczonego dla  potrzeb Komisariatu Policji w Zakrzewie w 

kwocie 24.000,00 zł.  Auto policyjne będzie wykorzystywane dla potrzeb Komisariatu w 

Zakrzewie, który swą obsługą obejmuje teren gminy Wolanów.  

3. W dniu 17 grudnia 2017 r. w niedzielę mieszkańcy gminy Wolanów spotkali się na placu 

przed urzędem na wspólnej wigilii. Składano sobie życzenia, dzielono się opłatkiem. 

Spotkanie wigilijne uświetnił  występ młodzieży z Warsztatów Terapii Zajęciowej z 

Młodocina Większego, koncert kolęd i pastorałek  Zespołu Ludowego „Wolanianki” i 

Zespołu Śpiewaczego „Bieniędzice” oraz kolędy w wykonaniu Amelii Kiełbasa, Patrycji 

Kozyra i zwycięzców Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek.  Nastrój śpiewanych kolęd i 

pastorałek wprowadził wszystkich w klimat świąt Bożego Narodzenia. Na wszystkich 

przybyłych gości czekały wigilijne potrawy. Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci, 

którym św. Mikołaj wręczał upominki. 

 

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 uchwałę:   

Nr XXXVI/193/2017 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty, 

Nr XXXVI/194/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 

rolnego,  

Nr XXXVI/195/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

Nr XXXVI/196/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

obowiązujących na terenie Gminy Wolanów, 

Nr XXXVI/198/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przytyk w 2017 roku, 

Nr XXXVI/199/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, 

Natomiast do Wojewody Mazowieckiego przesłano uchwały:  

XXXVI/191/2017 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wolanów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2018”, 

Nr XXXVI/192/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości 

zabudowanej położonej w miejscowości Wolanów, ul. Radomska 20 jej dotychczasowemu 

Najemcy, 

Nr XXXVI/197/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z 

Gminą Przytyk i Gminą Wieniawa 

Do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego przesłano uchwały:  

Nr XXXVI/193/2017 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty, opublikowana została w dniu 8 grudnia pod poz. 11617 

Nr XXXVI/194/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 

rolnego, opublikowana została w dniu 8 grudnia pod poz. 11618, 

Nr XXXVI/195/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

opublikowana została w dniu 8 grudnia pod poz. 11619 



 

 

Nr XXXVI/196/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

obowiązujących na terenie Gminy Wolanów, opublikowana została w dniu 8 grudnia pod poz. 

11620 

 

Ad. 7 

Nie odnotowano.  

 

Ad. 8 

Interpelacje i zapytania radnych 

Nie odnotowano 

 

Ad. 9 

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

budżetowej na 2017 rok.  

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie. 

 W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVII/200/2017 w sprawie zmian w uchwale 

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

 

Ad. 10 

Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr Ra.514.2017 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez 

Wójta Gminy w Wolanowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2018 – 2024 (uchwała w załączeniu).  

 

Ad. 11 

Skarbnik Gminy Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wolanów na lata 2018 – 2024. 

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2018 – 2024, gdzie w 

głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVII/201/2017 została przyjęta jednogłośnie (uchwała w 

załączeniu).  

 

Ad. 12 

Skarbnik Gminy Wolanów Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały budżetowej wraz z 

uzasadnieniem Wójta (projekt uchwały w załączeniu). 

 

Ad. 13. 

 W danym punkcie posiedzenia odczytano opinie komisji (opinie w załączeniu). 

 

Ad. 14 

Skarbnik odczytała uchwałę Nr  Ra. 513.2017 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Wolanów projekcie  Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz możliwości 

sfinansowania deficytu (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 15 

Wójt Gminy Adam Gibała przedstawił stanowisko  w sprawie opinii i wniosków radnych 

(stanowisko w załączeniu). 



 

 

 

Ad. 16 

Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.   

Sołtys sołectwa Rogowa Marek Kraszewski zabierając głos zapytał, czy projekt budżetu jest 

tajemnicą? Powiedział, że dotychczas sołtysi otrzymywali wraz z zawiadomieniem na sesję projekt 

budżetu.   

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska w odpowiedzi poinformowała, że  sołtysi 

otrzymują budżet, ale  dopiero po przegłosowaniu ww. aktu przez Radę Gminy Wolanów. Ponadto 

projekt nie jest żadna tajemnicą jest publikowany na  bip-ie Wolanów.   

  

Ad. 17 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt Uchwały 

Budżetowej na 2018 rok, gdzie w głosowaniu jawnym Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy 

Wolanów Nr XXXVII/202/2017 została jednogłośnie przyjęta (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 18.  

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2018 roku. (droga Mniszek –Konary) 
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2018 roku, gdzie w głosowaniu 

jawnym Uchwała Nr XXXVII/203/2017  została przyjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 19 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2018 roku. (WTZ) 

Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2018 roku, gdzie w głosowaniu 

jawnym Uchwała Nr XXXVII/204/2017  została przyjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 20 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Przytyk w 2018 roku. 

 Radny Zdzisław Niewola zapytał, dlaczego Gmina przekazuje mniejszą dotację niż w roku 

bieżącym. W drodze wyjaśnień zabrała głos Skarbnik Gminy Zofia Janas informując, że Gmina 

Przytyk w tym roku wykorzystała dotację w małej części, nie wykorzystaną zwrócono do Gminy 

Wolanów, a teraz te środki które zostały zwrócone dla Gminy, przekazane zostaną w formie dotacji 

w 2018 roku Gminie Przytyk.   

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Prztyk w 2018 roku, gdzie w głosowaniu jawnym 

Uchwała Nr XXXVII/205/2017 została przyjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 21 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 

Do ww.  projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w  

sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, gdzie w głosowaniu jawnym Uchwała Nr 



 

 

XXXVII/206/2017 została przyjęta przy 13 głosach „za” i 1 „przeciw” (uchwała w załączeniu). 

 

Ad 22 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wolanów 

na lata 2018 – 2022”. 

 Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska  poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Wolanów na lata 2018 – 2022”, gdzie w głosowaniu jawnym Uchwała Nr XXXVII/207/2017 

została przyjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 23 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Wolanów. 

 Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska  poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym Uchwała Nr XXXVII/208/2017 w sprawie ustalenia 

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolanów 

została przyjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 24 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolanów. 

Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska  poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolanów, 

gdzie w głosowaniu jawnym Uchwała Nr XXXVII/209/2017 została przyjęta jednogłośnie 

(uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 25 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości. 

 W danym punkcie posiedzenia wywiązała się dyskusja w temacie składania deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez mieszkańców. Według pana 

Marka Kraszewskiego sołtysa sołectwa Rogowa mieszkańcy deklarują segregację odpadów, a 

jednak tego nie czynią. 

Kolejna kwestia dotyczyła dyskusji w temacie złożonych deklaracji. Wiele osób uważa, że 

właściciele nieruchomości składają deklaracje niezgodne ze stanem faktycznym. Są też tacy 

mieszkańcy, którzy w ogóle nie złożyli deklaracji. 

Radny Czesław Gac stwierdził, że nie chciałby aby sołtysi prowadzili weryfikację, poza tym 

zastanawiał się jaka byłaby w tym ich rola. 

Skarbnik Gminy Zofia Janas  poinformowała, że polega to na współpracy.  Sołtys jest pośrednikiem 

pomiędzy urzędem, a mieszkańcem dlatego dobrze żeby sołtys informował mieszkańców o 

konieczności złożenia deklaracji 

Radny Czesław Gac zaproponował, aby wszyscy mieszkańcy gminy Wolanów ponownie 

złożyli deklaracje. 

Radny Zdzisław Niewola poinformował, że należy rozpatrywać sprawę w kategorii ilości 



 

 

osób zadeklarowanych z ilością osób zameldowanych, czy pokrywa się ta liczba. 

Różnica pomiędzy zadeklarowanymi mieszkańcami, a osobami zameldowanymi jest 1200 osób. 

 

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska 

poddała pod głosowanie  projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, gdzie w 

głosowaniu jawnym Uchwała Nr XXXVII/210/2017  została przyjęta jednogłośnie (uchwała w 

załączeniu). 

 

Ad. 26 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.  

Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok, gdzie w głosowaniu jawnym 

Uchwała Nr XXXVII/211/2017  została przyjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 27 

Nie odnotowano. 

 

Ad. 28 

W danym punkcie posiedzenia głos zabrał radny Zdzisław Niewola informując, że można 

byłoby w ramach korzystania z drogi gminnej wzdłuż torowiska  przez firmę transportującą kamień 

wyegzekwować poprawę nawierzchni drogi tłuczniem. Wójt poinformował, że dokona rozeznania 

w ww. temacie.  

Radny Zdzisław Niewola zapytał o drogę w Wymysłowie do łąki. Wójt poinformował, że 

zapozna się z sytuacją w terenie co da możliwość zajęcia stanowiska w tej sprawie i podjęcie 

stosownej decyzji.  

Radny Tadeusz Gibała odniósł się w swej wypowiedzi do konieczności rozwiązania 

problemu poprzez wybudowanie sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej w Wolanowie,  

poinformował również, że na ul. Leśnej w Garnie może wystąpić zagrożenie, ponieważ sieć jest 

zaprojektowana o podobnych parametrach jak w Wolanowie przy ul. Kolejowej i może w 

przyszłości zaistnieć kolejny problem z przyłączeniem większej ilości gospodarstw do ww. sieci.  

Jako kolejny radny Marek Ferens zabrał głos w temacie konieczności zamontowania barier 

ochronnych przy drodze krajowej nr 12 w m. Kowalanka, koło jego posesji, ponieważ w danym 

miejscu wykonane zostało odwodnienie drogi krajowej poprzez wykonanie rowu odkrytego 

powodującego niebezpieczeństwo uczestników ruchu pieszego w tym miejscu. Kolejna sprawa, na 

którą radny zwrócił uwagę dotyczyła uszkodzeń chodnika wzdłuż drogi krajowej w tejże 

miejscowości. 

 Sołtys sołectwa Kolonia Wolanów Marcin Suligowski poruszył temat konieczności 

odwodnienia kompleksu szkolno- przedszkolnego w Wolanowie.  

 Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że prowadzone są w tej 

sprawie rozmowy i szukane optymalne rozwiązanie dla zaistniałej sytuacji. 

 Następnie sołtys sołectwa Rogowa Marek Kraszewski zabierając głos zakwestionował 

wykonawstwo przebudowy drogi powiatowej Mniszek – Konary.  Według sołtysa inwestycja nie 

jest prowadzona zgodnie ze sztuką budowlaną. Według niego powinno się powołać Komitet 

Nadzoru Budowy ww. drogi. Sołtys poinformował, że po odbiorze ww. inwestycji,  może się nią 

zainteresować prokurator.  

Odnosząc się do wypowiedzi sołtysa Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała powiedział, że  

tylko osoba z uprawnieniami może wypowiedzieć się co do realizacji inwestycji, czy przebudowa 



 

 

wykonana została zgodnie ze sztuką budowlaną. Wójt nadmienił, że spróbuje skontaktować się z 

dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, aby umówić termin spotkania i wyjaśnić przedmiotową 

sprawę.  

Radny Zdzisław Niewola powiedział, że prawnie za wykonanie zadania odpowiedzialny jest 

inwestor. Inspektor Nadzoru ma uprawnienia i to on odpowiada za wykonanie zadania zgodnie z 

dokumentacją projektową.  

 Sołtys sołectwa Wymysłów Teresa Brzeźniak poinformowała, że przy drodze krajowej na 

terenie gminy Wieniawa zalegają śmieci. Wójt poinformował, że podjęte zostaną kroki w tej 

sprawie. 

Wójt Gminy Adam Gibała oraz Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska wszystkim 

obecnym oraz ich rodzinom złożyli życzenia wszelkiej pomyślności z okazji nadchodzącego 

Nowego Roku 2018.  

 

Ad. 29 

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska 

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

o godz. 13.45. 

 

 

 

Protokolantka Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek  Teresa Pankowska 

 

 

 


