Protokół Nr 39/14
z sesji Rady Gminy Wolanów
z dnia 29 stycznia 2014 roku.
Ad. 1.
XXXIX sesję Rady Gminy Wolanów otworzył Przewodniczący Rady Gminy
p. Sylwester Mąkosa witając radnych, sołtysów, a także wszystkich przybyłych na
posiedzenie.
Na sesji obecnych było 15 radnych. Przewodniczący stwierdził prawomocność sesji.
(lista obecności w załączeniu)
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.00, a zakończyła się o godzinie 12.15.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady 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. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
10. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2014 – 2017.
11. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta.
12. Odczytanie opinii komisji i wniosków radnych.
13. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie
Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu.
14. Przedstawienie stanowiska wójta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych.
15. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.
16. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” w
formie pieniężnej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” w
formie rzeczowej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/80/04 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 13 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad udziału w kosztach budowy wodociągu wiejskiego oraz wysokości opłat za podłączenie do istniejących i
wybudowanych wodociągów na terenie gminy Wolanów.

22. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu skargi Prokuratora Rejonowego w Przysusze
wraz z odpowiedzią na skargę na uchwałę Nr XVI/80/04 Rady Gminy w Wolanowie z
dnia 13 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad udziału w kosztach budowy
wodociągu wiejskiego oraz wysokości opłat za podłączenie do istniejących i wybudowanych wodociągów na terenie gminy Wolanów.
23. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 rok.
24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
25. Wolne wnioski i informacje.
26. Zamknięcie obrad.
- Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
przyjęcia do realizacji przez Gminę Wolanów projektu pn. „Rozwój oddziałów
przedszkolnych w Gminie Wolanów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej”, jako pkt 23 w związku z faktem, iż podpisana została umowa na ww. projekt,
który dotyczy zakupu pomocy naukowych, sprzętu multimedialnego, doposażenia łazienek
wszystkich ośmiu oddziałów przedszkolnych w gminie Wolanów. Ponadto w ramach projektu
zostaną zakupione i zamontowane sprzęty do placów zabaw przy czterech szkołach
podstawowych oraz wybudowana nawierzchnia i ogrodzenie trzech placów zabaw. Wartość
projektu wynosi 584.663,09 zł. Projekt w 100 % dofinansowany jest ze środków unijnych
i budżetu państwa.
- Następny wniosek Wójta dotyczył wprowadzenia dodatkowego projektu uchwały w pkt
24 w związku z rezygnację Radnego Pana Sylwestra Mąkosy z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wolanów – zgłoszoną pisemnie w dniu 27 stycznia 2014 roku Rada
Gminy zobowiązana jest poddać pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.
- Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Wójta o wprowadzenie
dodatkowych punktów w porządku obrad w postaci dwóch ww. projektów uchwał.
W głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za” wniosek został przyjęty.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem
przegłosowanego wniosku o wprowadzenie dwóch punktów do porządku obrad.
W głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za” porządek obrad został przyjęty.
Ad. 3.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
Do protokołów z dwóch ostatnich sesji nikt nie wniósł uwag ani zastrzeżeń.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z sesji Nr 37/13 z dnia 30.12.2013 r. oraz
protokół Nr 38/14 z dnia 16 stycznia 2014 roku.
W głosowaniu jawnym ww. protokoły zostały przyjęte jednogłośnie 15 głosami „za”.
Ad. 4.
Informacje Komisji o ich pracach między sesjami Rady.
Jako pierwsza zabrała głos Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu
i Finansów p. Irena Walczak informując, że w okresie między sesjami Komisja jeden raz
pracowała ze względu na złożony wniosek Wójta do projektu budżetu Gminy na rok 2014.
Pani Walczak poinformowała, że w kolejnym punkcie przedstawi opinię wypracowaną na
Komisji odnośnie budżetu na rok 2014.
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Emil Jaskulski poinformował, iż członkowie
komisji pracowali na jednym posiedzeniu, które dotyczyło sprawy utrzymania sieci
kanalizacyjnej, p. Dariusz Bzducha przedstawił materiały na komisji, które zostały poddane
uzupełnieniu. Poinformował, że w tej chwili Komisja czeka na materiały. Kolejna omawiana
sprawa dotyczyła rozpatrywania skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy, oraz skargę
Prokuratora Rejonowego w Przysusze na uchwałę Rady Gminy podjęta w 2004 roku, której
dotyczy jeden z punktów dzisiejszych obrad.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia p. Tadeusz Gibała poinformował,
że Komisja spotkała się jeden raz, na której opiniowała projekty uchwał przygotowane na
dzisiejszą sesję Rady Gminy oraz zajmowano się planem pracy na rok 2014.
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego p.
Pankowska poinformowała, że Komisja Rolnictwa nie spotykała się w ostatnim czasie.
Ad 5.
Wójt Krzysztof Murawski przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami:
Inwestycje i remonty
1. W dniu 18 grudnia wysłano zapytanie ofertowe do trzech firm na wykonanie usługi o
nazwie „Konserwacje oświetlenia drogowego na terenie gminy Wolanów w 23
sołectwach. Najniższa ofertę złożyła firma EL-WAS Waldemar Sobień ul. Wośnicka 28
m. 2, Radom z ceną ofertową w wysokości 35.851,56 zł. brutto, najwyższa ofertę
przedstawiła firma EL-GOL Krzysztof Goljat ul. Maratońska 3 m. 49, Radom na kwotę
45.756 zł. Umowę na ww. zadanie zawarto w dniu 9 stycznia.
2. W dniu 15 stycznia wysłano zapytania ofertowe do trzech firm na wykonanie zadania
pn. „monitoring gminnego składowiska odpadów komunalnych w Bieniędzicach,
będącego w fazie poeksploatacyjnej w 2014 roku” – Najniższą ofertę złożyła firma
Przedsiębiorstwo
Geologiczne
sp. z o.o. ul. Hauke Bosaka 3a, Kielce, za cenę 3025,80 zł., najwyższą ofertę złożyła
firma Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie ul. Rakowiecka 4 za cenę 9.963,00
zł.
Drogi
1. Na bieżąco wykonywane są roboty utrzymaniowe. W miesiącu styczniu zostały
poprawione znaki w miejscowościach Zabłocie, Chruślice, Bieniędzice, Strzałków
i Mniszek Podulek.
2. Od dnia 19 stycznia nastąpiły opady marznącego deszczu, pojawiła się śliskość na
drogach i rozpoczęto akcję zimowego utrzymania dróg. Do dnia dzisiejszego na
części wschodniej gminy posypano 150,6 km dróg i odśnieżano drogi w czasie 14,5
h, co kosztowało łącznie 14.007,80 zł.
Na części zachodniej gminy posypano 97,2 km dróg i odśnieżano drogi w czasie 17,5
h, co kosztowało łącznie 9.238,32 zł. Do dnia dzisiejszego zimowe utrzymanie
kosztowało 23.246,12 zł. brutto.
3. Trwają prace w temacie ogłoszenia przetargu na bieżące utrzymanie dróg w 2014
roku. Prowadzone są uzgodnienia w zakresie opracowania szczegółów i zakresu
realizacji robót. Przygotowano specyfikacje techniczne (5 szt.). Opracowano wstępny
projekt umowy. Przygotowano mapy sieci drogowej gminy, przygotowano kosztorys
ofertowy i wstępny projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Sprawy bieżące
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1. Trwają warsztaty konsultacyjne w formie zebrań sołeckich. W styczniu odbyły się
spotkania w sołectwach: Garno, Kolonia Wawrzyszów, Jarosławice, Kowala
Duszocina, Kowalanka, Młodocin Większy .
2. W miesiącu styczniu kontynuowano prace nad budżetem Gminy na rok 2014.
3. W dniu 20 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim złożono dwa wnioski o
dofinansowanie realizacji projektów. Wnioski dotyczą inwestycji w zakresie
budowy wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Ślepowron oraz Rogowa.
Wartość projektów wynosi: Ślepowron - Wartość całkowita 362 572,78 zł netto,
dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 271 930,00
Rogowa- wartość całkowita 90 647,84 zł netto, dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 87 647,84. Planowane zakończenie realizacji
grudzień 2014.
4. W dniu 27 stycznia 2014 otrzymaliśmy zaproszenia na podpisanie umowy do
projektu pn. „Rozwój oddziałów przedszkolnych w Gminie Wolanów”. Projekt
dotyczy zakupu pomocy naukowych, sprzętu multimedialnego, doposażenia
łazienek wszystkich ośmiu oddziałów przedszkolnych w gminie Wolanów.
Ponadto w ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane sprzęty do placów
zabaw przy czterech szkołach podstawowych oraz wybudowana nawierzchnia i
ogrodzenie trzech placów zabaw. Wartość projektu wynosi 584 663,09 zł. Projekt
w 100 % dofinansowany ze środków unijnych i budżetu państwa
Wójt Gminy p. Krzysztof Murawski poprosił o zabranie głosu p. Andrzeja Adamca w
celu omówienia sytuacji panującej na drogach gminnych.
p. Andrzej Adamiec poinformował, że w dniu19,20,21 stycznia 2014 nastąpiły opady
marznącej mżawki. Trudno było sobie z nimi poradzić, odbywały się ciągłe wyjazdy i
posypywanie. Pojawiały się różne skargi zarówno od sołtysów jak i od mieszkańców z
zastrzeżeniami, co do zbyt wąskiego i słabego posypywania. Następnie p. Adamiec
poinformował, że drogi gminne należą do 5 tej i 6 tej kategorii wymogów odśnieżania, nie
można było żądać by warunki odśnieżania były wyższe, tak jak dla wyższej kategorii dróg.
Posypywane są drogi mieszanką piachu i soli w stosunku 1 do 4 –ech (jedna część soli, cztery
części piachu). Kontynuując temat poinformował, że w celu reakcji takiej mieszanki musi być
temperatura w wys. -8 stopni, oraz duże natężenie ruchu. P. Andrzej Adamiec nadmienił, że
podobną mieszanką posypywane są drogi powiatowe oraz wojewódzkie. Nadmienił, że były
zastrzeżenia do p. Duchniaka, w związku z czym wystosowane zostały pisma z uwagą
odnośnie zbyt mocnego rozrzucania piachu, p. Duchniak jeździł zbyt szybko. Natomiast
sprzęt p. Duchniaka spełnia warunki, które były narzucone w specyfikacji przetargowej, czyli
piaskarkę i piaskarko- solarkę. Udało się w końcu śliskość zlikwidować. Następnie wystąpiły
opady śniegu w dn. 26 stycznia – była to niedziela od porannych godzin Wykonawcy byli
przygotowani. Przed godz. 6.00 drogi były już odśnieżone. Natomiast w dniu wczorajszym
pojawiły się wiatry, które spowodowały zaspy. W Sławnie pod lasem od wczesnych godzin
rannych walczono z zaspami do późnych godzin nocnych. W tej chwili wszystkie drogi są
przejezdne. Natomiast pojawiła się teraz śliskość lodowa z uwagi na wiatr, który zsunął śnieg
z drogi. P. Adamiec poinformował również, że interweniowano do Starostwa Powiatowego w
sprawie odśnieżania dróg powiatowych.
Wójt w dalszej części sprawozdania zachęcał do brania udziału w
konsultacjach społecznych organizowanych w poszczególnych sołectwach, których celem jest
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konsultowanie projektów statutów sołectw oraz opracowanie Planów Odnowy Miejscowości
dla poszczególnych sołectw, aby móc sięgnąć po środki unijne w perspektywie finansowania
w latach 2015 – 2020. Celem tego projektu jest również opracowanie Strategii Rozwoju
Gminy Wolanów. Nadmienił, że zależy od mieszkańców, jakie inwestycje będą prowadzone
w kolejnych latach. Wójt poinformował, że w przyszłości myśląc o budowie kanalizacji,
samorządy muszą współpracować w ramach kontraktów terytorialnych. W naszym przypadku
z miastem Radomiem. Inwestycje muszą być powiązane i obejmować minimum dwie gminydodał. Kończąc wypowiedź wójt poinformował, że w miesiącu styczniu odbywały się prace
nad budżetem.
Ad. 6.
Informacje z realizacji uchwał przedstawiła Sekretarz Gminy p. Małgorzata
Szczepaniak. W ramach nadzoru prawnego do Wojewody przekazano następujące uchwały
podjęte sesjach w dniu 30 grudnia 2013r. i w dniu 16 stycznia 2014r.:
- Nr XXXVIII/203/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2014 rok.
- Nr XXXVIII/204/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
- Nr XXXVIII/205/13 Rady Gminy Wolanów 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.
- Nr XXXVIII/206/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie wyrażenia woli przystąpienia
do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wolanów.
- Nr XXXVIII/207/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
- Nr XXXVIII/208/14 Rady Gminy Wolanów w sprawie odwołania Przewodniczącego
Rady Gminy Wolanów,
- Nr XXXVIII/209/14 Rady Gminy Wolanów w sprawie powołania Przewodniczącego
Rady Gminy Wolanów
Natomiast do Regionalnej Izby Obrachunkowej przesłano uchwałę Nr
XXXVII/202/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie zmian w uchwale budżetowej na
2013 rok podjętą na sesji w dniu 30 grudnia 2013 roku.
Uchwała Nr XXXVIII/205/13 Rady Gminy Wolanów 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
przesłana do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego celem publikacji. Opublikowana została w dniu 10 stycznia 2014 roku pod pozycją 199.
Ad. 7.
Sekretarz gminy Małgorzata Szczepaniak poinformowała o zrealizowanym wniosku z
poprzedniej sesji złożonym przez radnego p. Czesława Gaca w zakresie przesterowania
zegarów od oświetlenia drogowego w m. Ślepowron.
Ad. 8.
Interpelacje i zapytania radnych.
p. Emil Jaskulski zabierając głos poruszył kwestię oznakowania dróg, czy zostały
postawione przy drogach gminnych wnioskowane znaki drogowe. W drodze wyjaśnień p.
Andrzej Adamiec poinformował, że w wydatkach bieżących na 2014 rok uwzględnione
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zostały środki na zakup tablic, oznakowań, tabliczek kierunkowych. Poinformował, że nastąpi
realizacja tych zadań po przeprowadzonym przetargu na utrzymanie dróg.
Ad. 9.
Skarbnik Gminy Zofia Janas odczytała uchwałę RIO w sprawie opinii o projekcie
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
(opinia w załączeniu)
Ad. 10.
Przewodniczący Rady Gminy p. Sylwester Mąkosa odczytał projekt uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017. Zabierając głos zaapelował
do Radnych Gminy Wolanów, aby zagłosowali za uchwałą budżetową, dodał, że termin Radę
nagli, jeśli nie przyjmie ww. uchwały to RIO zajmie się budżetem na rok 2014 planując go
jedynie w zakresie dochodów i wydatków bieżących.
Skarbnik Gminy p. Zofia Janas zabierając głos poprosiła o ewentualne zadawanie
pytań w kwestiach przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.
W głosowaniu jawnym przy 11głosach „za”, 4 „wstrzymujących” uchwała Nr XXXIX/210/14
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017 została przyjęta.
(uchwała w załączeniu)
Ad. 11.
Uzasadnienie do uchwały budżetowej przedstawił Wójt Gminy p. Krzysztof Murawski.
( uzasadnienie w załączeniu)
Wójt nadmienił, że przez ostatnie ponad 20 lat Gmina nie wiele robiła na rzecz osób
niepełnosprawnych. Podjęta w ubiegłym roku pomoc w utworzeniu Warsztatów Terapii
Zajęciowej poprzez przekazanie budynku w Młodocinie Większym w użyczenie dla
Stowarzyszenia „Pozytywni” oraz dofinansowanie jego remontu cieszy wójta, gdyż WTZ
dobrze służy niepełnosprawnym i ich rodzinom.
Wójt podziękował Radzie za przychylność odnośnie przedstawionych przez Wójta inwestycji,
które będą służyły mieszkańcom wiele lat. Dla Wójta najważniejszym aspektem jest
inwestycja w drugiego człowieka, a efekty takich działań będą w niedalekiej przyszłości.
Działania Gminy winny być skierowane na takie inwestycje, by mogły przyciągnąć nowych
obywateli. Należy wychodzić z ofertą, może uda się zakontraktować rehabilitację w tym roku.
Wójt poinformował, że w najbliższych latach czeka nas jedna z większych inwestycji,
jaką jest budowa sieci kanalizacyjnej. Na opracowanie koncepcji budowy kanalizacji
zabezpieczono środki w budżecie Gminy na rok 2014 w wys. 45.000 zł. Wójt nadmienił, że
nie podnoszone są od trzech lat podatki, Gmina Wolanów ma najniższe podatki w regionie
radomskim. Jest taka wola Rady, dlatego w tym roku również Wójt szanując jej wolę nie
przedstawił projektu budżetu z uwzględnieniem wyższych kwot. Natomiast roczny skutek
obniżenia podatku, w skali czterech lata daje sumę ponad 5.000.000 zł.
W dalszej części posiedzenia Wójt poinformował, że zadłużenie Gminy wynosi
niecałe 19% i jest wynikiem realizacji dużych inwestycji. Wójt poinformował, że Gmina
Wolanów jest jedną z nielicznych, która realizuje fundusz sołecki. W roku budżetowym jest
to kwota 350.000 zł. Wójt nadmienił, że wyodrębnienie funduszu pobudza aktywność
społeczną i integruje mieszkańców. Wszystkie podejmowane działania i inwestycje mają
zachęcać do osiedlania się w gminie, do zakładania nowych rodzin i ich umacniania. Rolą
Rady i Wójta jest dbanie o rodzinę. Wójt przytoczył słowa Jana Pawła II, który podkreślał,
że rodzina jest siłą człowieka i narodu. Kończąc swą wypowiedź Wójt poinformował, że
przybywa mieszkańców w gminie Wolanów i jest to pocieszające.
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Ad. 12.
Odczytanie opinii komisji i wniosków radnych.
p. Irena Walczak odczytała opinię ostateczną Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu
i Finansów z udziałem poszczególnych przewodniczących komisji stałych Rady Gminy
przygotowaną na 30.12.2013 r.
(opinia w załączeniu).
W dalszej części wypowiedzi poinformowała, że wnioski które złożyła Komisja, Wójt
uwzględnił w budżecie. Następnie opinia była przedstawiona na sesji w dniu 30 grudnia, lecz
nie było akceptacji Rady. W związku z czym Wójt złożył propozycje zmian w budżecie z
prośbą o opinię w dniu 15 stycznia 2014 roku. Pani Walczak poinformowała, że Komisja
Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 3 głosami „za” i 2 „przeciw”, zaproponowane
przez Wójta zmiany zaopiniowała pozytywnie.
Ad. 13.
Skarbnik Gminy p. Zofia Janas odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie opinii o projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu.
(uchwała w załączeniu)
Ad. 14.
Ostatnie opinie komisji i wnioski radnych zostały uwzględnione w procedowanym
dzisiaj projekcie budżetu. Wiemy, że budżet miał kilka wersji i dzisiaj poddany zostanie głosowaniu. W tym miejscu chciałbym podziękować Skarbnikowi Gminy p. Zofii Janas i pracownikom z działu finansowego za pracę nad przygotowaniem projektów budżetu na rok
2014. Proszę również Wysoką Radę o przychylne stanowisko w sprawie przedstawionej
uchwały budżetowej.
Ad. 15.
Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.
Jako pierwszy zabrał głos wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Sambor
twierdząc, że czuje pewien niedosyt w sprawie prac nad budżetem, które trwały dwa miesiące.
Powiedział, że ma poczucie straconego czasu i ten budżet traktuje jako mniejsze zło. Stwierdził, że będzie on przyjęty w przedstawionej wersji. Nadmienił, że w kontekście dwóch
ostatnich miesięcy jest żal sytuacji, jaka miała miejsce. Według pana Sambora budżet mógł
być przyjęty w grudniu, gdyby była dobra wola, pewien kompromis. P. Sambor nadmienił, że
pozycja p. Wójta oraz byłego przewodniczącego Rady była zbyt konserwatywna, nie można
było porozumieć się w kluczowych sprawach. Wiceprzewodniczący stwierdził, że źle się stało,
że pan Wójt określił radnych głosujących wówczas przeciwko budżetowi, jako przeciwnych
rozwojowi Gminy. Takie mają prawo, bo jest demokracja, nie można wciąż żyć na kredyt –
dodał, to jest ślepa pułapka, przynajmniej jeden budżet powinien być bez kredytu. Ten dług
trzeba obsłużyć, a to kosztuje. Racjonalne gospodarowanie budżetem gminy to jest to, żeby
nie była przesadnie zadłużona. Są niedomogi w tym projekcie, dlatego trzeba będzie w ciągu
roku pracować, aby coś w nim poprawić.
p. Jacek Murawski zabierając głos odniósł się do wypowiedzi swego przedmówcy,
twierdząc, że kiedy na sesji budżetowej w grudniu zapytał kilkakrotnie, czy ktoś z radnych
ma wniosek do projektu budżetu, nikt z ósemki radnych, która była wówczas przeciwna projektowi głosu nie zabrał w sprawie. Według p. Jacka Murawskiego jeden budżet bez kredytu
może być, natomiast według niego jest to chowanie głowy w piasek, jest to tchórzostwo. Kontynuując temat powiedział, że zadłużać się w przypadku Gminy Wolanów nie jest żadnym
ryzykiem, ryzyko może mieć Gmina, która ma 50%-owy poziom zadłużenia. Radny ma nadzieję, że zaplanowane inwestycje uda się zrealizować w ciągu roku. Radny zastanawiał się,
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dlaczego wówczas na sesji grudniowej nie było propozycji ze strony Rady, natomiast po
dwóch tygodniach uświadomił sobie, że tym celem było stworzenie zamieszania. Niektórzy
kierują się własnymi ambicjami, i chęcią pokazania kto tu rządzi – dodał. Stwierdził, że fakt,
iż zmienił funkcję w Radzie, to nie znaczy że nie będzie się odzywał. W dalszej części wypowiedzi radny odniósł się do przedstawionego budżetu, według niego jest on złem koniecznym, z powodu rezygnacji z ważnych inwestycji.
W tym miejscu radny p. Jacek Murawski otrzymał brawa.
- Radny p. Zdzisław Niewola powiedział, żeby nieść prawdę, sam miał swoje przemyślenia, co do budżetu, zwrócił uwagę, że kredyt był zaciągnięty nie w kwocie 5.000 000 zł., a
5.800.000 zł. plus rata kredytu zaciągnięta na drogi w 2010 roku. Zgodnie z dokumentami od
tych kredytów to kwotę 1.720.000 zł. trzeba zapłacić, to jest jedna strona medalu. Poinformował, że w tym budżecie licząc dochody bieżące minus wydatki bieżące zostaje ok. 6%. W
ubiegłych latach dużo większe środki były przeznaczone na inwestycje. Coraz mniejsza ilość
środków zostaje na inwestycje. Powiedział, że z jednej strony należałoby podatki podnosić, z
drugiej racjonalnie nimi zarządzać. Dziś radny wniosku nie postawił, natomiast powiedział że
do tematu dróg powiatowych zachodzi konieczność powrotu w ciągu roku, należy zorganizować zebranie. Trzeba coś mieszkańcom Wymysłowa, czy Mniszka powiedzieć, ponieważ Starostwo chce budować drogę, ale nie tę, o którą wnioskują mieszkańcy. W takim położeniu
są mieszkańcy Mniszka, czy Wymysłowa, że droga powiatowa jest jedyną dojazdową drogą
(liczbę tę stanowi ok. 70% mieszkańców). Do tematu dróg należy wrócić, ten budżet zostanie
przyjęty, natomiast ww. sprawę trzeba próbować rozwiązać. Co do budżetu planowanego na
rok 2014 radny powiedział, że 1.200.000 zł. przeznaczone jest na inwestycje, a słyszy wśród
mieszkańców, że podnoszone są stawki nauki tańca w GCK, ponieważ nie został uchwalony
budżet, to są mylące informacje, kto jest taki nadgorliwy, kto takie informacje niesie, nie miał
nikt zamiaru zdjąć nawet złotówki z kultury.
- Wójt zabierając głos powiedział, że gołym okiem można dostrzec, że Gmina
Wolanów się rozwija. Inwestycja w człowieka to najważniejszy element. Nadmienił, że wciąż
można żyć w jednej izbie na poziomie XVI w. Możemy nie mieć instytucji kultury, szkół,
hali. Zaznaczył, że standard życia podnosi się ogólnie i za nim musi nadążać samorząd.
Przypisywane są kolejne zadania samorządom. W oświacie wymaga się wypłaty wyrównania
dla nauczycieli wynagrodzeń jednak za tym nie idą środki finansowe, subwencja nie jest
zwiększana. Wójt poinformował, że od 2015 roku wchodzi obowiązek zapewnienia
oddziałów przedszkolnych przy szkołach dla czterolatków, natomiast od 2016 ten obowiązek
będzie dotyczył również trzylatków. To są koszty nieuniknione. Wójt powiedział, że Gmina
mogła nie budować dróg, nie wykonywać modernizacji placu wokół Urzędu, czy nie budować
hali sportowej. Następnie p. Wójt poinformował, że 19% zadłużenia nie jest według niego
spowodowane brakiem rozsądku, jak wspomniał p. Sambor, ale raczej odpowiedzialności.
Wójt powiedział, że szanuje wolę radnych, natomiast nie zgadza się, co do dofinansowania
drogi powiatowej Wawrzyszów - Przytyk. Poinformował, że do ww. drogi Gmina Wolanów
już dołożyła 450.000 zł. na odcinek 2,5 km, natomiast jest to zadanie Starosty. Wójt zapytał,
czy do naszych dróg gminnych Powiat dołożył jakieś środki finansowe. Powiat chce
dokończyć ww. drogę kosztem Gminy Wolanów. Kontynuując swą wypowiedź Wójt
poinformował, że w ubiegłym roku Gmina również dofinansowała przebudowę drogi
powiatowej Mniszek – Łaziska – Orońsko kwotą 100.000 zł., Dodał, że jesteśmy otwarci
jako Gmina do współpracy, że mieszkańcy składali się na wykonanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej na drogę powiatową, jednak zostali oszukani. Starosta w pismach
do mieszkańców deklarował budowę drogi w roku 2014 w tamtym rejonie, a przecież droga w
Mniszku jest w najgorszym stanie.
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- Radny p. Jacek Murawski zabierając głos zwrócił uwagę na opłatę za umieszczenie
urządzeń w pasie drogowym, uchwaloną przez Starostwo Powiatowe, która wzrosła w
ostatnich latach wielokrotnie.
- Następnie radna Teresa Pankowska zabierając głos powiedziała, że dobrze byłoby,
aby wszyscy obecni na sesji wszystko usłyszeli odnośnie konstrukcji budżetu i prac nad nim
w okresie dwóch miesięcy. Poinformowała, że zapomniał Wójt się pochwalić, że nie jest
uwzględniony kredyt w wersji dziś przedstawionej, w pierwotnej propozycji budżetu było
uwzględnione kolejne stanowisko do obsługi śmieci, jednak opinie komisji stałych były
negatywne, co do ww. propozycji. Szeroko komisje dyskutowały na temat dużych inwestycji
między innymi droga w Wolanowie do hali sportowej omawiana była i ustalono, że nie
powinna być budowana w tej chwili, ponieważ nieopodal niej w tym roku planowane jest
wybudowanie boiska wielofunkcyjnego. P. Pankowska powiedział, że prace związane z
budową boiska mogłyby zniszczyć nawierzchnię drogi, która byłaby świeżo wybudowana.
- Wójt wyjaśnił, że najpierw byłoby wybudowane boisk, a następnie droga.
Radna p. Teresa Pankowska przytoczyła sytuację drogi w m. Bieniędzice, która została
zniszczona w roku 2013 przy wykonywanym zadaniu – zamknięciu wysypiska śmieci, Radna
p. Walczak w ostatnim czasie alarmuje o konieczność wybudowania odcinka, zniszczonej
drogi. Kontynuując temat p. Pankowska poinformowała, że kolejna duża inwestycja za
400.000 zł. w Wawrzyszowie to odcinek 800 mb. drogi wzdłuż pól. Jest to przedłużenie drogi
od Figand-a. Nadmieniła, że istnieje dojazd do firmy Figand dobrą drogą dojazdową
asfaltową, dlatego uznano, że nie ma potrzeby budowy tamtej drogi. Komisje wyraziły zgodę
na odcinek krótszy, który Wójt zaproponował w drugiej wersji -80.000 zł. na 80 m. Radna
powiedziała, że opinie komisji o pierwotnym budżecie były podyktowane troską o rozwój
Gminy Wolanów. Radna powiedziała, że tak jak przedmówcy mówili obsługa kredytu to są
koszty. Należy pamiętać, że wybudowana została piękna hala sportowa, zostało powołane
stanowisko pracy do pisania wniosków unijnych. Na halę otrzymaliśmy 500.000 zł. Zapytała,
czy jest to wynikiem pracy Rady. Według niej to wynik pracy Urzędu Gminy.
- Wójt poinformował, że nie było naborów w danym zakresie.
Następnie radna powiedziała, że wybudowane przedszkole również jest za kredyt, nie
pozyskano złotówki z zewnątrz. Te wszystkie pochwały, o których Wójt wspominał, że 14
mln zł. wydał na inwestycje, to nie jest do końca prawdą. P. Pankowska przypomniała, że w
dniu 1 grudnia 2010 roku, kiedy p. Krzysztof Murawski złożył przysięgę i został Wójtem,
zmieniony został budżet i w latach 2011, 2012, 2013 następowały zwroty środków unijnych, o
które zabiegał poprzedni Wójt pisząc wnioski. Tymi pieniędzmi rządził się Wójt obecny – to
są środki w wys. ponad 3 mln zł. Nie można zapominać o tym – dodała, nie można
wszystkiego przekreślać i krytykować. Tam, gdzie jest źle należy mówić głośno, ale tam gdzie
są plusy należy chwalić. Wójt mówi że jest prawdomówny. Radna poprosiła o skorygowanie
wystąpienia Wójta. Radna kontynuując temat poinformowała, że Rada Gminy w 2011 roku
przyjęła do budżetu po stronie dochodów kwotę w wys. 778.000 zł.- kanalizacja Mniszek Wawrzyszów, świetlica w Mniszku – 240.000 zł., kolejna kanalizacja –772.000 zł., świetlica
w Strzałkowie – 141.000 zł., plac przed Urzędem Gminy – 166.000 zł., to są pieniądze ze
środków unijnych, które były pozyskane za poprzedniego Wójta. Wójt p. Krzysztof
Murawski poinformował, że niektóre umowy i aneksy były podpisywane w ciągu obecnej
kadencji.
Radna p. Teresa Pankowska poprosiła, aby chwalić się swoimi zasługami, a nie
poprzedników. Wójt zapewniał, że pamięta o zasługach poprzednika.
- Radny p. Jacek Murawski zabierając głos w sprawie pozyskiwania środków unijnych,
zwrócił uwagę, że poprzednia kadencja długo podejmowała decyzję o budowie hali
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sportowej. Wówczas można było skorzystać z dofinansowania do 80%, natomiast tę
możliwość poprzednia Rada przespała. Dodał, że od roku 2011 oprócz środków miękkich
typu na szkolenia, na inwestycje już nie było środków.
- Radna p. Teresa Pankowska powiedział, że skoro p. Jacek miał taką wiedzę to nie powinien
popierać stworzenie stanowiska do pozyskiwania środków.
Radny p. Jacek Murawski powiedział, że jedno z drugim się nie łączy.
Wójt zabierając głos poinformował, że były środki, chociażby „Internet oknem na
Świat”, „Nie czekaj – bądź aktywny”. Suma projektów opiewa na kwotę ponad 2 mln zł. To
pozyskane środki z funduszy unijnych tzw. miękkich.
Radny p. Zdzisław Niewola powiedział, że jest zainteresowany żywotnie drogą
powiatową w Mniszku a nie w Wawrzyszowie i zaproponował, aby zmusić władze Starostwa
Powiatowego do spotkania z mieszkańcami.
Następnie zabrał głos radny p. Tadeusz Gibała zwracając uwagę na istotny aspekt,
mianowicie, 10 lat temu dotacja na ucznia wynosiła 7 tys. zł., i w tej chwili jest taka sama
kwota, przy czym nakłady bardzo wzrosły. Przypomniał również, że kiedy budowano szkołę
w Wolanowie do każdej złotówki kierowanej z budżetu Gminy Ministerstwo dokładało
również złotówkę. Radny zwrócił uwagę, że Państwo zleca samorządom więcej zadań np. z
zakresu oświaty, natomiast nie zabezpiecza środków na realizację tych zadań w odpowiednich
kwotach. Radny w dalszej części wypowiedzi stwierdził, że szkoła w Bieniędzicach generuje
największe koszty w stosunku do ilości uczniów w tamtejszej placówce, jednak szkoła na wsi
pełni również funkcję ośrodka kultury dla mieszkańców. Radny poinformował również, że
poprzednia Rada też składała wniosek o dofinansowanie hali i obiecano Gminie pozyskanie
środków w granicach 80% wartości inwestycji. Natomiast, gdyby projekt nie został wykonany
za poprzedniej kadencji nie wiadomo, czy w tym momencie dana inwestycja byłaby
zrealizowana. Nadmienił, że zawsze był za inwestycją dla szkół, dlatego planowana droga do
hali sportowej w pierwszej wersji budżetu była zasadna, zostałby w ten sposób obiekt
zamknięty kompleksowo.
Ad. 16.
Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
Skarbnik Gminy p. Zofia Janas odczytała projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie odczytany projekt.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Przy 9 głosach „za”, 1 „przeciw” i 5
„wstrzymujących” uchwała Nr XXXIX/211/14 w sprawie uchwały budżetowej została
przyjęta.
(uchwała w załączeniu)
Wójt podziękował za przegłosowanie uchwały budżetowej, stwierdził, że 1 głos „przeciw”
określa mianem przeciwko rozwojowi Gminy,
Ad. 17.
Przewodniczący Rady Gminy p. Sylwester Mąkosa odczytał projekt uchwały w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu, następnie poddał go pod
głosowanie. W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIX/212/14 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu została podjęta jednogłośnie.
(uchwała w załączeniu)
Ad. 18.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata
2014 – 2020., który następnie poddał pod głosowanie. W głosowaniu jawnym uchwała Nr
XXXIX/213/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie do-
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żywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 została podjęta jednogłośnie.
(uchwała w załączeniu
Ad. 19.
Odczytany przez Przewodniczącego Rady projekt uchwały w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania
na lata 2014 – 2020” w formie pieniężnej, w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie
jako uchwała Nr XXXIX/214/14.
(uchwała w załączeniu)
Ad. 20.
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem
wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” w formie
rzeczowej, odczytany przez Przewodniczącego Rady został przyjęty jednogłośne w
głosowaniu jawnym jako uchwała Nr XXXIX/215/14.
(uchwała w załączeniu)
Ad. 21.
Przewodniczący Rady Gminy p. Sylwester Mąkosa odczytał projekt uchwały w sprawie
uchylenia uchwały Nr XVI/80/04 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 13 kwietnia 2004 roku w
sprawie ustalenia zasad udziału w kosztach budowy wodociągu wiejskiego oraz wysokości
opłat za podłączenie do istniejących i wybudowanych wodociągów na terenie gminy
Wolanów.
- Radca prawny wyjaśnił, że uchylenie wynika z tego, że nie ma w porządku prawnym
uzasadnienia, aby regulować pobieranie opłat za przyłączenie do sieci. Ta uchwała została
podjęta przez Radę Gminy w roku 2004. Wówczas była taka praktyka w podejmowaniu tego
rodzaju uchwał i prawdopodobnie na bazie tej praktyki działała ówczesna rada. Była pewna
powszechność podejmowania tego rodzaju uchwał. Zasadą jest, że jakakolwiek partycypacja
udziału w kosztach może się odbywać poprzez naliczenie opłat adiacenckich. Czyli wzrasta
wartość nieruchomości na skutek budowy urządzeń infrastruktury i wówczas różnicą we
wzroście dzieli się właściciel z Gminą, która budowała takie urządzenie. W różnych gminach
są różne stawki, to jest podstawa do partycypacji w kosztach mieszkańców i wynika z ustawy
o gospodarowaniu nieruchomościami. Jeżeli chodzi o opłaty za wodę, czy ścieki to tę kwestię
powinna regulować taryfa dla danego przedsiębiorcy. Przyjmowanie rozwiązania prawnego,
gdzie mieszkańcy byliby obciążeni dodatkowo kosztami przyłącza, w takiej to postaci, nie
znajduje odzwierciedlenia. Natomiast dotychczasowe orzecznictwo utrwalone eliminuje
sukcesywnie z porządku prawnego tego rodzaju uchwały. Radca poinformował, że uchwała z
2004r. jest zaskarżona przez prokuratora, który wnosi o stwierdzenia nieważności omawianej
uchwały przez Wojewódzkie Sąd Administracyjny w Warszawie. Radca nie chciałby
przesądzać, jednak uważa, że Sąd stwierdzi nieważność danej uchwały. Natomiast Rada może
pokazać dobrą wolę, chociażby z tego względu, że jest podstawa, aby nie pobierać tych opłat,
wyłączając ją z porządku prawnego poprzez jej uchylenie w dniu dzisiejszym. Nadmienił, że
uchylenie ma skutek od dzisiaj na przyszłość, natomiast okres od podjęcia uchwały do dzisiaj
wywołał skutki prawne.
- Radna p. Teresa Pankowska zapytał radcę, jak Sąd się wypowiedział na omawiany temat
w innych sprawach i jakie są wydawane wyroki.
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- Radny p. Stanisław Sambor zapytał, czy jest sens podejmowania tejże uchwały w dniu
dzisiejszym. Na co p. Pankowska powiedziała, że tak jak radca wspomniał w wypowiedzi
ma to sens – w ten sposób wykazuje się dobrą wolę Rady.
Radca prawny p. Szymon Bogusz poinformował, że uchwała ta obowiązuje, nikt jej nie
zakwestionował. W tym momencie Wójt ma obowiązek wykonywać tę uchwałę, ponieważ
Rada nałożyła ten obowiązek na Wójta w 2004 roku. Jeżeli Rada podejmie uchwałę
uchylającą wówczas Wójt nie będzie już pobierał opłat. Ponadto radca nadmienił, że nadzór
Wojewody w tym zakresie nie zadziałał.
- Radna p. Teresa Pankowska zapytała, czy są wyroki Sądu w kraju w tym temacie.
Radca prawny poinformował, że w Skardze Prokurator Rejonowy szeroko przywołuje
orzecznictwa sądów administracyjnych. Są takie wyroki. Radca jeszcze raz podkreślił, że nie
ma miejsca w porządku prawnym, żeby pobierać takie opłaty.
Radna p. Teresa Pankowska zapytał, czy nie rodzi to skutków prawno - finansowych
wstecz.
Radca poinformował, że rodzenie skutków prawnych finansowych do tyłu nie będzie
powiązane wprost z uchwałą w sprawie uchylenia, ponieważ uchwała nad którą Radni będą
głosować będzie obowiązywać od dnia dzisiejszego na przyszłość.
Wójt poinformował, że w celu dochodzenia roszczeń należy zakładać sprawy cywilne.
Radny Powiatu p. Antoni Dzik poinformował, że w połowie będzie uchylona omawiana
uchwała, ponieważ każdy z mieszkańców dobrowolnie się zgodził uiścić wpłatę.
Skarbnik zabierając głos poinformowała, że wszystkie wpłaty były przyjęte jako
darowizna.
Radny p. Zdzisław Niewola – przypomniał, że taka uchwała była już w 2001 roku, ta była
drugą w sprawie opłat. Bank Ochrony Środowiska finansował w 50% wodociągi.
Warunkiem był efekt, nie tylko położona nitka, ale również przyłącza. Była dogłębna
dyskusja w tym czasie w ww. sprawie. Niektóre izby skarbowe odliczały od podatku wpłatę
za przyłącze. Radny zwrócił uwagę, że w tej chwili należy się zastanowić jak będzie dana
kwestia regulowana w przyszłości, chociażby przy budowie sieci kanalizacyjnej.
p. Sylwia Golińska opuściła obrady sesji.
Przewodniczący Rady Gminy p. Sylwester Mąkosa poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/80/04 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 13 kwietnia 2004
roku w sprawie ustalenia zasad udziału w kosztach budowy wodociągu wiejskiego oraz
wysokości opłat za podłączenie do istniejących i wybudowanych wodociągów na terenie
gminy Wolanów. W głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” uchwała Nr XXXIX/216/14
została przyjęta.
(uchwała w załączeniu)
Ad. 22.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu skargi Prokuratora Rejonowego w Przysusze wraz z
odpowiedzią na skargę na uchwałę Nr XVI/80/04 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 13
kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad udziału w kosztach budowy wodociągu wiejskiego oraz wysokości opłat za podłączenie do istniejących i wybudowanych wodociągów na
terenie gminy Wolanów.
Radca prawny poinformował, że tu wchodzimy w przepisy postępowania przed sądami
administracyjnymi. Zaskarżony dostał akt prawny organu, którym jest Rada Gminy Wolanów.
Skarżący, w tym przypadku Prokurator postępując zgodnie z przepisami tej ustawy składa
skargę za pośrednictwem organu, który akt prawa uchwalił. Skarga wpływa do Rady Gminy i
organ ma obowiązek w ciągu trzydziestu dni udzielić odpowiedzi na skargę i przekazać wraz
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z uzasadnieniem. Jest to czynność, którą organ musi wykonać, ponieważ jest ona zagrożona
sankcją. Organ musi przekazać tę skargę, żeby nie paraliżować czynności, a jednocześnie
Rada zobowiązana jest przedstawić swoje stanowisko. Rada podejmuje decyzje w formie
uchwał, dlatego musi to mieć odzwierciedlenie w uchwale.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu skargi
Prokuratora Rejonowego w Przysusze wraz z odpowiedzią na skargę na uchwałę Nr
XVI/80/04 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 13 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia
zasad udziału w kosztach budowy wodociągu wiejskiego oraz wysokości opłat za podłączenie
do istniejących i wybudowanych wodociągów na terenie gminy Wolanów.
W głosowaniu jawny przy 8 głosach „za”, 4 „przeciw” i 2 „wstrzymujących” uchwała
Nr XXXIX/217/14 została podjęta.
(uchwała w załączeniu)
Ad 23.
Przewodniczący Rady Gminy p. Sylwester Mąkosa odczytał projekt uchwały w
sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Wolanów projektu pn. „Rozwój oddziałów
przedszkolnych w Gminie Wolanów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej”. W głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” chwała Nr XXXIX/218/14
została podjęta.
(uchwała w załączeniu)
Ad. 24.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia
rezygnacji radnego p. Sylwestra Mąkosy z funkcji członka Komisji Rewizyjnej.
Następnie podał pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu jawnym przy
14 głosów „za” uchwala Nr XXXIX/219/14 została przyjęta.
(uchwała w załączeniu)
Ad. 25.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Emil Jaskulski przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za 2013 rok.
(sprawozdanie w załączeniu)
Ad. 26.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
Sekretarz Gminy p. Małgorzata Szczepaniak przedstawiła odpowiedź na zapytanie
p. Stanisława Sambora zgłoszone na poprzedniej sesji odnośnie zestawienia dochodów i
wydatków świetlicy wiejskiej w Strzałkowie za rok 2013. Poinformowała, że dochód z tytułu
najmu świetlicy opiewa na kwotę 6.600 zł., natomiast wydatki związane z utrzymaniem tego
obiektu czyli zużycie energii, wywóz nieczystości, monitoring dał sumę 6.761,48 zł. Czyli
bilans za rok 2013 zamknął się kwotą minus160 zł.
Wójt zabierając głos podziękował sołtys ze Strzałkowa p. Agnieszce Janas za
dobrą gospodarkę finansową, oraz za aktywne życie jakie wprowadziła w środowisko
sołectwa Strzałków.
Ad. 27.
Wolne wnioski i informacje
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Przewodniczący Rady Gminy p. Sylwester Mąkosa przedstawił pisma, które wpłynęły do
Rady Gminy Wolanów.
(pisma w załączeniu)
Sekretarz Gminy p. Małgorzata Szczepaniak przedstawiła plan pracy Gminnego
Centrum Kultury w Wolanowie na czas ferii zimowych z prośbą o rozpropagowanie
informacji w sołectwach. Plan przewiduje wiele ciekawych zajęć dla dzieci i młodzieży.
Nowością są treningi ze sztuki walki połączone z elementami tańca tzw. „capoeira”.
Wszystkie zajęcia w czasie ferii są bezpłatne. Sołtysi otrzymali materiały z programem zajęć.
Sekretarz skierowała również apel o czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie
wypoczynku.
Sołtys wsi Zabłocie p. Marcin Ciężkowski zabierając głos zachęcił do
wstępowania do Stowarzyszenia, które powstało w celu ochrony miejscowości Zabłocie przed
budową fermy norek. Nadmienił, że Stowarzyszenie działa społecznie i nie pobierane są
opłaty.
Ad. 28.
Przewodniczący Rady Gminy p. Sylwester Mąkosa kończąc obrady podziękował za
udział w dyskusji, po czym zamknął XXXIX obrady sesji Rady Gminy Wolanów.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczący Rady Gminy

Monika Musiałek

Sylwester Mąkosa
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