
Protokół Nr  41/14 

z sesji Rady Gminy Wolanów z  dnia 31 marca 2014 roku 

 

Ad. 1 XLI sesję Rady Gminy Wolanów otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Sylwester 

Mąkosa witając wójta, radnych, sołtysów, pracowników Urzędu, a także wszystkich gości 

przybyłych na posiedzenie. 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 9.00, a zakończyła się o godzinie 11.40. 

 

Ad. 2 Przewodniczący Rady p. Sylwester Mąkosa 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. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 

rok 2013.  

7. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady. 

8. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniej sesji. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomny-

mi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany – okręgi głosowania 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany –obwody głosowania 

13. Podjęcie uchwały w spawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieru-

chomości gruntowej, położonej w miejscowości Wolanów, oznaczonej jako działka 

ewidencyjna nr 69, jej dotychczasowym Dzierżawcą.   

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 

– 2017.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

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

19. Wolne wnioski i informacje.  

20. Zamknięcie obrad. 

Ponieważ przy otwarciu sesji Przewodniczący Rady nie stwierdził quorum, dlatego prawo-

mocność obrad stwierdził  w punkcie 2 posiedzenia, powołując się na listę obecności, na któ-

rej podpisało się 14 radnych. (lista obecności w załączeniu). 

Wracając do proponowanego porządku obrad prowadzący obrady  zapytał, czy są 

uwagi do przedstawionej propozycji. Następnie porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym.   

 

Ad. 3 W kolejnym punkcie przyjętego  porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał  

radnych, czy mają uwagi  do sporządzonego protokołu z poprzedniej sesji. Uwag nie   

wniesiono - protokół w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 4 Przechodząc do kolejnego punktu obrad Przewodniczący Rady poprosił przewodniczą-

cych poszczególnych  komisji o przedstawienie informacji z działalności pomiędzy sesjami. 
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Jako pierwsza zabrała głos p. Irena Walczak – przewodnicząca Komisji rozwoju gospo-

darczego, budżetu i finansów informując, że członkowie na posiedzeniu komisji zajmowali 

się opiniowaniem projektów uchwał przedłożonych  na dzisiejszą sesję Rady oraz przyjęciem 

planu pracy komisji na rok 2014.  

 Jako kolejny głos zabrał p. Tadeusz Gibała – przewodniczący Komisji oświaty kultury 

sportu i zdrowia informując, że na zaplanowane wspólnie z Radą Społeczną posiedzenie ko-

misji przybyło tylko dwóch jej członków.  Rada Społeczna SP ZOZ w Wolanowie opiniowała 

przedłożone przez dyrektora  sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok. Pan 

Gibała poinformował, że w posiedzeniu oprócz dyrektora p. Agnieszki Stolarczyk brała rów-

nież udział główna księgowa jednostki. Wspólnie omawiano najpilniejsze potrzeby placówki, 

szczególnie remontowe w zakresie instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej. Jak wiadomo,  wy-

stępują częste awarie urządzeń,  ponieważ na dzień dzisiejszy instalacja jest niedostosowana  

do obecnego poboru mocy. Według p. Gibały jest to najpilniejsza potrzeba. W dalszej części 

wypowiedzi nadmienił, że nie ma również dobrego odpowietrzenia kanalizacji. Kanalizacja 

na parterze jest stara, żeliwna i skorodowana.  Uważa, że należy te remonty wykonać w tym 

roku. Przewodniczący Komisji w swej wypowiedzi odniósł się również do obsługi pacjentów 

w ośrodku twierdząc, że jedni pacjenci są zadowoleni ze zmian, natomiast inni je krytykują. 

Odnośnie przedstawionego przez dyrektora SP ZOZ sprawozdania p. Gibała poinformował, 

że  Ośrodek  Zdrowia za 2013 rok wypracował zysk w kwocie 7 tys. zł. jest to również rok 

bez dotacji z budżetu gminy i rok dużych nakładów na wykonanie sieci komputerowej, zakup 

centrali telefonicznej oraz przebudowę parkingu i dróg wyjazdowych z placu.  Nadmienił 

również, że Rada Społeczna pracuje tak jak dotychczas i nie ma potrzeby odwoływania  jej 

członków. 

Następnie zabrała głos p. Teresa Pankowska informując, że członkowie Komisji rol-

nictwa,  ochrony środowiska i porządku publicznego spotkali się dwa razy.  Na pierwszym 

posiedzeniu komisja  zajmowała się  projektem budowy wodociągu w Ślepowroniu  przewi-

dzianym do realizacji w budżecie roku  2014. Wniosek z tego posiedzenia był następujący: 

- jeżeli będzie dofinansowanie do budowy ze środków unijnych, bo został złożony 

wniosek  do PROW  oraz jeśli będzie  dofinansowanie do budowy z  Wodociągów  Miejskich 

w Radomiu i te dofinansowania staną się faktem, to inwestycja ta będzie realizowana w roku 

2014. Był to jeden wniosek, chociaż komisja była bardzo długa.   

 Komisja Rewizyjna  nie ma przewodniczącego i  w ostatnim czasie nie pracowała,  

 o czym  poinformował zebranych Przewodniczący Rady.  

 

Ad. 5 Sprawozdanie wójta z pracy w okresie między sesjami 

Wójt Gminy Wolanów p. Krzysztof Murawski poinformował, że  w okresie od 29 stycznia br. 

do dzisiejszej sesji realizowane były następujące sprawy: 

Inwestycje i przetargi 

 W dniu 18 marca ogłoszono przetarg na budowę boiska sportowego wraz z 

infrastrukturą przy ZSO w Wolanowie. Otwarcie ofert nastąpi 02 kwietnia o godzinę 

9.15.  

 Wykonano cztery projekty placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie 

Gminy i uzyskano pozwolenie ze Starostwa na ich realizację. Zamówienie będzie 

realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” 

tytuł projektu „Rozwój oddziałów przedszkolnych w Gminie Wolanów” 

  W przygotowaniu przetargi na wykonanie remontu dróg zapisanych w budżecie oraz 

wykonywanie projektów placów zabaw i siłowni napowietrznych do realizacji w 

ramach funduszu sołeckiego.  
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  W dniu 6 marca odbyło się spotkaniu z prezesem Wodociągów Miejskich w Radomiu 

panem Trzeciakiem w sprawie współfinansowania budowy wodociągu w m. Ślepowron. 

W wyniku uzyskania zgody na partycypowanie w kosztach przez Wodociągi Miejskie 

w Radomiu dnia 7 marca wystosowano pismo z prośbą o przedstawienie warunków 

umowy na realizację zadania. Prezes Wodociągów Miejskich zadeklarował poniesienie 

pełnych kosztów realizacji odcinka wodociągu znajdującego się na terenie Miasta 

Radomia i przejęcia go na swój majątek.  

 Wystąpiliśmy do Rejonu Energetycznego w Radomiu z prośbą o wydanie warunków na 

modernizację linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wolanów (wyniesienie 

skrzynek). W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo wyrażające zgodę na zmodernizowanie 

urządzeń oświetleniowych pod warunkiem: 

- wymienić oprawy oświetleniowe, wysięgniki i przewody na AsXSn 2x35 mm
2
. 

- skrzynie oświetleniowe sterowniczo – pomiarowe „SO” zlokalizować poza rozdzielniami 

niskiego napięcia stacji transformatorowych. 

- moce przyłączeniowe i zabezpieczenia przed licznikowe istniejące pozostają bez zmian, 

- miejsce dostarczania energii elektrycznej istniejące pozostaje bez zmian, 

- na powyższe należy opracować projekty budowlane dla każdej stacji transformatorowej od-

dzielnie ni uzgodnić w RE Radom, 

- materiały z demontażu urządzeń Rejonu Energetycznego należy zdać do magazynu RE Ra-

dom. 

- prace po zakończeniu realizacji podlegają odbiorowi technicznemu przy współudziale 

przedstawiciela RE Radom Wydziału Majątku Sieciowego, 

- nowo zabudowane urządzenia oświetlenia drogowego pozostaną na majątku Gminy. 

Drogi - remonty  

 W dniu 25 marca został rozstrzygnięty przetarg na bieżące utrzymanie ulic i dróg na 

terenie Gminy Wolanów. Wpłynęło 5 ofert. Jako najkorzystniejszą spełniającą 

wszystkie wymagania przetargu wybrano ofertę „ZYKO-DRÓG” Radom, za kwotę 

424.005,60 zł.  Najwyższa oferta opiewała na kwotę 738.553,50 zł., którą złożyła 

firma TRANS-DRÓG Janasowie, Garno. W budżecie Gminy zarezerwowano środki 

na powyższe zadanie w kwocie 445.075,50 zł.  

 Na bieżąco wykonywane są roboty utrzymaniowe, rozpoczęto czyszczenie rowów z 

zakrzaczenia, ustawiono oznakowanie na skrzyżowaniu Kolonii Strzałków, w 

uzgodnieniu z sołtysami trwa zbieranie danych do montażu znaków z   numeracją 

poszczególnych odcinków miejscowości.  Odbywają się przeglądy dróg w celu 

typowania ich do remontów bieżących.   

Sprawy bieżące   

 W okresie od 10 stycznia do 21 marca przeprowadzona została kompleksowa kontrola 

finansowa budżetu gminy  przez Regionalną Izbę Obrachunkową.  W dniu 21 marca 

odbyło się podsumowanie ww. kontroli. Skontrolowano największe przetargi, nie po-

jawiły się żadne uwagi odnośnie prowadzonych postępowań,  ich  dokumentowania  i 

rozliczania. Zostaliśmy pochwaleni, że przetargi były bardzo dobrze przygotowane. W 

tym miejscu wójt podziękował mecenasowi za sprawowanie pieczy nad całymi postę-

powaniami przetargowymi.  Następnie odnośnie ściągalności podatków oceniono pra-

cowników referatu finansowego, jako dobrze przygotowanych i  znających  przepisy.  

Również nie było tu żadnych zaleceń. Kontrola finansowa wypadła dobrze, chociaż 

będą drobne zalecenia. 

 W dniu 28 lutego Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska -  Delega-

tura WIOŚ  w dniach 28 luty – 12 marca przeprowadziła planową kontrolę.  Celem 
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kontroli było sprawdzenie realizacji przez gminy zadań dotyczących zamykania skła-

dowisk odpadów komunalnych, zgodnie z wytycznymi określonymi w Krajowym 

Planie Gospodarki Odpadami 2014 r. – Zapewnienie przestrzegania prawa w zakresie 

ochrony środowiska. Wysypisko zgodnie z dokumentacją zostało zamknięte. WIOŚ 

nie wskazał żadnych zaleceń.  

 Samorządowe Publiczne Przedszkole w Sławnie rozpoczęło swoją działalność od 3 lu-

tego, a   pracę z dziećmi od 1 marca 2014 r.  

Przedszkole  posiada 40 miejsc dla dzieci. 

W miesiącu lutym 2014 r. została przeprowadzona rekrutacji dzieci do przedszkola. 

Wpłynęło 48 wniosków. 

Przedszkole czynne jest od godz. 7.00 do godz. 17.00 od poniedziałku  

do piątku. 

Przedszkole zapewnia  bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę  

w ramach podstawy programowej  od godz. 7.00 do godz. 12.00. 

Zajęcia wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i 

opiekę są finansowane przez rodziców. 

Obecnie trwa rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2014/2015. W terminie 

od 20 marca do 17 kwietnia 2014 r. rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie 

dzieci do przedszkola na wolne miejsce, których jest 11. Rodzice 29 dzieci potwierdzi-

li kontynuowanie przez dziecko edukacji przedszkolnej w następnym roku szkolnym. 

Od września planowane jest uruchomieni kuchni w  przedszkolu w Sławnie.  

Obecnie prowadzimy rozmowy z Kuratorium Oświaty w kwestii adaptacji budynku w 

Mniszku pod potrzebę stworzenia oddziału przedszkolnego w ramach  Samorządowe-

go Publicznego Przedszkola w Sławnie. Analizujemy możliwość  dostosowanie po-

mieszczeń,  ażeby móc taki oddział uruchomić. Czy Kuratorium wyrazi zgodę, zoba-

czymy. Obserwujemy, że jest coraz większe zapotrzebowanie na ww. placówki.  

 Opracowana została taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowa-

dzenie ścieków w Gminie Wolanów. Taryfy zostały opracowane  zgodnie z ustawą z 

dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ście-

ków i przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Opracowana  taryfa zostanie przedło-

żona Radzie Gminy. 

Wodociągi Miejskie w Radomiu przesłały taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków gminy Radom. Wysokość cen za dostarczoną 

wodę – 3,04 netto za 1 m
3
, odprowadzanie ścieków -  bytowych – 4,67 netto za 1m

3, 
 

pozostałych – 5,98 zł. za 1 m
3
.    

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uru-

chomił program usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa ma-

zowieckiego. W ramach tego programu Gmina Wolanów przygotowuje wniosek od 

właścicieli, którzy zamierzają unieszkodliwić azbest wraz z informacją o ilości utyli-

zowanego odpadu. Wniosek zostanie  złożony  14 kwietnia 2014 roku. W ramach tego 

wniosku Gmina może pozyskać 80% dofinansowania na to zadanie, a 20%  Gmina  

musiałaby pokrywa z własnych środków.  

 Gmina wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o przyznanie dotacji ce-

lowej na postępowanie w sprawie  zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i jego wy-

płatę za okres od 1 lutego do 28 lutego 2014 roku - kwota 117.271,96 zł. Ogółem 

wpłynęło 265 wniosków.  
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 W dniu 18 marca 2014 r. odbyło się spotkanie  samorządowców regionu radomskiego 

z wojewodą mazowieckim. 

Główne tematy poruszone przez wojewodę Jacka Kozłowskiego podczas wizyty w 

Kozienicach to: funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego i numeru alar-

mowego 112 oraz rola nadzoru prawnego nad samorządem.  

 W ramach nadzoru prawnego nad samorządami w latach 2008-2013 wojewoda 

sprawdził ponad 151 tys. uchwał oraz wydał 1375 rozstrzygnięć nadzorczych i 882 

wskazania nadzorcze. Ponadto, przeprowadzono szereg szkoleń dla pracowników sa-

morządowych z zakresu np. planowania przestrzennego, czy też wprowadzenia ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 W miesiącu marcu zakończyły się zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotni-

czych Straży Pożarnych w Strzałkowie, Młodocinie Większym, Mniszku i Jarosławi-

cach. 

 W dniu 7 lutego  w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie, oraz 10 lutego w Pu-

blicznym Gimnazjum  w Wolanowie odbył się kolejny już konkurs wiedzy pożarni-

czej zorganizowany przez Zarząd Gminny Związku OSP w Wolanowie, Wójta Gminy 

Wolanów oraz Gminne Centrum Kultury. Zorganizowano sześć eliminacji szczebla 

gminnego  w którym udział wzięło 127 uczestników 

W wyniku rozgrywek finałowych do eliminacji powiatowych zakwalifikowało się  po 

dwóch uczniów z każdej z grup. 

 W dniu 13 marca dla uczniów klas od IV do V szkół podstawowych z terenu Gminy 

Wolanów został przeprowadzony konkurs plastyczny „Młodzież zapobiega pożarom”. 

Z prac, które napłynęły do GCK w Wolanowie zostały wybrane dwie prace uczniów 

szkoły PSP Wolanów i PSP Sławno. Obydwie prace zostały przesłane do Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu  celem udziału w konkursie szcze-

bla powiatowego.  

 W dniach 21 luty, 12 marca, 21 marca uczestniczyłem w spotkaniach zorganizowa-

nych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika w sprawie Re-

gionalnych Instrumentów Terytorialnych. W chwili obecnej  terytorium zostało roz-

szerzone o były region radomski – w skład wchodzi siedem powiatów. Wszystkie in-

westycje mają za zadanie łączyć samorządy. Są plany, aby główne środki skierowane 

zostały na doposażenie służby zdrowia, oświaty, transport zbiorowy, na to co łączy 

samorządy. Miasto Radom chciałoby złożyć wniosek na szkolnictwo zawodowe oraz 

techniczne. Dziś mało jest fachowców.  

  W dniu 26 lutego została podpisana umowa na dofinansowanie w kwocie  333 tys. zł 

„budowy boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSO w Wolano-

wie” ze środków PROW. 2 kwietnia 2014 roku zostanie  rozstrzygnięty przetarg. 

 W dniu 19 marca odbyła się narada z dyrektorami placówek oświatowych z terenu 

gminy Wolanów. Tematem spotkania  była  analiza wyników nauczania za I semestr 

roku szkolnego 2013/2014, poruszono sprawę dowozu dzieci do szkół, oraz przedsta-

wione zostały przez dyrektorów wstępne propozycje do  arkuszy organizacyjnych na 

rok szkolny 2014/2015. 

 W dniu 21 marca odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w niżej 

wymienionych miejscowościach; 

- Wawrzyszów działka Nr 183/2 o pow. 20798 m
2 
 - cena wywoławcza 127.100,00 zł.  

- Wawrzyszów działka Nr 181/6 o pow. 12708 m 
2 – 

cena wywoławcza 42.000 zł.  

- Wymysłów działka Nr 404 o pow. 4443 m 
2
 – cena wywoławcza 21.000 zł.  

Nie wpłynęła żadna oferta.  
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 W dniu 8 marca już po raz trzeci  w gminie Wolanów obchodziliśmy  uroczyście 

Dzień Kobiet. Organizatorami kobiecego święta był Wójt Gminy Wolanów, Gminne 

Centrum Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, a w tym roku,  również  Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w Wolanowie, który gościł uczestników obchodów w obiekcie 

szkoły. Sobotnie popołudnie tradycyjnie  zgromadziło kobiety aktywne,  przedsiębior-

cze, lokalne liderki,  kobiety   pełniące ważne funkcje  w samorządzie.  W tym roku 

licznie przybyły członkinie  Klubu Seniora. Świętowaniu sprzyjała wiosenna pogodo-

wa. Elementem sobotniego spotkania było również  rozstrzygnięcie konkursu „Czytel-

nik Roku 2013”, organizowanego od kilku lat  przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 

Wolanowie. Tradycyjnie w tym dniu, sekretarz gminy zachęcała kobiety do wykony-

wania badań  profilaktycznych szczególnie w zakresie wykrycia raka piersi i raka 

szyjki macicy oraz poprosiła o  propagowania tych badań w   swoich rodzinach, wśród 

znajomych oraz w   środowisku pracy. Organizowana uroczystość była okazją do za-

prezentowania szerokiemu gronu efektów pracy gminnych instytucji kultury 

oraz  uzdolnień  dzieci i młodzieży z terenu gminy Wolanów. Muzyczne występy wo-

kalne i instrumentalne uświetniły ten wieczór.  

 W dniu 11 marca odbyła się narada Wójta z sołtysami. Tematami spotkania były: 

realizacja funduszu sołeckiego w roku 2014, przedstawienie informacji na temat 

poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, prze-

kazanie dokumentów  do przyjmowania podatków oraz opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz dyskusja nad projektami statutów sołectw. 

Miłym akcentem tego spotkania były życzenia dla sołtysów z okazji obchodzonego 

tego dnia  sołtysa oraz słodki poczęstunek. Sołtysom dziękujemy za pomoc w reali-

zacji zadań samorządowych, zwłaszcza przy realizacji zadania - gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Na koniec 2013 roku zaległości z tytułu tej opłaty opie-

wały na kwotę - 28 tys. zł. Dzięki temu, że sołtysi pobierają opłaty, w bieżącym ro-

ku z ww. zaległości już wpłynęła kwota 16 tys. zł. Na dzień dzisiejszy zaległości 

stanowią 7%. Cały czas przypominamy i wzywamy mieszkańców do regulowania 

opłat.  

 W dniu 27 marca podpisana została umowa na  realizację projektu pn. „ Rozwój 

Oddziałów Przedszkolnych w Gminie Wolanów”  finansowanego z Programu Ope-

racyjnego Kapitał Ludzki  - o wartości  584.663,09 zł.  Środki na ww. zadanie zo-

staną wprowadzone do budżetu na dzisiejszej sesji. 

Dziękuje bardzo.  

 

Ad. 6 W kolejnym punkcie porządku obrad pracownik Urzędu Gminy p. Michał Komorek 

przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wolanów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 

rok 2013. W dalszej części wypowiedzi p. Komorek poinformował, że 31 stycznia 2013 roku 

ogłoszono konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu. 

Konkurs obejmował zróżnicowane działania wspierające  i upowszechniające kulturę fizyczną 

i sport w tym w szczególności:  

- rozwój sportu dzieci i młodzieży, 

- prowadzenie zajęć i treningów, 

- organizowanie i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych , 

- udział sportowych reprezentacji gminy w imprezach i zawodach sportowych w gminie i po-

za jej granicami,  

 - zakup sprzętu sportowego i ubrań sportowych, 
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 - utrzymanie obiektu sportowego i zatrudnienie kadry trenerskiej. 

Powołana Zarządzeniem nr 184/2013 Wójta Gminy Wolanów komisja konkursowa 

wybrała ofertę wsparcia realizacji zadania publicznego zgłoszoną przez Gminny Klub Spor-

towy Jaguar. Oferta opiewała na kwotę 70 000 PLN. Zgodnie z przedstawionym przez Gmin-

ny Klub Sportowy sprawozdaniem  z realizacji zadania publicznego stwierdzono prawidłową 

realizację poszczególnych działań i wydatkowanie środków dotacji w wysokości 70 000 PLN. 

p. Komorek nadmienił, że Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Radość” uzyskało 

8.986,00 złotych  na organizację wyjazdu terapeutycznego dla grupy 26 osób (osoby z pro-

blemami alkoholowymi i ich rodziny). Wyjazd został zorganizowany w dniach 07.07.2013 do 

12.07.2013. Dofinansowanie zostało prawidłowo rozliczone. 

W roku 2013, zgodnie z zapisami rocznego planu współpracy, oprócz współfinansowania 

zadań publicznych Gmina wspierała sektor organizacji pozarządowych także innymi działa-

niami: w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy istnieje stanowisko specjalisty ds. współ-

pracy z organizacjami pozarządowymi, użyczano organizacjom pozarządowym salę konfe-

rencyjną Gminnego Centrum Kultury wraz z niezbędnym sprzętem multimedialnym w celu 

organizacji spotkań i wydarzeń okolicznościowych. Użyczono pomieszczeń znajdujących się 

w budynku Gminnego Centrum Kultury na rzecz tworzonego Stowarzyszenia Rodzin Absty-

nenckich „Radość”. Jako Urząd  wsparliśmy organizację Forum Trzeźwościowego.  Organi-

zujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem  „Radość” rajd rowerowy, którego celem jest  - promo-

cja trzeźwego stylu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego i poznawanie zakątków gminy. 

Wspieramy  Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju”, które   organizuje dostawę produktów 

spożywczych  z Banku Żywności dla potrzebujących mieszkańców gminy Wolanów. W tym 

działaniu  wspieramy Stowarzyszenie organizując  transport żywności. Gmina wspiera orga-

nizację  pikniku ludowego, którego inicjatorem i głównym organizatorem jest  Koło Gospo-

dyń Wiejskich z Bieniędzic.  

Na tym  p. Komorek zakończył  sprawozdanie z realizacji Programu. Do przedstawionej in-

formacji nie wniesiono uwag  i pytań. 

 Następnie Wójt uzupełnił swoje sprawozdanie z prac informując o wykonanym pro-

jekcie oświetlenia ulicznego w Strzałkowie. Wójt Przypomniał. że dokumentacja projektowa 

powstała  w 2009 roku. Zaprojektowany był dłuższy odcinek -  do Sabatu i w stronę Wawrzy-

szowa. Na dziś nie ma w budżecie  środków, aby zadanie zostało zrealizowane w całości, dla-

tego poproszę Radę  o wprowadzenie do budżetu na dzisiejszej sesji planowanej inwestycji do 

miejscowości Sabat. Korzystniej jest ogłaszać przetargi przed wakacjami, w pierwszej poło-

wie roku. 

 

Ad. 7 Sekretarz poinformowała, że w ramach nadzoru prawnego przesłano do Wojewody 

Mazowieckiego uchwały  podjęte na sesji w dniu 29 stycznia 2014 roku oraz na sesji  w dniu  

18 lutego 2014 roku. Były to następujące uchwały: 

- Nr XXXXIX/213/14 Rady Gminy Wolanów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 

20120, 

- Nr XXXXIX/214/14 Rady Gminy Wolanów w sprawie podwyższenia kryterium dochodowe-

go uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób obję-

tych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”  w 

formie pomocy pieniężnej, 

- Nr XXXXIX/215/14 Rady Gminy Wolanów w sprawie podwyższenia kryterium dochodowe-

go uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób obję-
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tych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”  w 

formie rzeczowej, 

- Nr XXXXIX/216/14 Rady Gminy Wolanów w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/80/04 

Rady Gminy w Wolanowie z dnia 13 kwietnia 2004 roku, 

- Nr XXXXIX/217/14 Rady Gminy Wolanów w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Przysusze,   

- Nr XXXXIX/218/14 Rady Gminy Wolanów w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę 

Wolanów projektu pn.” Rozwój oddziałów przedszkolnych w Gminie Wolanów” finansowa-

nego 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 eduka-

cyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w 

stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”,  

- Nr XXXXIX/219/14 Rady Gminy Wolanów w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka 

Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,  

- Nr XL/220/14 Rady Gminy Wolanów w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Wolanów, 

- Nr XL/221/14 Rady Gminy Wolanów w sprawie odwołania Radnego Emila Jaskulskiego z 

funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wolanów,  

- Nr XL/225/14 Rady Gminy Wolanów w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyzna-

nia świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

Sekretarz gminy poinformowała, że w  ramach sprawowanego nadzoru, pismem z  dnia 7 

marca 2014r.  Oddział Prawny  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego poprosił  o przesłanie 

protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 18 lutego 2014 roku. Następnie pismem z dnia 19 marca 

2014 roku Wojewoda Mazowiecki przesłał zawiadomienie o wszczęciu postępowania nad-

zorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XL/220/14 Rady Gminy Wolanów 

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Wolanów, a w dniu  24 marca 2014 roku Wojewoda 

Mazowiecki stwierdził nieważność tej uchwały.  Rozstrzygnięcie nadzorcze wraz z uzasadnie-

niem otrzymał Przewodniczący Rady Gminy.   

W dalszej części punktu sekretarz gminy poinformowała, które  uchwały przedłożono 

do  Regionalnej Izby Obrachunkowej,  a jakie przekazano do Redakcji Dziennika Urzędowe-

go Województwa Mazowieckiego celem  publikacji.  

 

Ad. 8 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad pkt 8 poświęcony jest informacji z realizacji 

wniosków z poprzedniej sesji.  Sekretarz gminy Małgorzata Szczepaniak poinformowała, że 

na ostatnie sesji  nie odnotowano  wniosków  radnych.   

 

Ad. 9 Interpelacje i zapytania radnych. 

- radna Sylwia Golińska -  chciałabym poprosić o głos dla przybyłych gości Państwa Sobczyk 

i Pana Sochy, którzy zostali wysiedleni w związku z budową autostrady. Teraz są 

mieszkańcami miejscowości Ślepowron za sklepem „odido”. Nie ma tam wybudowanej sieci 

wodociągowej, przyszli prosić o wybudowanie sieci,  mają już przygotowany projekt na 23 

tys. zł.  

 - p. Dariusz Sobczyk – wystąpiłem o warunki budowy przyłącza wodociągowego, ale nie ma 

tam takiej możliwości, jedyne rozwiązanie jest poprzez wybudowanie sieci, a ja nie mam 

środków,  więc prosiłbym o realizację tej inwestycji.  

- radny Jacek Murawski – chciałbym uczulić Radę,  że  jest to sytuacja wyjątkowa, ponieważ 

mieszkańcy zostali wysiedleni i  nie mieli czasu na wybór. Ta decyzja została podjęta za nich, 
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nie przez nich. Budowa sieci to nie jest duża kwota, więc przydałoby się jak najszybciej zająć 

tematem, powinniśmy im pomóc, oni zostali zmuszeni do tego. 

- Przewodniczący Rady – dobrze byłoby, aby sprawa jak najszybciej została omówiona na 

komisjach.  

- Wójt – p. Bożena Cyrańska wyjaśni przebieg wydania decyzji celu publicznego.  

- p. Bożena Cyrańska – w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi z Wodociągów 

Miejskich na przyłączenie się do istniejącej sieci p. Teresa Sobczyk wystąpiła z wnioskiem do 

Urzędu Gminy Wolanów o wydanie decyzji celu publicznego na budowę sieci. Urząd wydał 

decyzję, która stanowi podstawę do projektowania i wydania pozwolenia na budowę ww. 

inwestycji.    

- radny  Jacek Murawski – tam są dwa budynki mieszkalne. 

- p. Bożena Cyrańska –zostały wydane warunki na cztery budynki. Na podstawie tych 

warunków projektanci projektowali tę sieć. 

- radny Tadeusz  Gibała-  jeśli to nie jest przyłącze, a wybudowanie sieci to jak najszybciej 

zajmiemy się tematem. 

- radny Stanisław Sambor – w najbliższy czwartek komisja rolna spotka się,  zaprosimy 

Państwa na godz. 9.00 i zajmiemy się tą sprawą. 

Wójt – tu musimy być świadomi. Państwo otrzymali warunki zabudowy i tam wszystkie 

uzgodnienia były, skąd należy poprowadzić wodę. Ja rozumie, że tu jest problem, natomiast 

musimy być świadomi, że kolejne osoby znajdujące się w podobnych sytuacjach będą 

przychodziły do Urzędu z takim wnioskiem. 

- radny  Jacek Murawski – to jest wyjątkowa sytuacji, mieszkańcy  zostali zmuszeni do 

wyprowadzenia się w krótkim czasie. 

- radny Czesław Gac – chciałbym ustosunkować się do wypowiedzi p. Teresy na komisji 

odnośnie budowy wodociągu w Ślepowroniu, która kategorycznie stawia sprawę, że jeżeli 

będzie dofinansowanie do budowy wodociągu w Ślepowroniu, to inwestycję realizujemy, a 

jeśli nie to ją odsuwamy. Nie wiem, czy to jest właściwe podejście. W budżecie jest 

przeznaczone 160 tys. zł., odpada nam odcinek sieci znajdujący się na terenie Radomia. 

Chciałem zauważyć, że uchwalając budżet ja mówiłem, że projekt opiewa na kwotę 360 tys. 

zł., a w budżecie jest 160 tys. zł. , pytałem, co jeśli będą za małe środki. Padła odpowiedź, że 

w trakcie roku jakieś pieniądze się znajdą i nie będzie raczej problemu z tym wodociągiem. 

Brano pod uwagę również fakt, że kwota jest wysoko zaprojektowana, natomiast  w przetargu 

może pójść niżej. W tej chwili mówi się, że jak będzie dofinansowanie, to będzie inwestycja 

realizowana. Dofinansowanie może być, ale nie musi, nie ma pewności w tej chwili. 

Wodociąg do budowy przyjęty, dlaczego mamy się wycofać z tej budowy. Tylko dlatego, że 

na komisji rolnej trzech radnych podniosło za tym rękę? Są głosy, że wodociąg będzie służył 

stronie miejskiej, innym użytkownikom niż naszym mieszkańcom. Skoro chcemy budować 

oświetlenie przy T12, to czy ta inwestycja będzie służyła tylko naszym mieszkańcom?   

- Wójt – chcę radnego uspokoić, że ta inwestycja będzie realizowana, pomimo tego, że trzech 

członków komisji tak się opowiedziało.  Dla mnie uchwałą wiążącą jest uchwała budżetowa, 

w której zapisano między innymi realizację wodociągu w m. Ślepowron – środki na ww.  cel 

są  przeznaczone.  Ja mam szukać takich środków, aby tę inwestycję zrealizować. Wodociąg 

będzie zrealizowany jeśli nie przekroczy kwoty zapisanej w budżecie Gminy. Uspokajam 

Pana, zrealizujemy to zadanie. 

- p. Teresa Pankowska – chciałabym uzupełnić wypowiedź radnego o te kwoty, było to 

omawiane szczegółowo na komisji, przetarg ogłoszono i wartość kosztorysowa tego 

wodociągu jest na 352 tys. zł., a na terenie naszej Gminy stanowi to tylko wartość 70%.  

- Wójt – nie ogłoszono jeszcze przetargu. 
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- p. Teresa Pankowska -  wartość kosztorysowa na terenie naszej gminy to jest kwota 252 tys. 

zł, to jest chyba kwota netto, jeśli dobrze pamiętam, tak mówił p. Adamiec, Tak jak tu Wójt 

powiedział, to jest kwestia rozstrzygnięcia przetargu. Nie musi się Pan martwić, ale skoro Pan 

ruszył taką rzecz, to dopowiem – szkoda, że Pan nie poddał sugestii, że w pierwszej 

kolejności powinniśmy zabezpieczyć wodę ludziom, którzy zostali wysiedleni, natomiast 

później należało martwić się o wodociąg planowany do realizacji na ten rok. Tak naprawdę to 

tamci ludzie mają wodę, jedna pani narzekała na brak ciśnienia. A Ci Państwo w odróżnieniu 

od tamtych ludzi w ogóle wody nie mają. Tylko tu jest ból w tej sprawie i troska panie radny, 

że trzeba było te zadania wartościować.  

- Wójt – państwo Sobczykowie otrzymali warunki, na które się zgadzali, mieli zgodę od 

sąsiadów na przebieg nitki, natomiast później sąsiad zmienił zdanie. Stąd nastąpiła zmiana 

koncepcji.     

- p. Czesław Gac – nie znałem sprawy do wczoraj. Sam się dziwiłem jak oni się budują, nie 

mając wody, ale nie pytałem o to, to nie moja sprawa. Przy pozwoleniu na budowę dostaje się 

warunki na wodę i na prąd. Skąd mogłem wiedzieć takie rzeczy. Prowadząc budowę 

podłączyli sobie wodę od sąsiada. A warunki przyłącza dostali. Pierwszy właściciel działki 

zablokował dostęp do sieci. Tam gdzie dostali warunki przyłącza poprowadzili prąd, teraz 

między budynkiem, a asfaltem nie mieści się woda, teraz woda musi być prowadzona innym 

torem. 

- p. Sylwia Golińska – zostali postawieni przed faktem dokonanym umawiali się z sąsiadem 

na coś innego, natomiast zastali to co zastali. Są teraz w kropce.  

- p. Czesław Gac – spokojnie, rozmawiałem z sąsiadem pana Sobczyka i powiedział, że  ich w 

ogóle woda nie interesowała, oni zainteresowali się, jak się sprowadzili do mieszkania. To nie 

z tego powodu, że ja o to nie dbałem, ja nie mam prawa ingerować. Koleżanko Tereso to nie 

jest tak, jak Ci się wydaje, bardzo bym prosił, żeby bolączki Ślepowronia Ciebie nie 

interesowały. 

- p. Sylwester Mąkosa – w związku z tym, że jest ładna pogoda proszę, o zajęcie się poprawą 

nawierzchni boiska w Młodocinie.  Następnie chciałbym zapytać o obwodnicę Ślepowronia, 

kiedyś słyszeliśmy, że prace zostaną rozpoczęte w 2016 roku, natomiast teraz pojawiają się 

informacje o terminie wcześniejszym, dlatego proszę pana Wójta o informacje w ww. temacie.    

- Wójt – szczegółowej informacji w ww. temacie udzielę na kolejnej sesji Rady Gminy.  

- Czesław Gac – chciałem zwrócić uwagę, tam gdzie chcemy zrobić wodociąg w tym roku, to 

jest siedemnaście działek budowlanych, tam są wydane warunki zabudowy, tam jest wodociąg 

bardzo potrzebny.  Tam nie jest tak, że ludzie mają wodę. Ten co ma wodę, czyli Siara, on 

swego czasu podłączył wodę z Kierzkowa, wzdłuż czyjejś działki. Tak się stało, że przewód 

wodny został uszkodzony, na polu zrobiło się rozlewisko, w międzyczasie jeszcze zmienił się 

właściciel tej działki. I on nie ma wody oraz ta pani, której pompa zasysa wodę. Ci ludzie, co 

tam mieszkają nie mają w ogóle wody - u p. Skowrońskich w zależności od roku, czy jest 

mokry czy suchy. 

- p. Tadeusz Gibała chciałbym odnieść się do wypowiedzi wójta,  na temat ścieków Radomia. 

Po zbadaniu zawartości tych wszystkich progów ich cena nie jest 4,60zł., za 1 m., cena 

dochodzi do 9 zł. W sferze śmieci wszystko jest pozytywnie, to teraz w kierunku 

uruchomienia punktu zrzutu powinniśmy robić kroki. 

 

Ad. 10 Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Wolanów. Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.(uchwała w załączeniu)  
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Ad. 11 Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany granic okręgu 

wyborczego Nr 14. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 12 Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy siedziby 

obwodowej komisji wyborczej obwodu głosowania nr 5. Do projektu uchwały nie wniesiono 

uwag ani zastrzeżeń. Uchwała została podjęta jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 13 Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej,  położonej w miejscowości 

Wolanów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 69, jej dotychczasowym Dzierżawcą. Do 

projektu uchwały nie zgłoszono uwag. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (uchwała w 

załączeniu) 

 

Ad. 14 Skarbnik gminy p. Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2014 -2017 oraz 

odczytała objaśnienia do zmian wprowadzonych w WPF na lata 2014 – 2017. Do projektu 

uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (uchwała 

w załączeniu) 

 

Ad. 15 Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 

rok. Do ww. projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. Uchwała została przyjęta 13 

głosami „za” 

W głosowaniu nie uczestniczyła radna Irena Walczak, która chwilowo była nieobecna. 

 

Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

Radna Irena Walczak wróciła na obrady sesji. 

Przewodniczący Rady - przechodzimy do zgłaszania kandydatów do Komisji Rewizyjnej. 

p. Jacek Murawski zgłosił kandydaturę p. Tadeusza Gibały, który wyraził zgodę. 

p. Adam Hernik zgłosił kandydaturę p. Teresy Pankowskiej, która wyraziła zgodę. 

- p. Jacek Murawski - chciałbym uzasadnić poddaną  kandydaturę, za którą przemawia długi 

staż pracy jako radny, jest to osoba bezstronna, potrafiąca trzymać emocje na wodzy. 

- Przewodniczący Rady - przechodzimy do głosowania – kto jest za kandydaturą p. Tadeusza 

Gibały. W głosowaniu jawnym oddano 5 głosów „za”, 8 „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”.  

Następnie poddano pod głosowanie kandydaturę p. Teresy Pankowskiej, gdzie w głosowaniu 

jawnym oddano  8 głosów „za”, 4 „przeciw”, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 

 Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej. W głosowaniu jawnym przy 11 głosach „za” 3 „wstrzymujących” uchwała 

została podjęta. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad.17 Przewodniczący Rady - przechodzimy do projektu uchwały w sprawie wyboru 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Proszę o ukonstytuowanie się Komisji i 

przedstawienie kandydata na przewodniczącego. 

- p. Teresa Pankowska poinformowała, że na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został 

jednogłośnie wybrany p. Czesław Goliński. 
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- Przewodniczący Rady - głosujemy nad kandydaturą p. Czesława Golińskiego na 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu jawnym oddano  9 głosów „ za”,  3 

„przeciw”, 2 „wstrzymujące”. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały w sprawie wyboru 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu oddano 12 głosów „za”, 2 

„wstrzymujące”. Uchwała została przyjęta. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 18 – Sekretarz – nie odnotowano interpelacji i zapytań na poprzedniej sesji. 

 

Ad. 19 Wolne wnioski i informacje.   

- Sekretarz chciałam przekazać kilka informacji. Pierwsza dla sołtysów - plakaty o 

mammografi. Badanie odbędzie się 5 kwietnia – tj. sobota. Zaproszony został mammobus, na 

sobotę, żeby mogły skorzystać te Panie, które pracują. Kolejna sprawa - kończy się miesiąc 

marzec, zatem pozostaje nam miesiąc kwiecień na składanie oświadczeń majątkowych. 

Przypominam radnym o tym obowiązku. Chciałam powiedzieć, że na stołach znajdują się 

parce wykonane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej. One zostały udostępnione w celu 

prezentacji. Więcej prac znajduje się w holu Urzędu. Do kupienia są prace Gminnego 

Centrum Kultury w Wolanowie. Warsztaty szykują się na kiermasz do Starostwa 

Powiatowego. Tam chcą się zaprezentować w pełnej okazałości.  

Proszę sołtysów, którzy mają w ramach funduszu sołeckiego zaplanowane na ten rok wydatki 

na organizację pikników, festynów, działań w zakresie promocji, aby  po sesji Państwo 

pozostali w celu ustalenia szczegółów, co do realizacji tych imprez.  

11 marca prezydent podpisał nowelizację ustawy o funduszu sołeckim. Weszła w życie 

obowiązuje, jest już nowy fundusz.   

- p. Emil Jaskulski w związku z tą zmianą, czy nie będziemy musieli podjąć uchwały o 

wyodrębnieniu środków funduszu sołeckiego. 

- Radca prawny – według mnie ta zmiana nie tworzy takiego obowiązku. Chociaż wiadomo 

mi o jakichś publikacjach, z których niby wynika, że należałoby podjąć, przy czym jakby 

argumentacja nie  znajduje mojego przynajmniej uzasadnienia. Gdybyście Państwo uważali, 

że należy taką uchwałę  na wszelki wypadek podjąć, całkowicie na wszelki wypadek,  to 

można ją podjąć, chociażby z tego względu, że ona załatwia sprawę funduszu na przyszłość, 

żeby nie podejmować co roku jeśli jest taka wola. Można tę uchwałę podjąć, żeby mieć 110% 

pewność, ale ja nie uważam, żeby te argumenty które są tutaj wskazywane, jako podstawa do 

podjęcia takiej uchwały, aby można było ubiegać się o zwrot z funduszu są właściwe. 

Natomiast decyzja należy do Państwa.    

p. Jacek Murawski – dostaliśmy informację, że uchylona została uchwała o wynagrodzeniu 

wójta, dlatego proszę przewodniczącego o odczytanie jej.  

- Sylwester Mąkosa – na razie skończymy temat wolnych wniosków. 

- Wójt – Panie Przewodniczący nie mogłem być na sesji, kiedy podejmowana była uchwała o 

wynagrodzeniu wójta, ponieważ byłem chory, dlatego chciałbym, aby Pan teraz odczytał 

pismo Wojewody kierowane do Rady Gminy w sprawie uchylenia ww. uchwały. 

Przewodniczący odczytał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Nr 

XL/220/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta 

Gminy Wolanów. (w załączeniu) 

 W dalszej części posiedzenia Przewodniczący przedstawił skargę na uchwałę Nr 

1/03/2014 Zebrania Wiejskiego  z dnia 21 marca 2014 roku złożoną przez p. Mariannę Dzik 

w imieniu mieszkańców  wsi Wolanów (skarga w załączeniu). 
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Wójt skomentował przedstawioną skargę, że tyle jest w niej prawdy co było prawdy odnośnie 

zarzutów pod adresem wójta w uzasadnieniu uchwały o obniżeniu pensji. 

 Następnie Wójt złożył formalny wniosek o zmianę porządku obrad i 

wprowadzenie punktu – podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki dla bezpieczeństwa, ponieważ ta ustawa zmieniła 

ustawę poprzednią-  czyli zasady finansowania funduszu sołeckiego, a jest to istotny aspekt 

przy zwrocie środków od wojewody.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Wójta w ww. sprawie. Rada opowiedziała 

się jednogłośnie za wprowadzeniem dodatkowego punktu jako dwudziestego do porządku 

obrad. Przegłosowanie powyższego wniosku spowodowało przesunięcie kolejnego punktu 

porządku obrad o jeden niżej.   

- Radny powiatu – p. Antoni Dzik – jaki jest dalszy ciąg spraw, odwodnienia drogi 

powiatowej  przy betonce, którą poruszaliśmy rok temu , co zostało zrobione w tym temacie. 

- Wójt – odpowiem na piśmie na kolejnym posiedzenie sesji Rady Gminy. 

- p. Antoni Dzik – lada dzień rozpoczną się prace, wejdzie firma, kilka ich wejdzie i wtedy nie 

będzie można zrobić ruchu. Tam ściągnięta została dyr. PZD,  żeby przedstawić problem, jaki 

występuje od kilku lat na drodze betonowej. Zbiera się tam ogromna ilość wody, zimą 

zamarza lód, no i trzeba by przekopać rów. Wszystko schodzi w to najniższe miejsce.  

Z Kacprowic idzie w kierunku Sławna i rozlewa się koło kościoła. Liczyliśmy że przy 

remoncie krajówki ten problem zostanie rozwiązany, nie został rozwiązany. Więc teraz  za 

starego wójta,  i z nowym wójtem myślimy jak ten problem rozwiązać. Od roku czasu były 

wysyłane pisma przez mnie, przez wójta kierowane do Dyrekcji GDKiA o istniejącym 

problemie. Oni o tym problemie nie wiedzieli, że taka sytuacja ma miejsce. Odpowiedzi 

żadnej nie ma. Są tylko ruchy  po stronie Starostwa, które przekopie rowy dwumetrowe. Na 

spotkaniu doszło do awantury bo pani dyrektor stwierdziła, że ona rowy wykopie, wpuści tę 

wodę z drogi i problem rozwiązany. Natomiast woda z pól schodząca do rowu to jest 

rozwiązanie – według p. Dzika. Powiat  prawdopodobnie zleci wykopanie rowu przy drodze, 

a z pól dalej będą spływać ogromne ilości wody. Jest to problem, bo nadal będzie woda ludzi 

zatapiać. Podjąłem temat, problem przedstawiłem na komisji i poprosiłem o spotkanie 

GDDKiA, WZIR i Starosty.  Na obecną chwilę operat drogówki został zrobiony. Dalej 

poinformował o wykonanym operacie. Uważam, że będzie to za mało, bo woda ze wszystkich 

pól nie będzie miała dostępu do rowów, trzeba zadbać o swój przepust średnicy przynajmniej 

szer.130m. Natomiast następna sprawa co się z tą wodą zrobi.  Już te wszystkie spusty są za 

małe, na wysokości p. Bzducha wchodzi do rzeki Cerekwianki. Inwestor tego nie przewidział, 

na komisji poprosiliśmy Starostę żeby zwołał takie spotkanie, żeby władze podjęły decyzję i 

to bardzo szybko. Jest to problem dla trzech wsi. Ma to być zrobione w porozumieniu. Gmina 

do tej pory nic nie zrobiła nie zrobiła operatów wodno-prawnych, nie zaplanowała tego rowu. 

- W dalszej części obrad p. Czesław  Goliński podziękował za oddanie głosów na jego osobę i 

złożył wniosek formalny  o poszerzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej. 

- Sylwester Mąkosa – kto jest za wprowadzeniem przedstawionych zmian. 

- Ta propozycja przedstawiona przez  nowego Przewodniczącego komisji wywołała 

komentarze uczestników sesji: 

Sekretarz – macie Państwo przygotowany projekt uchwały w  tej sprawie?  

- Wójt plan pracy Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do uchwały Rady Gminy, który 

przyjmowany jest do końca grudnia każdego roku. 

- radny  Jacek Murawski – czy Komisja Rewizyjna w nowym składzie pracowała w ostatnim 

czasie, skoro ma  koncepcje zmiany planu pracy. 
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- Przewodniczący Rady  Sylwester Mąkosa – dodatkowe punkty każdy z radnych może 

zgłosić. 

- Sekretarz gminy – zgodnie z informacją, którą przedstawił radca prawny, wynika, że 

Przewodniczący zwrócił się do Wójta o opinię prawną w zakresie wprowadzenia zmian w 

planie pracy Komisji Rewizyjnej. Mecenas odniósł się następująco: do przygotowania 

projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany planu pracy  niezbędne są propozycje w 

zakresie zmian w planie pracy komisji Rewizyjnej. Wydaje się zasadnym, że zmiany powinny 

wyjść z komisji rewizyjnej jak najbardziej, ale powinny być w formie uchwały. 

- radna Teresa Pankowska – tak się praktykowało, nie ma takiego zapisu. 

Sekretarz – w jakimś stopniu chcą państwo zmienić, więc propozycja musi wyjść, czy to od 

Komisji Rewizyjnej czy od radnych. Być może tak się praktykowało, ale teraz mamy nowy 

Statut. Zmiana uchwały następuje przez kolejną uchwałę.  

Na skutek podjętych wątpliwości co do formy zmiany planu pracy komisji radny  Czesław 

Goliński  wycofał swój  wniosek w tej sprawie. 

-  radny Sylwester Mąkosa skomentował dyskusje, uznając zaniedbanie tej sprawy ze strony 

pracowników Urzędu Gminy i zapytał, - kto jest za wprowadzeniem dodatkowych punktów w 

planie pracy Komisji Rewizyjnej.  

- radna Irena Walczak – najpierw trzeba ustalić, czy plan pracy komisji powinien być przyjęty, 

bo jeśli ma być nie przyjęty uchwałą Rady Gminy, to po co głosować.  Tylko w przypadku 

planu pracy Komisji Rewizyjnej wymagany jest obowiązek podejmowania uchwały. Na 

następnej sesji nie jest to żaden problem, aby przyjąć tę uchwałę.  

Wójt-  chyba ustawodawca miał w tym cel, skoro jest zapis iż plan pracy Komisji Rewizyjnej 

przyjmowany jest uchwałą Rady.  

Kończąc temat  zmiany planu pracy komisji  rewizyjnej jej przewodniczący  radny  Czesław 

Goliński ponownie zgłosił  wycofanie swojego wniosku.  

 

 Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu   p. Arkadiuszowi  

Kacperskiemu,   przedstawicielowi działkowców we wsi Wymysłów. Pan Kacperski  poprosił 

o uwzględnienie w planach zadań Gminy przedłużenie wodociągu we wsi Wymysłów o dł. 

1300 mb. Uzasadniając swój wiosek zaprezentował  próbkę wody z własnej  studni.  Dodał, 

że działkowicze przywożą wodę z miasta lub biorą  od sąsiadów. To jest bardzo poważny 

problem, część ludzi mogłaby mieć lepiej – 3 pisma były pisane w ubiegłym roku w tej 

sprawie. Były monity przy budowie wodociągu na pierwszym Wymysłowie.  

- Radny  Jacek Murawski - czy państwo jesteście zameldowani, bo to jest ważne, ponieważ 

udział w podatku od osób fizycznych trafia do budżetu Gminy.  

- Arkadiusz Kacperski  – część ludzi  chce się samoopodatkować dodatkowo, żeby  odciążyć 

finansowo Gminę, czy zapłacić wyższe podatki, żeby wodociąg był w tym roku budowany. 

Proszę o uwzględnienie tego zadania i potraktowanie problemu poważnie. Zaczęła się historia 

od czasu przebudowania koryta rzeki  Szabasówki, ta gospodarka wodna wód podskórnych i 

głębionych została zakłócona. 

- p. Antoni Dzik – sprawa powinna trafić do Lasów Państwowych.  

- Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że  sprawa trafi na komisję do rozpatrzenia i 

zakończył dyskusję w punkcie wolne wnioski  i informacje. 

 

Ad. 20  Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad wprowadzonego na wniosek wójta,  

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie projekt uchwały. 

Sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki.  



15 

 

Przewodniczący poddał pod  głosowanie projekt uchwały. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie w głosowaniu jawnym. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 21 Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa kończąc obrady podziękował za 

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

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokołowała:                                                                              Przewodniczący Rady Gminy 

 

Monika Musiałek        Sylwester Mąkosa 

 


