
Protokół Nr  37/13 

z sesji Rady Gminy Wolanów z  dnia 30 grudnia                                                                                          

2013 roku. 

 

Ad. 1 

 XXXVII sesję Rady Gminy Wolanów otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek 

Murawski witając radnych, sołtysów, radnych Powiatu Radomskiego, a także wszystkich 

przybyłych na posiedzenie. 

Na sesji obecnych było 15 radnych, a więc przewodniczący stwierdził prawomocność sesji. 

                                                                                                      (lista obecności w załączeniu) 

 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.00, a zakończyła się o godzinie. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Rady p. Jacek Murawski przedstawił planowany porządek obrad, a 

mianowicie: 

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. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniej sesji. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 

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

uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 

11. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2014 – 2018. 

12. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta. 

13. Odczytanie opinii komisji i wniosków radnych. 

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

Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w bu-

dżecie deficytu. 

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. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Wolanów z or-

ganizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność po-

żytku publicznego w 2014 roku. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie powszechnego udostępnienia boiska sportowego wraz z 

infrastrukturą techniczną w Gminie Wolanów w miejscowości Wolanów przy Zespole 

Szkół Ogólnokształcących PSP i PG w Wolanowie. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdraża-

nia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wolanów. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 

rok. 
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23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji. 

24. Wolne wnioski i informacje. 

25. Zamknięcie obrad. 

Następnie proponowany porządek obrad przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski  

poddał pod głosowanie, gdzie w głosowaniu jawnym liczbą 15 głosów „za” został przyjęty 

przez Radę Gminy Wolanów. 

 

Ad. 3. 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy. 

Do protokołu z poprzedniej sesji nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie protokół Nr 36/13 z sesji Rady Gminy 

Wolanów z dnia 29 listopada 2013 r.,  który został przyjęty przy 15 głosach „za”. 

 

Ad. 4. 

Informacje Komisji o ich pracach między sesjami Rady. 

  Jako pierwszy zabrał głos przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Emil Jaskulski z 

informując, że w od ostatniej sesji Rady Gminy członkowie komisji spotkali się dwukrotnie. 

Na jednym z posiedzeń omawiano projekt budżetu na rok 2014 rok formułując stosowną 

opinię, którą odczyta w dalszym punkcie posiedzenia. Natomiast kolejne spotkanie dotyczyło 

analizy działalności Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie za rok 2012.  

 Następnie zabrał głos przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia p. 

Tadeusz Gibała informując, że członkowie spotkali się na dwóch posiedzeniach, których 

tematem były prace nad budżetem Gminy na rok 2014. 

 Jako kolejna zabrała głos przewodnicząca Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i 

Porządku Publicznego p. Teresa Pankowska informując, że komisja od ostatniej sesji spotkała 

się dwukrotnie. Członkowie Komisji zajmowali się pracą nad budżetem Gminy na rok 2014, 

natomiast opinię sformułowaną przez komisje odczyta w kolejnym punkcie. 

 W dalszym punkcie posiedzenia głos zabrała przewodnicząca Komisji Rozwoju 

Gospodarczego  Budżetu i Finansów p. Irena Walczak informując, że członkowie Komisji 

spotkali się dwukrotnie i trzeci raz komisja spotkała się wspólnie z przewodniczącymi 

poszczególnych komisji stałych Rady Gminy formułując ostateczną opinię do budżetu na rok 

2014.   

 

Ad 5. 

Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami przedstawił p. Krzysztof Murawski 

Wójt Gminy Wolanów. 

                            (sprawozdanie w załączeniu)   

Ad. 6 

 

 Informacje Wójta z realizacji uchwał przedstawiła Sekretarz Gminy p. Małgorzata 

Szczepaniak informując, że w następstwie podjęcia uchwał w ramach nadzoru prawnego 

przesłano do Wojewody następujące uchwały: 

- Nr XXXVI/190/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzier-

żawę części nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wolanów, przy ul. Kole-

jowej 17 jej dotychczasowemu Dzierżawcy, 

- Nr XXXVI/191/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieru-

chomości położonej w miejscowości Wolanów, 
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W dniu 18.12.2013r została podpisana notarialna umowa sprzedaży  na rzecz Gminy Wola-

nów działki  nr 305/1 o pow. 44 m
2 

 położonej w miejscowości Wolanów  -    pod przejście 

do bloku , przy ul. Rynek 7   za kwotę   -  3.657 zł. 

 

- Nr XXXVI/192/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, 

- Nr XXXVI/193/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie określenia terminu, częstotliwości i 

trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

- Nr XXXVI/194/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysoko-

ści opłaty za inkaso, 

- Nr XXXVI/195/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

- Nr XXXVI/196/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróż-

niania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wo-

lanów 

- Nr XXXVI/197/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za 

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie 

są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 

gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

  podjęte na sesji w dniu 29 listopada 2013 roku. 

Natomiast do Regionalnej Izby Obrachunkowej przesłano uchwały: 

 - Nr XXXVI/192/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, 

- Nr XXXVI/193/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie określenia terminu, częstotliwości i 

trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

- Nr XXXVI/194/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysoko-

ści opłaty za inkaso, 

- Nr XXXVI/195/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 

- Nr XXXVI/198/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

dla celów wymiaru podatku rolnego 

- Nr XXXVI/199/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości na 2014 rok, 

-  Nr XXXVI/200/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie określenia wysokości stawek podat-

ku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów, 

- Nr XXXVI/201/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 

2013 rok, 

podjętą na sesji w dniu 29 listopada 2013 roku. 

W dniu 17 grudnia 2013 r  na posiedzeniu  Kolegium RIO Warszawa rozpatrzone zo-

stały uchwały Nr XXXVI/193/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie określenia terminu, czę-

stotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwa-

ła Nr XXXVI/195/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

Następnie Sekretarz Gminy p. Małgorzata Szczepaniak odczytała uchwałę Nr 

26.468.2013 Kolegium RIO w Warszawie z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie orzeczenia 
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nieważności w części uchwały Nr XXXVI/193/2013 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 29 

listopada 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

                                       (uchwała w załączeniu) 

Jako kolejną Sekretarz Gminy p. Małgorzata Szczepaniak odczytała Uchwałę Nr 

26.469.2013 Kolegium RIO w Warszawie z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie orzeczenia 

nieważności w części uchwały Nr XXXVI.193.2013 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 29 

listopada 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

  Sekretarz poinformowała, że w konsekwencji tych uchwały wchodzą w życie podjęte 

uchwały przez Radę Gminy Wolanów, jedynie nie obowiązują w zakresie, w którym  

nieważność zarzuciło nam RIO. Do tej pory, aby wydać zaświadczenia odnośnie uiszczania 

wpłat, skład osobowy zadeklarowanych osób był niezbędny. 

 

Wszystkie uchwały stanowiące akty prawa miejscowego zostały przesłane do Redak-

cji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego celem ich publikacji i tak: 

- Nr XXXVI/192/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, 

- Nr XXXVI/193/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie określenia terminu, częstotliwości i 

trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

- Nr XXXVI/194/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysoko-

ści opłaty za inkaso, 

- Nr XXXVI/195/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

- Nr XXXVI/196/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróż-

niania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wo-

lanów 

- Nr XXXVI/197/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za 

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie 

są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 

gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

- Nr XXXVI/198/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla 

celów wymiaru podatku rolnego 

- Nr XXXVI/199/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości na 2014 rok, 

- Nr XXXVI/200/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów 

opublikowane w dniu 11 grudnia 2013 roku. 

  

Ad 7. 

Sekretarz Gminy p. Małgorzata Szczepaniak poinformowała o złożonych wnioskach 

na poprzedniej sesji i tak: 

1. Radny p. Zdzisław Niewola zgłosił konieczność zajęcia się tematem nieregulowanego 

stanu prawnego drogi w Mniszku, rozgrodzenia drogi zagrodzonej przez p. Florczak. 



5 

 

2. Radny p. Zdzisław Niewola zgłosił konieczność budowy drogi w Mniszku oznaczonej 

symbolem KD2 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

części sołectwa Mniszek. 

3.  Sołtys wsi Kol. Wawrzyszów p. Dorota Towarek poruszyła kwestię ustawienia przy-

stanku przy drodze powiatowej – Wawrzyszów – Przytyk,   

4.  Sołtys p. Marek Kraszewski zgłosił konieczność uregulowania stanu prawnego pasa 

gruntu zajętego pod drogę gminą. 

 

ad. pyt. 1 – Stan prawny i rozgrodzenie drogi w Mniszku 

           Uregulowanie stanu prawnego drogi w Mniszku zagrodzonej przez Panią Florczak 

będzie możliwe po zabezpieczeniu w budżecie środków na odtworzenie granic działki .                

Z uwagi na fakt że Gmina Wolanów w wyniku przejęcia  od Agencji Nieruchomości Rolnych 

stała się właścicielem przedmiotowej działki (nr 346 obręb Mniszek ) w dniu 14.12.2012 r. na 

rok 2013 nie zabezpieczono środków w budżecie Gminy na odtworzenie granic. 

ad. pyt.2 – Budowa drogi KD2 w Mniszku 

            W celu wybudowania drogi KD2 w Mniszku wyznaczonej w planie zagospodarowa-

nia terenu konieczne jest przejęcie działek pod pas drogowy, wymaga to zabezpieczenia środ-

ków w budżecie na pokrycie kosztów odszkodowania za wywłaszczenia gruntów. Jedynie w 

sytuacji posiadania praw własności do wszystkich przedmiotowych działek Gmina. Wolanów  

może rozpocząć procedury związane z zaprojektowaniem i wykonaniem drogi.     W budżecie 

na rok 2014 zabezpieczono środki w kwocie 20.000,00 na rozpoczęcie procedur związanych z 

przejęciem działek. 

ad. pyt. 3 – Przystanki przy drodze powiatowej Wawrzyszów – Przytyk 

            Przystanki autobusowe na skrzyżowaniu drogi powiatowej Wawrzyszów – Przytyk z 

drogą gminną w Kolonii Wawrzyszów zostały ustawione zgodnie z dokumentacją przebudo-

wy. Lokalizacja ww. przystanków jest zgodna z zatwierdzonym przez Policję i Starostwo 

projektem Stałej Organizacji Ruchu.  Gmina Wolanów może wystąpić do Powiatowego Za-

rządu Dróg Publicznych z  uzasadnionym wnioskiem o zmianę lokalizacji.  Zmiana lokaliza-

cji przystanków w przedmiotowym miejscu może być bardzo trudna z uwagi na przepisy bez-

pieczeństwa ruchu drogowego  które jasno określają warunki gdzie można umieścić przysta-

nek.  Z uwagi na konieczne w obrębie skrzyżowania pole widoczności wymagana jest lokali-

zacja przystanku za skrzyżowaniem ( tak jak w chwili obecnej). 

ad. pyt. 4 – Stan prawny drogi w Rogowej 

         Stan prawny drogi gminnej nr G351204  Rogowa – Laskowa Wola do dnia  dzisiejszego 

nie wymagał wyjaśnień, do Urzędu nie wpłynęły żadne roszczenia odnośnie regulacji granic. 

Łączna długość  drogi to 3022m i odtworzenie granic pasa drogowego po obu stronach wy-

magało by ogromnych nakładów finansowych. Urząd Gminy zobowiązuje się do wyjaśnienia 

przebiegu granic pasa drogowego w sytuacjach spornych. 
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Ad. 8 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Jako pierwszy zabrał głos radny p. Stanisław Sambor z prośbą o przygotowanie 

zestawienia przychodów, jakie uzyskane są w świetlicy wiejskiej w Strzałkowie wraz z 

kosztami utrzymania za 2013 rok. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski  odczytał stanowisko Rady 

Gminy Wolanów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie inwestycji pt. Budowa ferm norek 

amerykańskich na terenie Gminy Wolanów  poparte przez 15 radnych. Przewodniczący Rady 

zobowiązał się do  przekazania zajętego stanowiska sołtysowi wsi Zabłocie p. Marcinowi  

Ciężkowskiemu. 

           (stanowisko w załączeniu) 

p. Marcin Ciężkowski podziękował  za zajęte stanowisko przez Radę Gminy Wolanów. 

W dalszej części posiedzenia zabrała głos radna powiatu p. Ewa Markowska – 

Bzducha  informując obecnych o podjętym stanowisku w tej samej sprawie przez Radę 

Powiatu na ostatniej sesji.   

Radny Powiatu p. Antonii Dzik poinformował, że takie stanowisko powinno być 

przesłane do Ministerstwa.   

 

Ad. 9 

 Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 

rok.    

Do ww. projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

ww. sprawie. 

W głosowaniu jawnym przy 15 głosów za uchwała Nr XXXVII/202/13 w sprawie zmian w 

bud zecie gminy na 2013 rok został podjęta. 

 (uchwała w załączeniu) 

Ad. 10 

 Skarbnik Gminy p. Zofia Janas odczytała uchwałę RIO w sprawie opinii o projekcie 

uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 

                                                      (uchwała w załączeniu) 

Ad. 11 
 Skarbnik Gminy p. Zofia Janas odczytała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2018. 

Do ww. projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

 Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski  poddał pod głosowanie projekt w 

ww. sprawie. 

W głosowaniu jawnym przy 7 głosach „za”, 8 „przeciw” uchwała w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2014 – 2018 nie została przyjęta. 

 p. Czesław Goliński zabierając głos zapytał, dlaczego droga Wawrzyszów – Dzika 

Niwa wypadła z inwestycji na rok 2014. Wójt w odpowiedzi poinformował, że radny 

wstrzymał się od głosu na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, kiedy głosowano nad danym 

wnioskiem. 

 Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski zabierając głos poinformował, że 

uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów wraz z 

przewodniczącymi poszczególnych komisji stałych i próbował bronić większości 

planowanych inwestycji oraz  planowanego kredytu w wys.  1.000.000 zł. Przewodniczący 
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stwierdził, że w trakcie dyskusji kwota  kredytu zmieniła się na kwotę 700.000 zł., ponadto 

doszła inwestycja pn.  budowa wodociągu  w miejscowości Ślepowron, były różne głosy w 

danym temacie, powstało wspólne stanowisko odnośnie zmniejszenia kwoty inwestycji z 

400.000 zł. do 80.000 zł. z przeznaczeniem na drogę Wawrzyszów – odcinek 180 m. 

 Radny p. Czesław Goliński poinformował, że na komisji Rolnictwa p. Gac powiedział, 

że zgadza się na inwestycje w Wawrzyszowie, tym bardziej, że ma być wykonawstwo z 

dofinansowaniem, skoro było wspólne posiedzenie i wysunięta ostateczna opinia, to dlaczego 

nikt nie powiedział mi o tym –zapytał. 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Emil Jaskulski poinformował, że gdyby Pan 

Goliński był za inwestycją w Wawrzyszowie – Dzikiej Niwie – to wniosek o wyłączenie 

inwestycji nie zostałby wpisany do opinii Komisji Rewizyjnej, natomiast głos wstrzymujący 

zaważył o tym, że budowa drogi gminnej Wawrzyszów – Dzika Niwa została odrzucona, 

ponieważ jeden głos był „za”, dwa „przeciw” i  jeden głos p. Czesława Golińskiego w tej 

sprawie był „wstrzymujący”. 

 Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski zgłosił wniosek o ujęcie 

tej inwestycji pn. budowa drogi gminnej nr 351206W w miejscowości Wawrzyszów – Dzika 

Niwa – 400.000 zł.  i zwiększenie kredytu do kwoty  1.000.000 zł.   

 Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów p. Irena 

Walczak zabierając głos powiedziała, że  niczego ten wniosek nie zmieni i następne 

inwestycje, do których podejdziemy spotkają się z dezaprobatą, stwierdziła, że droga 

Wawrzyszów – Dzika Niwa nie jest „ością w gardle”. 

 Radny p. Czesław Gac powiedział, że droga wypadła z inwestycji,  ale część będzie 

wykonywana – 180 m za kwotę 80.000 zł. 

 Według Wójta p. Krzysztofa Murawskiego nie jest to poważne podejście do sprawy, 

kiedy radny głosuje przeciw inwestycji na własnym terenie, o tym dowiedzą się mieszkańcy – 

dodał. 

 Radny p. Czesław Gac poinformował, że prowadzone były rozmowy i mówiono o 

tym, że będziemy dyskutować nad projektem budżetu na  kolejnych posiedzeniach komisji, że 

idziemy jeszcze na komisję budżetową,  jak rozchodzili się członkowie po komisji rolnej  i na 

komisji budżetowej  nastąpiły zmiany. Nadmienił, że nie ma sensu w tej chwili raptownie 

składać wniosków. 

 Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski zadał pytanie, kto jest przeciwny 

wnioskowi postawionemu przez przewodniczącego Rady.  

 Radna p. Sylwia Golińska poinformowała, że większość Rady Gminy przeciwna jest 

kredytowi. 

 W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski 

zaproponował  składanie wniosków przez radnych. 

 W dalszej części posiedzenia odczytane zostały opinie do projektu budżetu gminy na 

2014 rok. 

 Jako pierwszy przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia p. Tadeusz 

Gibała odczytał opinię w sprawie budżetu Gminy na 2014 rok. 

 (opinia w załączeniu) 

 Jako kolejna przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów p. 

Irena Walczak odczytała opinię komisji w sprawie budżetu Gminy na 2014 rok. 

                    (opinia w załączeniu) 

 Następnie przewodnicząca komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku 

Publicznego p. Teresa Pankowska odczytała opinię komisji  w sprawie budżetu Gminy na 

2014 rok. 
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      (opinia w załączeniu)  

p. Pankowska poinformowała, że komisja skupiła się  głównie nad kredytem, żeby ograniczyć 

kwotę. 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Emil Jaskulski odczytał opinię komisji w 

sprawie budżetu Gminy na 2014 rok. 

                                           (opinia w załączeniu) 

 Radna p. Teresa Pankowska poinformowała, że p. Czesław Gac był przeciwny 

inwestycjom  na komisji rolnej potem na budżetowej zmienił zdanie. 

 Przewodniczący Rady p. Jacek Murawski powiedział, że jest zawsze czas na zmianę 

zdania. 

 Radny p. Czesław Gac powiedział, że nie mógł głosować za, skoro wodociąg p. 

Pankowska i p. Walczak  wyrzuciły z budżetu na swoich posiedzeniach, nadmienił jak ludzie 

w tych czasach mogą nie mieć możliwości podłączenia do sieci wodociągowej. 

 Następnie zabrała głos radna powiatu p. Ewa Markowska – Bzducha informując, że 

naukowo zajmuje się finansami stwierdzając, że w kredycie nie ma nic złego, finanse 

samorządowe są obwarowane prawem jeśli chodzi o ochronę, tym bardziej, że  od roku 2014 

wchodzi nowy ostrzejszy sposób – bariera prawna, która wiąże możliwość zaciągania długu 

przez jednostki samorządu terytorialnego z nadwyżką operacyjną. Od roku 2014 ile będzie 

można zaciągnąć kredytu będzie zależała od średniej z trzech lat nadwyżki operacyjnej, czyli 

z roku 2011,2012 i 2013. Jest to nadwyżka wydatków bieżących (czyli to co nam zostaje z 

dochodów bieżących po pokryciu wydatków bieżących plus dochody ze sprzedaży majątku. 

Czyli ta wielkość z ostatnich trzech lat – średnia z 2011, 2012, 2013 - procentowa wielkość w 

stosunku do dochodów ogółem decyduje o tym, ile może jednostka zaciągnąć długu.  

W przeszłości niebezpieczne było w przypadku małych gmin wiejskich, żeby gminy 

zadłużały się do 60%, bo byłby problem ze spłatą, tym bardziej że dochody bieżące w 

gminach wiejskich są nieduże. Każda jednostka ma swój wskaźnik. Nie ma jednego 

wskaźnika narzuconego przez prawo.  Już ustawodawca zadbał o to, by jednostki samorządu 

terytorialnego zadłużały się na tyle, na ile im pozwoli budżet.  Prawo chroni jst przed 

nadmiernym zadłużaniem. To Skarbnik czuwa i to jest kwestia naszego zaufania do niej. To 

Skarbnik czuwa nad tym, aby Gmina bezpiecznie się zadłużała. Kontynuując swą wypowiedź 

p. Ewa Markowska – Bzducha powiedziała, że dług jest naturalnym źródłem finansowania 

jednostki samorządu terytorialnego.  Bez długu nie ma inwestycji. Zawodowo zajmuje się 

tym, sposób liczenia  jest bardzo rygorystyczny od 2014 roku, natomiast szkoda, że więcej nie 

było mowy na ww. temat, mogło być przeprowadzone szkolenie dla radnych, mogłoby 

uspokoić to wiele osób.  

 Wójt Gminy Wolanów p. Krzysztof Murawski podziękował swej przedmówczyni za 

wyczerpującą wypowiedź odnośnie zaciągania długu przez jst, natomiast sam uważa, że są to 

działania polityczne,  z góry zostały zaplanowane, tu nie ma merytorycznej dyskusji, nikt z 

radnych nie zabrał głosu po wysłuchaniu opinii RIO o wieloletniej prognozie finansowej, nikt 

się nie odniósł, nie miał zastrzeżeń. Wójt obserwuje od jakiegoś czasu działania niektórych 

radnych,  to są polityczne rozgrywki, te osiem osób które zagłosowały przeciw, z pewnością  

zostaną rozliczeni przez mieszkańców, to głosowanie było przeciw rozwojowi naszej Gminy - 

dodał. W dalszej części wypowiedzi Wójt przedstawił uzasadnienie do budżetu na 2014 rok. 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo! 

 
Budżet roku 2014 to kontynuacja programu na lata 2011-2014. Jest konsekwencją 

podjętych działań, projektów, planów  na okres kadencji  2011-2014.  

W ciągu ostatnich trzech lat zrealizowaliśmy inwestycje, które zaplanowałem  przedstawiając 
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Wysokiej  Radzie w moim pierwszym roku urzędowania, dlatego pozwolę sobie i państwu 

przypomnieć najważniejsze  inwestycje. 

Zaczęliśmy  od bardzo dużej inwestycji jaką była budowa hali sportowej, a którą udało się 

zrealizować w ciągu 16 miesięcy (grudzień 2011 to fundamenty).  

Ważnymi inwestycjami były inwestycje drogowe. Rok 2011 to drogi Wola Wacławowska  

1300mb z odwodnieniem wartość  530 tys.zł. Kolejna to Strzałków –Sabat 1200mb. Również 

z odwodnieniem za kwotę 520 tys.zł. Trzecia droga 2011 r. to droga Bieniędzice Górne  1100 

mb.  z rowami przydrożnymi za kwotę  450 tys.zł.   Kolejne inwestycje to świetlica w 

Strzałkowie wraz z rozbudową strażnicy i budową parkingu  za  kwotę 350 tys.zł  oraz 

budowa kanalizacji - II etap,  za kwotę 2,5 mln zł. o długości 10 km.  

Rok 2012 to głównie budowa hali sportowej  - 5 mln zł.   jak również budowa dwóch 

odcinków dróg w Wolanowie za kwotę 238 tys.zł. i przebudowa placu z parkingiem przed 

Urzędem Gminy w Wolanowie 388 tys.zł. To również rok zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i 

wyposażenia  za kwotę 100 tys zł.  W roku 2012 przeprowadzony został remont w szkole w 

Bieniędzicach. Wymieniona została  instalacja elektryczna  za kwotę 80 tys. zł. i  wykonano 

malowanie całej szkoły. 

W roku 2013 dokończono budowę hali  z wyposażeniem. Hala  z salami dydaktycznymi , 

zapleczem i parkingiem to  wydatek 6,5 mln zł.  

2013 rok to kolejne duże zadanie czyli budowa przedszkola w Sławnie  za kwotę 970 tys. zł. – 

czas trwania przebudowy to tylko 8 miesięcy. Inwestycje drogowe tego roku to Garno ul. 

Klonowa 900 mb. – 416 tys.zł., Wola Wacławowska  - 800 mb. 225 tys.zł. i Ślepowron 550 

mb. kwota 316 tys.zł . 

Dofinansowaliśmy  również budowę dróg powiatowych w kwocie 550 tys. zł. (2 km). 

Przyczyniliśmy się również do powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Młodocinie 

Większym przez użyczenie budynku  i dofinansowanie jego remontu w kwocie 83 tys.zł. 

Ten rok to również dokonanie zamknięcia składowiska odpadów – rekultywacja – 191  tys. zł.  

Budowa 5 odcinków oświetlenia ulicznego za kwotę 110 tys. zł: 2 w Młodocinie Większym, 2 

w Mniszku i 1 w Bieniędzicach.  

W okresie tych trzech lat udało się nam wymienić 200 lamp rtęciowych na sodowe za kwotę 

110 tys. zł. W ciągu tych trzech lat wyremontowaliśmy około 35 km dróg poprzez 

nawiezienie tłuczniem, wykonaliśmy 20 km rowów przydrożnych, których  brak w ostatnich 

latach był odczuwalny, a które są zaniedbaniem  poprzednich inwestycji drogowych.   

Nie będę omawiał szczegółów, ale chciałbym uzmysłowić Państwu, że te 3 lata  były 

to dobrze wykorzystane lata, bardzo intensywne, co wymagało zaangażowania wszystkich 

pracowników,  za co dziś wszystkim bardzo dziękuję.  Z tego  miejsca dziękuję również  

Radzie Gminy oraz sołtysom za pomoc  w realizacji tych trzech budżetów.   

Przed nami  kolejny czwarty   budżet, pod względem inwestycyjnym trochę mniejszy, 

ale jest to konsekwencja budżetów poprzednich  trzech lat, gdzie łącznie na inwestycje 

przeznaczyliśmy 13 mln 895 tys.zł.– nie mówię o wydatkach bieżących.  Przypomnę, że 

dochody naszej gminy wzrastają w powolnym stopniu – wynika to z bardzo niskich podatków 

w naszej gminie.  Szanując decyzje radnych, aby na 2014  rok nie podnosić żadnych 

podatków i opłaty za wodę i kanalizację, musimy być świadomi tego, że w roku 2014 będą 

niższe środki na inwestycje, na które planujemy przeznaczyć 1,7 mln zł.  Z tytułu wszystkich 

ulg jakie Rada stosuje  mamy mniejsze wpływy do budżetu każdego roku  w granicach 1 mln 

300 tys. zł. rocznie.  Okres  4 lat to kwota 5 mln zł. Musimy być wszyscy tego świadomi.  

 Obejmując funkcję Wójta dług w 2010 roku wyniósł 1 mln 750 tys. zł, a na koniec 

2014 planowane zadłużenie to kwota 4 mln 700 tys. zł.  (19,39%).  Przez  okres 3 lat 

zadłużenie wzrosło o 3 mln zł, ale w tym czasie zrealizowane zostały duże inwestycje o 
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wartości prawie 14 mln. zł.  

Wysoka  Rado w 2014  roku proponuję następujące zadania do wykonania  oraz 

opracowanie  dokumentacji dla inwestycji na lata 2015-2018: 

 Budowa dróg: 

1. Droga Wolanów/hala – 350 tys. zł. 

2. Wawrzyszów Dzika Niwa- modernizacja  – 80 tys. zł. 

3. Bieniędzice – 50 tys. zł. 

4. Bieżące utrzymanie dróg – 500 tys. zł. 

 ŁĄCZNIE: 980 tys.zł. 
 

 Wodociąg Ślepowron  - 160 tys. zł. 

  Budowa oświetlenie drogowego w Strzałkowie – 180 tys. zł. 

 Budowa boiska pełnowymiarowego trawiastego z nawodnieniem w Wolanowie  – 

520 tys. zł. 

 Opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 40 tys. zł. dla przebudowy 

dróg: 

- Zabłocie – Bieniędzice 1500 m,  

- Garno/Wyręba  800 mb,  

- Michałów/Bieniędzice 1000 mb.  

 Opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 50 tys. zł. na oświetlenie dróg:  

- Wolanów ul. Młynarska 130 mb. 

- Garno/Młodocin – 600 mb. 

- Zabłocie Górne– 500 mb. 

- Bieniędzice/Kol.Dolna – 300 mb. 

-Waliny – 500 mb. 

- Kacprowice – 600 mb. 

- Garno, ul. Leśna 400mb. 

 

 Bardzo ważną inwestycją, którą należy przygotować do realizacji na kolejne lata jest 

budowa kanalizacji. Na opracowanie koncepcji kanalizacji gminy  zaplanowano 

kwotę 45 tys.zł. 

 Uzupełnieniem  przyszłorocznych inwestycji i wydatków będzie po raz czwarty wy-

odrębniony fundusz sołecki, który w przyszłorocznym budżecie  stanowi kwotę 350 

tys. zł. 

 

Doskonale rozumiem ,  że tych potrzeb jest znacznie więcej, ale na tyle możemy sobie 

pozwolić , na poziomie racjonalnych wydatków.  
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Szanowni Państwo, są to zadania realne do wykonania, na które posiadamy przygotowaną 

dokumentację. Projekt budżetu na 2014 rok przygotowywałem z dużymi oszczędnościami  

szczególnie w wydatkach bieżących. W planie budżetu na 2014 rok – wydatki w wielu 

działach są znacznie niższe niż w roku 2013. Zdaję sobie sprawę, że wiele potrzeb bieżących  

chociażby zakupów, czy remontów musimy odłożyć w czasie. Cieszy mnie to, że Gmina 

Wolanów , to gmina z przyszłością. Każdego roku przybywa nam mieszkańców, powstają 

nowe domy, przybywa nam młodych  rodzin.  Wychodzimy  z ofertą dla wszystkich grup 

społecznych  tworząc lub dotując przedszkola, Gminne Centrum Kultury, Warsztaty Terapii 

Zajęciowej, oddział rehabilitacji w SP ZOZ, oddział sportowy w Gimnazjum.  

 

 Gołym okiem widać, że Gmina Wolanów rozwija się. Jesteśmy dobrze postrzegani w 

regionie. Podstawowy dochód podatkowy na jednego mieszkańca tzw. wskaźnik G dla naszej 

gminy jest na dobrym  poziomie. W powiecie radomskim na 13 gmin jesteśmy pod względem 

dochodu przed gminami: Pionki, Zakrzew, Jastrzębia, Przytyk i  Gózd. Widać pozytywną 

aktywność naszych jednostek  czy to w sferze oświaty, sportu, kultury czy zdrowia,    wbrew 

niektórym  powielanym opiniom.  W okresie tych trzech lat otrzymaliśmy kilka wyróżnień, 

szczególnie w dziedzinie sportu, bo właśnie przez sport i kulturę,  promujemy najczęściej 

naszą Gminę.  

 

 Rok 2014,  to rok wyborów samorządowych,   a co za tym idzie rok kampanii 

wyborczej, szczególnie odczuwalnej w administracji samorządowej. Z tego powodu nie 

możemy ulegać presji i  różnego rodzaju naciskom.  Wykorzystajmy ten czas dla nowych 

pomysłów, dobrych decyzji korzystnych dla gminy Wolanów i jej mieszkańców. 

Szanowna Rado przedstawiam Państwu budżet, który możemy spokojnie i bez obawa przyjąć. 

Jest to budżet zrównoważony z niewielkim kredytem  w kwocie 700 tys.zł. 

Jeszcze raz proszę Wysoką Radę o akceptację i oddanie głosu na tak . 

Wójt podziękował za uwagę.                 
 Wójt Gminy p. Krzysztof Murawski jeszcze raz nadmienił, że już jest to kampania 

wyborcza, to nie jest racjonalne głosowanie.  Te osiem osób zagłosowało przeciw Gminie. 

Wójt poinformował, że na wszystkie ogłoszone konkursy przez Marszałka składaliśmy 

wnioski, wcześniej były zaniedbania poprzednich kadencji, ponieważ dziś w innych gminach 

np. Jedlińsk, czy Zakrzew realizują wnioski składane w latach 2007 – 2010. Kontynuując swą 

wypowiedź Wójt Gminy poinformował, że w ciągu bieżącej kadencji Gmina pozyskała środki 

na około 5.000.000 zł. 

 Następnie zabrała głos Skarbnik Gminy p. Zofia Janas stwierdzając, że przykro  jej 

jest, że Rada Gminy nie chce zatwierdzić Wieloletniej Prognozy Finansowej skoro bazą są 

konkretne dane. Nadmieniła, że podatki w Gminie nie zostały zwiększone, natomiast koszty 

rosną. Skarbnik ustaliła dochody na bazie kosztów, które posiadała, nie zmieniając stawek 

podatkowych, ani stawek za wodę i ścieki. Miała określoną kwotę którą musiała 

rozdysponować - dodała. W pierwszym rzędzie są to wynagrodzenia i pochodne dla osób, z 

którymi są zawarte umowy, oraz na zawarte umowy, które powstają na bieżące utrzymanie. 

Według pani Skarbnik zadłużenie nie jest takie duże.  Skarbnik nadmieniła, że tak jak już 

Wójt wspomniał w uzasadnieniu do budżetu kredyt był zaciągnięty na halę, na drogi, na 

przedszkole. Natomiast kredyt trzeba z czegoś spłacać, dlatego jak ma spłacony być kredyt, 

jeśli dochody nie są podwyższane. W ekonomii nic się nie ukryje, tu się musi rachunek 

zgadzać – dodała. W dalszej części wypowiedzi Skarbnik poinformowała, że najwyższy 

kredyt był zaciągnięty w momencie budowy hali w 2012 roku, w 2013 wybudowane zostało 
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przedszkole, odsetki na bieżąco trzeba spłacać. Zadłużenie nie jest duże jeszcze raz 

podkreśliła Skarbnik kończąc swą wypowiedź. 

 Wójt zabierając głos powiedział, że będzie brał osobiście udział w kampanii i będzie 

informował mieszkańców o głosowaniu radnych, blokowaniu inwestycji, jeśli Rada nie 

przyjmie budżetu na rok 2014, to RIO opracuje dla Gminy Wolanów budżet i nie znajdą się w 

nim inwestycje. Głosujecie przeciwko rozwojowi Gminy Wolanów, należy być 

konsekwentnym w swoich działaniach – dodał Wójt kierując powyższą uwagę do radnych 

głosujących przeciw budżetowi. Wójt stwierdził, że Radni nie potrafią przyjąć zaproszenia 

np. na spotkanie opłatkowe, na którym są uczestnicy różnych środowisk. Ci radni są 

nieżyczliwi w stosunku do Wójta, natomiast sam sobie zadaje pytanie, czy to z powodu   

14 mln. zł. przeznaczonych na inwestycje zrealizowane w ciągu tych ostatnich trzech lat?    

 Radny p. Czesław Gac wracając do budżetu powiedział, że nie powinno się 

wskazywać konkretnych dróg do projektowania, a jeśli już się wskaże to z pewnością nie 

można projektować dwóch odcinków w jednym obrębie - dodał. Natomiast odnosząc się do 

wypowiedzi Wójta odnośnie spotkania opłatkowego powiedział, że nie należy łączyć 

głosowania radnych z obecnością na spotkaniu. W dalszej części wypowiedzi radny 

poinformował, że  powstała wojna na tle drogi w Wawrzyszowie, dlatego radny zaproponował 

zrezygnować z budowy drogi do hali sportowej za kwotę 350.000 zł., natomiast drogę w 

Wawrzyszowie zrealizować.  

  Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski  ogłosił przerwę 30 minutową o 

godz. 12.00. 

Następnie przewodniczący Rady wznowił obrady sesji Rady Gminy Wolanów o godz. 12.30. 

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy po dyskusji w czasie przerwy chciałby ktoś 

zaproponować zmiany w budżecie, aby je przegłosować. 

Nikt z obecnych nie odniósł się do ww. propozycji.  

 Skarbnik Gminy p. Zofia Janas  zabierając głos powiedziała, że skoro uchwała w 

sprawie przyjęcia WPF nie została podjęta, to zgłasza wniosek o wycofanie z porządku obrad 

od pkt 12 do pkt17. RIO uchwali budżet w zakresie zadań własnych i zleconych - dodała. 

 Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski poddał pod głosowanie wniosek 

Skarbnika w ww. sprawie, gdzie liczbą 15 głosów „za” został przyjęty przez Radę Gminy 

Wolanów. 

Porządek obrad po zmianach: 

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. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniej sesji. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 

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

uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 

11. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2014 – 2018. 

12. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Wolanów z or-

ganizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność po-

żytku publicznego w 2014 roku. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powszechnego udostępnienia boiska sportowego wraz z 

infrastrukturą techniczną w Gminie Wolanów w miejscowości Wolanów przy Zespole 

Szkół Ogólnokształcących PSP i PG w Wolanowie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdraża-

nia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wolanów. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 

rok. 

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

18. Wolne wnioski i informacje. 

19. Zamknięcie obrad. 

 

Radna p. Teresa Pankowska opuściła obrady sesji. 

 

Ad. 12. 

 Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski odczytał treść uchwały w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  

Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.  

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

ww. sprawie. 

W głosowaniu  jawnym przy 14 głosach „za” uchwała Nr XXXVII/203/13  w  sprawie przy-

jęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  

Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok została przyjęta. 

                                                                         (uchwała  w załączeniu) 

Ad. 13 

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski odczytał treść uchwały w sprawie 

przyjęcia „Programu współpracy gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz in-

nymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. 

Do ww. projektu odniosła się radna p. Irena Walczak zgłaszając wniosek o wpisanie w za-

łączniku Nr 1 do uchwały w dziale IV Zakres przedmiotowy do tiretu pierwszego do wspiera-

nia i upowszechniania kultury fizycznej poprzez dopisanie „edukacji, kultury’. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski poddał pod głosowanie wniosek w ww. 

sprawie. 

W głosowaniu jawnym przy 15 głosach za wniosek został przyjęty. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w ww. sprawie z uwzględnieniem przegłosowanego wniosku. 

 W głosowaniu  jawnym przy 15 głosach „za” uchwała Nr XXXVII/204/13  w  sprawie 

przyjęcia „Programu współpracy gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz in-

nymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 została przyję-

ta. 

         (uchwała  w załączeniu) 

 

Ad. 14 

 Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski odczytał treść projektu uchwały w 

sprawie powszechnego udostępnienia boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w 
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Gminie Wolanów w miejscowości Wolanów przy Zespole Szkół Ogólnokształcących PSP i 

PG w Wolanowie. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

ww. sprawie.  

W głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za” uchwała Nr XXXVII/205/13 w sprawie 

powszechnego udostępnienia boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie 

Wolanów w miejscowości Wolanów przy Zespole Szkół Ogólnokształcących PSP i PG w 

Wolanowie została podjęta. 

                   (uchwała  w załączeniu) 

Ad. 15. 

 Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski odczytał treść projektu uchwały w 

sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Wolanów. 

 Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

ww. sprawie.  

W głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za” uchwała Nr XXXVII/206/13 w sprawie 

wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej 

dla Gminy Wolanów została przyjęta. 

          (uchwała  w załączeniu) 

Ad. 16. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski odczytał treść projektu uchwały w 

sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. 

  Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w ww. sprawie.  

W głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za” uchwała Nr XXXVII/207/13 w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok została przyjęta. 

 (uchwała w załączeniu) 

Ad. 17. 

Na ostatniej sesji nie odnotowano interpelacji ani zapytań. 

 

Ad. 18. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski  poinformował o skardze Marianny i 

Antoniego Dzik, która wpłynęła do Rady Gminy Wolanów, nadmienił, że skardze został 

nadany bieg. 

Następnie zabrała głos radna powiatu p. Ewa Markowska – Bzducha informując o 

uchwalonym WPF-ie Powiatu Radomskiego. Radna ubolewa nad faktem, iż drogi w Mniszku 

nie zostały wpisane do realizacji na kolejny rok budżetowy, jedynie został wpisany ostatni 

odcinek drogi Przytyk - Wawrzyszów, oraz opracowanie dokumentacji do celów regulacji 

stanu prawnego drogi powiatowej Jaszowice  -Wacławów- Sławno.  Następnie zaapelowała 

do Rady, aby doszła wspólnie do zgody, ponieważ to ona buduje. Kontynuując temat dróg 

powiatowych radna stwierdziła, że najgorszą drogą jest Mniszek -  Orońsko i Mniszek 

Wymysłów i to one powinny być realizowane. Nadmieniła, że nie jest zadowolona z takiego 

układu. Pomimo prób podjętych przez radną powiatową, aby skierować środki budżetu 

powiatu zamiast na drogę Wawrzyszów – Przytyk, na Mniszek -  Orońsko nie udało się. 

Radna nieśmiało zaapelowała do Rady, aby w momencie pojawienia się środków w budżecie 

gminy w trakcie roku skierowała dofinansowanie do drogi Wawrzyszów - Przytyk, nie należy 

przerywać współpracy - dodała. Poinformowała, że z rozmów ze Starostą wynika deklaracja, 

że jeśli Gmina  zadeklaruje pomoc finansową na ww. odcinek to może w trakcie roku przy 
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pojawieniu się środków  zostanie dofinansowana jedna z dróg w Mniszku. Radna nadmieniła, 

że jest to rok wyborczy, dlatego naciski na dofinansowanie do dróg są coraz większe.  

Wójt zabierając głos poinformował, że uczestniczył w spotkaniu ze Starostą oraz 

mieszkańcami Wymysłowa i radną powiatową p. Ewą Markowską - Bzducha upominając się 

o dwa odcinki dróg w Mniszku. Wójt nadmienił, że  projekt wykonany przez mieszkańców 

traci ważność w 2014 roku. Do tej pory Gmina Wolanów dofinansowała drogę powiatowa 

Przytyk – Wawrzyszów w kwocie 450.000 zł.  Starosta słowa nie dotrzymał, mieszkańcy 

Wymysłowa czują się oszukani. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski zapytał p. Antoniego 

Dzik, jak głosował odnośnie budżetu w kwestii naszych dróg. 

Radny Powiatu p. Antoni Dzik poinformował, że jako jedna radna p. Ewa Markowska- 

Bzducha była przeciwna budżetowi, natomiast wszyscy zagłosowali za. Dodał, że budżet to 

nie jest koncert życzeń, sam zagłosował za budżetem. Najlepsze lata inwestycji to  2007 – 

2012- dodał. Natomiast przypływu pieniędzy teraz raczej nie będzie. Nadmienił, że ZOL  

odbierze nam jeszcze nie jedną drogę.  

Wójt Gminy p. Krzysztof Murawski odnosząc się do wypowiedzi swego przedmówcy 

poinformował, że ZOL-e są bardzo potrzebne. Społeczeństwo się starzeje, a trzeba im 

również zabezpieczyć byt.  

Radny Powiatu p. Antoni Dzik powiedział, że  budżet na kolejny rok jest wszędzie 

obcięty. W dalszej części wypowiedzi poinformował, że będzie  chciał zobowiązać Starostę 

aby skierował środki w kierunku Gminy Wolanów. 

Radna p. Sylwia Golińska oraz p. Sylwester Mąkosa opuścili obrady sesji Rady Gminy.  

Radna Powiatu p. Ewa Markowska Bzducha poinformowała, że na terenie każdej 

Gminy budowana jest tylko jedna droga powiatowa, nie ma więcej inwestycji drogowych, 

statystycznie nie jesteśmy pokrzywdzeni - dodała. 

Następnie p. Czesław Gac zgłosił, że o godz. 8.00 nie świecą jeszcze lampy uliczne w 

miejscowości Ślepowron.   

Jako kolejny zabrał głos Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski życząc 

wszystkim obecnym mniej złośliwości, więcej wyrozumiałości, oby nie kierować się 

emocjami, bo to zły doradca – dodał.  

Wójt Gminy p. Krzysztof Murawski zabierając głos powiedział, że jest  dumny z 

siebie za okres tych trzech lat, ponieważ powstało tyle ważnych inwestycji takich jak hala, 

przedszkole,  dobrze działające GCK, czy Warsztaty Terapii Zajęciowej, poprzedni Wójt nie 

zrobił w tym temacie nic - dodał. Wójt nadmienił, że propozycja budżetu na 2014 rok jest 

kontynuacją trzech poprzednich lat.  Wójt jest pełen nadziei, że radni przemyślą jeszcze raz te 

propozycje i po negocjacjach  w styczniu zostanie budżet uchwalony.  

 

Ad. 19. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski kończąc obrady podziękował za 

udział  w dyskusji, po czym zamknął XXXVII  obrady sesji Rady Gminy Wolanów. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano 

 

 

Protokołowała:                                                                              Przewodniczący Rady Gminy 

 

Monika Musiałek        Jacek Murawski 

 


