Protokół Nr 42/14
z sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2014 roku.
Ad. 1
XLII sesję Rady Gminy Wolanów otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Sylwester Mąkosa
witając wójta, radnych, sołtysów oraz pracowników Urzędu przybyłych na posiedzenie.
Następnie stwierdził prawomocność obrad, poinformował, że jest obecnych 13 radnych, dwoje
radnych nieobecnych p. Teresa Pankowska oraz p. Emil Jaskulski.
Ad. 2
– Przewodniczący Sylwester Mąkosa - zanim przejdziemy do głosowania nad planowanym
porządkiem obrad składam wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu w porządku obrad w
sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej.
- Wójt Krzysztof Murawski– projekty uchwał są przedstawiane wójtowi. Tak się praktykuje, że
Wójt i biuro rady otrzymują projekty uchwał, które podlegają opiniowaniu przez mecenasa. W dniu
dzisiejszym przewodniczący również nie przedstawił projektu uchwały wójtowi, a w piątek
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym plan pracy nie został przyjęty.
- Przewodniczący Rady - wycofuję wniosek, ma pan rację.
Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady.
6. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniej sesji.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja na temat Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Wolanów
oraz sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby wynikające
z ustawy z 9 czerwca 2011 roku i wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminie
Wolanów za 2013 rok.
9. Przedłożenie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców obsługiwanych z ujęć i sieci gminnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad.
Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie ww. porządek obrad, gdzie w głosowaniu
jawnym jednogłośnie został przyjęty.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Nie było uwag ani zastrzeżeń do protokołu z poprzedniej
sesji Rady Gminy. W głosowaniu jawnym protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4
Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami przedstawił Wójt Gminy Wolanów p. Krzysztof
Murawski informując:
Inwestycje i przetargi
- W dniu 2 kwietnia nastąpiło otwarcie ofert postepowania przetargowego pn. Budowa boiska
sportowego wraz z infrastruktura techniczną w Gminie Wolanów. Do wyznaczonego terminu
wpłynęły 4 oferty. Najniższą cenę tj. 650.000,43 zł. zaoferowało PPUH INTERBUD Sp. z o.o. ul.
Limanowskiego 154, Radom. Najwyższą cenę tj. 890.085,48 zł. złożyło Konsorcjum Firm 1)
Zakład Pielęgnacji i Chirurgii drzew „Beata” 2) Zakład Budownictwa Sportowego i Klasycznego
„Chojnaccy” Świdnica.
W dniu 2 kwietnia unieważniono postępowanie z uwagi na fakt, że oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W dniu 8 kwietnia został ogłoszony przetarg na Budowę boiska sportowego wraz z infrastruktura
techniczną w Gminie Wolanów. Do wyznaczonego terminu wpłynęło 7 ofert. Ofertę z najniższą
ceną brutto -498.420,00 zł. złożył Radosław Telenga TEL-BRUK ul. Czartoryskiego 13/57;
Częstochowa. Natomiast ofertę z najwyższą ceną brutto – tj. 855.258,98 zł. złożyło Konsorcjum
Firm 1) Zakład Pielęgnacji i Chirurgii drzew „Beata” 2) Zakład Budownictwa Sportowego i
Klasycznego „Chojnaccy” Świdnica. Aktualnie sprawdzane są oferty pod względem formalnym i
merytorycznym przez Komisję Przetargową.
- W kwietniu odbyło się kilka spotkań z dyrektorami placówek oświatowych na temat realizacji
projektu pn. Rozwój oddziałów przedszkolnych w gminie Wolanów, którego celem jest dostosowanie i doposażenie pomieszczeń oraz budowa placów zabaw w szkołach podstawowych na potrzeby
oddziałów przedszkolnych finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach.
Realizacja projektu podzielona została na dwie części:
1) dostosowanie i doposażenie oddziałów przedszkolnych w szkołach
2) Wyposażenie i montaż urządzeń placów zbaw dla oddziałów przedszkolnych w
Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Wolanów
- W dniu 4 kwietnia został ogłoszony przetarg na I część projektu, którego otwarcie odbyło się 14
kwietnia. Wpłynęła jedna kompletna oferta złożona przez - Nowa Szkoła Łódź z ceną brutto
332.015,80 zł. Umowa została zawarta w dniu 24 kwietnia. Okres wykonania zamówienia wynosi
45 dni od dnia 28 czerwca do dnia 11 sierpnia. Przewidziano realizację zadań w okresie wakacyjnym, ponieważ w roku szkolnym występowałyby problemy z wykonaniem zadań. Zobowiązano
dyrektorów do nadzorowania wykonywanych prac w szkołach oraz odpowiedzialność za odbiór
dostarczanego sprzętu.
- W dniu 7 kwietnia został ogłoszony przetarg na II cześć projektu, którego otwarcie odbyło się 24
kwietnia. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty. Najniższą ofertę z ceną
brutto 208.705,18 zł. złożyła firma MAKDREW PPHU EKSPORT IMPORT Radom, najwyższa
ofertę NOVUM wyposażenie placów zabaw Grom 36, Pasym Umowa zostanie zawarta w dniu 5
maja. Okres realizacji – 45 dni od dnia zawarcia umowy.
Drogi - remonty
- Od dnia 5 maja rozpoczną się roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg. W pierwszej
kolejności wykonane zostaną równania dróg gruntowych i uzupełnienia w oznakowaniu pionowym.
Zbierane są dane do wykonania tabliczek informacyjnych o dojeździe do posesji znajdujących się
na uboczu dróg. Przygotowano uaktualnienie kosztorysów inwestorskich na zapisane w budżecie
dwa odcinki dróg, trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizacje ww. zadań.
- Wykonano dwa projekty stałej organizacji ruchu w m. Strzałków i ustawiono oznakowanie.
Wykonano jedenaście projektów na place zabaw i siłownie terenowe do realizacji w ramach
funduszy sołeckich. Wszystkie projekty wykonał Pan Andrzej Adamiec. Oszczędności dla budżetu
z tego tytułu stanowi kwotę powyżej 30 tys. zł. W ubiegłym roku za wykonanie jednego projekt
placu zabaw płaciliśmy 3 tys. zł.
Sprawy bieżące
- Wodociągi Radomskie przesłały projekt porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach budowy
sieci wodociągowej w m. Ślepowron odcinka znajdującego się na terenie Miasta Radomia. W tej
chwili Gmina odnosi się do treści.
- W dniu 7 kwietnia 2014 złożone zostały trzy projekty w ramach konkursu ogłoszonego przez
LGD „Razem dla Radomki” na łączną kwotę 91 032,00 złotych. Projekty dotyczą następujących
zagadnień:
- budowa 4 siłowni napowietrznych (Sławno, Kowalanka, Strzałków, Mniszek)
- budowa sieci tras Nordic Walking,
- organizacja Jarmarku Kultury Ludowej i doposażenia zespołu Ludowego Koła Gospodyń
Wiejskich w Bieniędzicach.

- Minister Pracy i Polityki Społecznej w 2014 roku ponownie ogłosił „Program asystent rodziny i
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” do którego przystąpił Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wolanowie. Założeniem Programu jest stymulowanie podejmowania przez
samorządy terytorialne odpowiednich szczebli (gmin i powiatów) takich działań, które będą służyły:
- wsparciu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo–wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów rodziny
zatrudnianych w gminach
- wsparciu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poprzez rozwój sieci koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnianych w powiatach.
W dniu 31 marca 2014 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014. Gminie Wolanów na realizację
ww. założeń ( zatrudnienie asystenta rodziny) przyznano dotację w wysokości 32. 672,00zł
- W dniu 10 kwietnia złożony został wniosek doi Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie
części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2014 z tytułu dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych na terenie Gminy
Wolanów na kwotę 80.098,00 zł. na wszystkie szkoły.
- W dniu 15 kwietnia odbyła się uroczystość ślubowania przedszkolaków w Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Sławnie.
- W dniu 17 kwietnia upłynął termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do SPP w Sławnie.
Wpłynęło osiemnaście wniosków, wolnych miejsc jest jedenaście. Dwadzieścia dziewięcioro dzieci
kontynuuje naukę w przedszkolu. W dniu 25 kwietnia Komisja Rekrutacyjna dokonała weryfikacji złożonych wniosków. Nie zakwalifikowało się siedmioro dzieci z uwagi na brak wolnych
miejsc. Dzieci te zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Do rekrutacji przystąpiły dzieci z części wschodniej gminy Wolanów (głównie Sławno, Ślepowron, Wola Wacławowska). W związku z
powyższym trwają rozmowy z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Radomiu w sprawie uruchomienia oddziału SPP w Sławnie – oddział Mniszek. Wstępnie wyrażono zgodę jeśli zaadoptowany zostanie budynek pod potrzeby przedszkola.
- W dniach 22, 23, 24 odbyły się egzaminy gimnazjalistów.
- W związku z wyborami zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 roku wskazano miejsca na obszarze
gminy Wolanów, przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
- W dniu 31 sierpnia 2014 roku upływa okres na jaki zostało powierzone Pani Izabeli Żurek stanowisko Dyrektora PSP w Mniszku. Zgodnie z art. 36a ust 14 ustawy z dnia 8 września o systemie
oświaty organ prowadzący po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i w uzgodnieniu z Kuratorem
Oświaty może przedłużyć powierzenie stanowiska na kolejne 5 lat. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i wyrażeniu zgody przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty przedłużyłem
powierzenie stanowiska dyrektora Pani Izabeli Żurek na kolejne 5 lat odstępując od procedury konkursowej. Podstawą odstąpienia od procedury konkursowej jest wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji dyrektora i wysoka jakość działań edukacyjno-wychowawczych świadczonych w
szkole, co jest poparte ww. opiniami. Okres powierzenia stanowiska: 1 września 2014 do 31 sierpnia 2019 roku.
- Do dnia 30 kwietnia 2014 roku dyrektorzy szkół i przedszkola przedkładają arkusze organizacyjne na rok szkolny 2014 – 2015. Po dokonanej analizie Wójt Gminy zatwierdza arkusze do dnia 30
maja 2014 roku.
- Delimitacja Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego
W dniu 29 kwietnia w Urzędzie Gminy Wolanów miała miejsce konferencja dotycząca delimitacji
Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Radomski Obszar Funkcjonalny stanowi naturalny obszar
wzajemnych powiązań o charakterze ekonomicznym, społecznym, transportowym i zrzesza ponad
15 jednostek samorządu terytorialnego funkcjonujących w pobliżu Radomia. W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 20014 – 2020 większe szanse będą mieć projekty realizowane

-

-

przez partnerstwa samorządów, odnoszące się do większych obszarów – takiej jak np. ROF. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie wyników prac badawczych dotyczących delimitacji ROF
czyli ustalenia granic zakresu oddziaływania miasta Radomia na poszczególne jednostki, wewnętrznych barier rozwojowych i koniecznych inwestycji. Konferencja umożliwiła reprezentantom
poszczególnych jednostek samorządowych do kompleksowego zapoznania się z aktualnym stanem
badań i ich wyników oraz skonsultowanie i przedyskutowanie rozwiązań dotyczących przyszłości
Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Następne tego typu spotkania odbędą się już w maju bieżącego roku w kolejnych gminach.
Ad. 5
Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy przedstawiła sekretarz gminy p. Małgorzata
Szczepaniak
W ramach nadzoru prawnego przesłano do Wojewody następujące uchwały:
Nr XLI/226/14 Rady Gminy Wolanów w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów”,
Nr XLI/227/14 Rady Gminy Wolanów w sprawie zmiany granic okręgu wyborczego Nr 14,
Nr XLI/228/14 Rady Gminy Wolanów w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji
wyborczej obwodu głosowania nr 5,
Nr XLI/229/14 Rady Gminy Wolanów w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części
nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wolanów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 69, jej dotychczasowym Dzierżawcą
Nr XLI/232/14 Rady Gminy Wolanów w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
Nr XLI/233/14 Rady Gminy Wolanów w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
podjęte na sesji w dniu 31 marca 2014 roku.
Uchwały nr 227 i 228 zostały również przesłane do Komisarza Wyborczego w Radomiu.
Uchwały Nr 226,227,228 zostały przesłane do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa
Mazowieckiego do opublikowania. Opublikowano w dniu 15 kwietnia 2014 roku pod poz.
4108,4109,4110
Natomiast do Regionalnej Izby Obrachunkowej przesłano uchwały:
- Nr XLI/231/14 w sprawie mian w uchwale budżetowej na 2014 rok Wolanów,
- Nr XLI/234/14 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki podjęte na sesji w dniu 31 marca 2014 roku.
Ad.6 porządku obrad
Informacja z realizacji wniosków z poprzedniej sesji przedstawiła sekretarz gminy p. Małgorzata Szczepaniak i tak:
- Mieszkańcy gminy p. Dariusz Sobczyk, p. Teresa Sobczyk, oraz właściciel działki 65/2 (Ślepowron) p. Dariusz Socha przybyli na sesję z prośbą o wybudowanie sieci wodociągowej w m. Ślepowron na odcinku ok. 120 m. wzdłuż drogi za sklepem „odido”.
W dniu 3 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji rolnictwa ochrony środowiska i porządku publicznego, na które przybyli zainteresowani w sprawie wybudowania sieci wodociągowej za sklepem odido w m. Ślepowron.
W wyniku dyskusji ustalono, że jeśli p. Sobczyk uzyska pozwolenie na budowę sieci wodociągowej, wtedy Gmina wystąpi z wnioskiem do Starostwa o przeniesienie pozwolenia na budowę na
nowego Inwestora, czyli na Gminę Wolanów. Wówczas będzie trzeba wprowadzić zadanie do budżetu Gminy.
- Działkowicz z m. Wymysłów p. Arkadiusz Kacperski, jako przedstawiciel działkowiczów z m.
Wymysłów przybył na sesję z próbką wody zgłaszając konieczność przedłużenia wodociągu (wybudowanie) na odcinku ok. 1200 m. w m. Wymysłów.
Pracownicy UG udali się na miejsce w celu dokonania faktycznych pomiarów co do wnioskowanej
sieci wodociągowej.
W rzeczywistości okazało się, że wybudowanie sieci to nie jest odcinek 1.200 m, jak podane zostało
przez zainteresowanych, a 2.300 m do ostatniego działkowicza, natomiast w danym przypadku pro-

jektując sieć wodociągową konieczne jest jej spięcie, dlatego długość całej sieci musiałaby wynosić 3.400 m.
- Przewodniczący Rady Sylwester Mąkosa zgłosił konieczność zajęcia się poprawą nawierzchni
boiska w Młodocinie.
W dniu wczorajszym tj. 29 kwietnia zostały rozpoczęte prace związane z poprawą nawierzchni boiska w Młodocinie Większym.
- Radny Tadeusz Gibała przypomniał o potrzebie zorganizowania punktu zrzutu na terenie gminy
Wolanów
Do czasu przejęcia instalacji kanalizacyjnych na własność od WZMUW-u możemy wykonać jedynie prace przygotowawcze do utworzenia punktu tzn. utwardzenie drogi dojazdowej i wykonanie sit
wlewowych. Ponadto konieczna jest uchwała Rady Gminy o utworzeniu takiego punktu, a także
powiadomienie o tym zamiarze Gminy Wienawa.
Ad. 7
Interpelacje i zapytania radnych
Radny Jacek Murawski zabierając głos zapytał, czy Gmina posiada wiedzę, w jaki sposób będzie finansowany podręcznik do I klasy szkoły podstawowej. W odpowiedzi Wójt gminy poinformował, że szczegółowych informacji udzieli na kolejnym posiedzeniu sesji. Sekretarz dodała, że
najprawdopodobniej w kolejnym roku szkolnym nie będzie wyprawki szkolnej, ponieważ kwota na
ww. cel będzie przeznaczona na zakup podręczników dla pierwszoklasistów.
Jako kolejny zabrał głos radny Stanisław Sambor poruszając temat usterek chodników wzdłuż
modernizowanej drogi krajowej Nr 12, zapytał czy Zarząd Dróg będzie w tym temacie podejmował
działanie. Nadmienił, że przed upływem gwarancji na wykonanie chodników wszystkie niedoróbki
i błędy były odnotowywane, informacje były przekazane do Urzędu Gminy Wolanów Panu
Mieczysławowi Pisarkowi. W odpowiedzi Wójt poinformował, że w ww. temacie wysyłano monity
do Zarządu ze wskazaniem konkretnych usterek chodników. W tym roku w danej kwestii zostanie
ponowione pismo. Na kolejnej sesji zostanie udzielona szczegółowa odpowiedź w ww. sprawie.
Następnie radny Czesław Gac zwrócił uwagę na drogi wykonane w latach 90-tych, które są w
tej chwili niszczone z uwagi na wyższe pobocza od asfaltu. Po ulewnych deszczach powstają na
asfalcie kałuże, radny zapytał czy Gmina zajmie się ww. tematem. Wójt poinformował, że jest już
po przetargu na bieżące utrzymanie dróg i pobocza wyższe od asfaltu będą niwelowane –frezowane.
O szczegóły można zapytać drogowca UG p. Andrzeja Adamca.
Jako kolejny zabrał głos radny Adam Hernik poruszając sprawę konieczności wykonania modernizacji drogi wojewódzkiej. Zapytał, czy Gmina będzie interweniowała do Zarządu Dróg o wykonanie ww. prac. Wójt w odpowiedzi poinformował, że Gmina otrzymała pismo z informacją, że
będzie kładziony dywanik od szkoły w kierunku Garna. Wójt ma nadzieję, że kiedy zarząd skończy
modernizację w gm. Zakrzew, wówczas wejdzie z pracami na teren gm. Wolanów. Wójt nadmienił,
że Zarząd Dróg oczekuje pertraktacji w kosztach. Wójt nadmienił, że porusza na spotkaniach temat
modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 733. Stwierdził, że istotą jest, aby droga wpisana była do
WPF- wówczas jest to dla Gminy swego rodzaju gwarancja i dopiero Gmina będzie miała podstawę
przeznaczać środki finansowe np. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Należy
racjonalnie zarządzać środkami publicznymi. Za przykład wójt podał sytuację z gm. Tczów, gdzie
wykonano dokumentację natomiast w tej chwili już straciła ona ważność, modernizacja drogi wojewódzkiej nie została wykonana. Wójt nadmienił, że będzie czynił starania, aby modernizacja drogi wojewódzkiej przez Chruślice była zrealizowana.
Następnie radny Zdzisław Niewola zabierając głos powiedział, że w Powiecie zwiększono
środki finansowe na drogi powiatowe, dlatego zaapelował o znalezienie jakiegoś rozwiązania- zorganizowanie komisji do przeprowadzenia negocjacji z władzami Starostwa Powiatowego w sprawie
budowy dróg powiatowych. Jeżeli żadnych pieniędzy nie dołoży Gmina, to Powiat nie wykona
żadnego zadania. Może dołożyć do drogi w Wawrzyszowie 50.000 zł.- zaproponował.
Wójt poinformował, że w obecnej kadencji gmina Wolanów dołożyła już 450.000 zł. do budowy
dróg powiatowych. Wójt nadmienił, że chce współpracować ze Starostwem, jednak w dużo gor-

szym stanie jest droga w Mniszku za torami, tam jest tragedia, to jest droga powiatowa w najgorszym stanie.
- Wójt - może znajdźmy w budżecie 100 tys. zł. i zmodernizujmy drogę za torami w Mniszku.
Według pana Niewoli tu wyszły sprawy ambicjonalne.
- Wójt – tu nie chodzi o ambicję, a o zasadność budowy dróg.
W dalszej części wypowiedzi radny Niewola zwrócił się do przewodniczącego Rady Gminy, że
może spróbujemy rozmawiać.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że jest za takim pomysłem.
- Wójt również jest za tym. W dalszej części wypowiedzi poinformował, o przeprowadzonej w
ostatnim czasie rekontroli z NIK-u. W 2011 roku przy kontroli było zalecenie, że każda droga ma
być zaewidencjonowana, remont drogi ma wynikać ze stanu drogi. Na podstawie przeglądu dróg
powinny być wpisywane zadania do budżetu według właściwej kolejności.
- Wójt - Starosta w piśmie deklarował przeznaczenie środków finansowych w kwocie –100 tys. zł.
na Mniszek i 100 tys. zł. naWymysłów. Jednak nie ma dobrej woli ze strony Starosty.
Radny Zdzisław Niewola – a starosta mówi to samo.
Wójt – w budżecie Powiatu nie jest uwzględniony Mniszek, więc jak może być wykonana budowa
drogi jeszcze w tym roku.
- Radny Zdzisław Niewola –zwróciliśmy się ponownie w ww. temacie do Starosty.
- Wójt – starosta odpisywał mieszkańcom, że zadanie w Mniszku będzie zrealizowane w 2014 roku.
Natomiast propozycja Zarządu była, aby przesunąć ww. inwestycję na kolejne lata.
- Radny Czesław Gac – jeżeli by była dobra wola ze strony Starosty to można było się w tym roku
dogadać, starosta pochodzi z terenu Zakrzewa, dlatego tam są porobione wszystkie drogi.
Jako kolejny sołtys wsi Rogowa Marek Kraszewski poruszył sprawę utworzenia oddziału
SPP w Sławnie oddział Mniszek– czy rodzice mają składać wnioski o chęci posłania dzieci do
przedszkola już w tej chwili, czy w czerwcu.
- Wójt – na razie realizujemy te zadania, które wpisane zostały do budżetu na rok bieżący, a w
międzyczasie szukamy rozwiązań i środków finansowych, dlatego z Kuratorium Oświaty
prowadzone są rozmowy w temacie utworzenia oddziału przedszkola. Musimy mieć pisemną
deklarację przedstawicieli Kuratorium, na razie jest tylko ustna. W budżecie należy znaleźć środki
finansowe, ażeby zaadoptować budynek w Mniszku pod potrzeby oddziału przedszkolnego. Tu nie
chodzi o działania pod publikę z uwagi na rok wyborczy. Niech mieszkańcy złożą akces ilu
chętnych byłoby do oddziału przedszkola w Mniszku. Taką deklarację mogą składać już w tej
chwili.
- Radny Bogumił Towarek – dzwonią rodzice do Przedszkola w Sławnie i dyrektor mówi że już
nie ma wolnych miejsc.
- Sekretarz – na dzień dzisiejszy nie ma wolnych miejsc w przedszkolu w Sławnie. Na dzień
dzisiejszy dyrektor SPP w Sławnie nie dysponuje lokalem w Mniszku.
- Radny Jacek Murawski – był czas do 17 kwietnia na złożenie wniosku do SPP w Sławnie.
Pierwsze 5 godzin jest bezpłatne, wielu rodziców nie składa wniosku, bo nie wiedzą że 5 godzin
jest bezpłatne, ponadto myślą że ich nie stać na posłanie dziecka do przedszkola, albo się nie
zakwalifikują ponieważ nie pracują.
- Wójt – za wyżywienie w granicach 140 zł. za jeden miesiąc, w granicach 140 zł. rodzic musi
zapłacić. Mamy lokal w Mniszku spróbujemy znaleźć środki na adaptację oddziału przedszkolnego.
Następnie sołtys p. Marek Kraszewski poruszył kwestię utworzenia zjazdu z drogi krajowej w
Mniszku – jak przedstawia się ww. sprawa.
- Wójt - na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy odmowę, jednak zwróciliśmy się ponownie z pismem i w
tej chwili czekamy na odpowiedź.
Ad. 8
Informację na temat Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Wolanów oraz
sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby wynikające z ustawy z
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminie Wolanów za 2013
r. przedstawiła kierownik GOPS w Wolanowie p. Bernadeta Domińczak. (Informacja w załączeniu)

Zgodnie z art. 179 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst. jedn. Dz. U. z
2013r. poz. 135) każdego roku Wójt składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań.
Do zadań własnych gminy należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz
praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu
do specjalistycznego poradnictwa,
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;
4) finansowanie:
b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy ponoszonych przez rodziny wspierające tj.

Opiece i wychowaniu dziecka,

Prowadzeniu gospodarstwa domowego,

Kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym
ośrodku preadopcyjnym;
6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie,
7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy.
Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania
tych funkcji.
Natomiast system pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i
wychowania przez rodziców.
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w
pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, w wysokości:
1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej;
2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu
dziecka w pieczy zastępczej.
W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce
opiekuńczo--terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze
względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej
– średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

W dalszej części wypowiedzi kierownik poinformowała, że w 2013r. gmina poniosła koszty związane z pobytem 12 osób w pieczy zastępczej oraz za pobyt 3 osób w Ośrodku Wsparcia w łącznej
wysokości 53.380,49zł.
W 2013r. działania na rzecz osób i rodzin wymagających pomocy świadczył Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wolanowie. W ramach pracy socjalnej udzielano rodzinom szeroko rozumianego wsparcia w zakresie swoich zadań, a w szczególności pracy socjalnej.
Opierając się na założeniach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina zatrudniała na umowę zlecenie asystenta rodziny. Zostało złożone zapotrzebowanie na sfinansowanie
zatrudnienia asystenta rodziny i otrzymano środki na ten cel w wysokości – 16.202zł. z dotacji, a
3.798zł. środki własne.
Rola asystenta rodziny zaczyna się już na etapie profilaktyki i polega na aktywnym wspieraniu rodziny. Zadaniem asystenta jest całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych
różnymi dysfunkcjami. Asystent reaguje na sygnały wskazujące na powstawanie w rodzinie problemów związanych z jej prawidłowym funkcjonowaniem, otrzymywane z różnych źródeł: od pracownika socjalnego, pedagoga szkolnego, z policji, czy też od pielęgniarki środowiskowej. Celem
pracy asystenta będzie osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego
głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny.
Powyższe działania wzmocnione mogą być przez rodziny wspierające. Rodzina w kryzysie będzie
mogła skorzystać, przy wypełnianiu funkcji opiekuńczych, wychowawczych
i
społecznych, ze wsparcia ze strony innej rodziny ze środowiska lokalnego. Tak więc pełnienie
funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.
Rolą rodziny wspierającej będzie pomoc rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu
dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról
społecznych. Istotą jej działania będzie ścisła współpraca z rodziną dziecka. Objęcie rodziny
dziecka opieką rodziny wspierającej wynikać będzie z przyjętego i zaakceptowanego planu pomocy rodzinie, tym samym zakłada się zasadę dobrowolności akceptacji działań przez rodzinę.
W przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania dziecka przez rodzinę powiat organizuje pieczę zastępczą w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Do zadań gminy w myśl ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy ponoszenie częściowych wydatków związanych z pobytem dziecka w wyżej wskazanych formach pieczy zastępczej.
Ad. 9
Przedłożenie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków dla odbiorców obsługiwanych z ujęć i sieci gminnych. (wniosek w
załączeniu)
- Sekretarz – przedkładamy w dniu dzisiejszym na podstawie ustawy i na podstawie rozporządzenia,
wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków. Ustawa nie przewidziała innej możliwości – Gmina jest jednocześnie przedsiębiorstwem
wodno-kanalizacyjnym, które realizuje zadania przedsiębiorstwa. W związku z tym zgodnie z tą
ustawą przedsiębiorstwo powinno przedłożyć najpierw Wójtowi, Wójt przedkłada Radzie Gminy,
nawet ustawa nie mówi o projekcie, a jedynie o taryfach. Dlatego przedkładamy w dniu dzisiejszym
ww. wniosek. Taryfy zostały opracowane przez pracownika UG p. Dariusza Bzduchę. Na podstawie
ustawy oraz rozporządzenia, które regulują tę sprawę. Uzasadnieniem faktycznym są koszty, które
gmina ponosiła w danym roku. Bazą były tu dane z 2013 roku. Z tych taryf nie wynika nic innego
niż te stawki, które obowiązują nas aktualnie. Mecenas zawsze nas przestrzegał, że wojewoda
może nam uchylić uchwałę, jeśli będziemy w dalszym ciągu podejmować uchwały w sprawie
stawek, a nie opracujemy taryf. Zgodnie z ustawą rada gminy ma 45 dni na odniesienie się do
przedstawionego wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
- Radny Stanisław Sambor –czy konsekwencją tej informacji będzie w dalszej kolejności uchwała.
Sekretarz – jeśli Państwo uznają, że wymaga to przyjęcia, wymaga odrzucenia, a jeśli uznają, że
właściwie przyjęli do wiadomości również to niczego nie zmienia, te taryfy będą po prostu

obowiązywać. Tym bardziej, że jest to taka sama stawka jaka obowiązuje.
- Wójt – Wodociągi Radomskie przesyłają nam wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i my uchwały w tym temacie nie
podejmujemy. Wójt dodał, że Radom miał podnieś stawki na ten rok, jednak zrezygnował z tego
pomysłu.
Następnie Wójt poprosił kierownika p. Dariusza Bzduchę o zabranie głosu w kwestii
przygotowanej informacji.
- Kierownik p. Dariusz Bzducha – taryfa musi zawierać podstawowe elementy, czyli wniosek o
zatwierdzenie taryf, samą taryfę czyli stawki, które będziemy uiszczać i uzasadnienie do tego, czyli
kalkulacje. Macie Państwo wyszczególnione tabele od A do H, które Minister w ustawie
przewidział, muszą one być przedstawione radnym do zatwierdzenia taryfy. Jeśli Państwo mają
jakieś wątpliwości, to proszę pytać, wszystko wyjaśnię. W dalszej części wypowiedzi p. Bzducha
poinformował, że analizując poszczególne tabele należy skorelować m3 ze złotymi.
-Radny Czesław Gac – marża zysku – minus 164.000 zł – co to jest.
- Kierownik Dariusz Bzducha –marża zysku to jest to co zarobiliśmy, a jak nie zarobiliśmy to
jesteśmy na minusie. Jeśli nie zarobiliśmy to jest strata.
- Radny Bogumił Towarek – co to jest cena wskaźnikowa.
- p. Dariusz Bzducha – Ministerstwo przewidziało jako sumę kosztów z działalności podzieloną
przez ilość metrów sześciennych wody sprzedanej. Prościej - ile u nas kosztuje metr sześcienny
wody realnie – koszt wyprodukowanie jej.
- Radny Bogumił Towarek - Tabel F cena wody za 1m3 - 3,75 zł. – skąd ta kwota.
- p. Dariusz Bzducha – tyle powinien kosztować metr sześcienny wody według kalkulacji
przeprowadzonej zgodnie z rozporządzeniem.
- Sołtys Dorota Towarek – opłata licznikowa jest duża.
- Wójt – przyjmujemy taryfy, bądźmy świadomi, my zawsze chcemy być hojni i dobrzy, natomiast
później rodzi to straty finansowe dla budżetu gminy, ponieważ występuje wiele usterek, które
generują duże środki z budżetu. Wójt poinformował, że w przyszłym roku trzeba będzie zakupić
agregat prądotwórczy do Stacji Uzdatniania Wody w Wawrzyszowie – koszt tego urządzenia to ok.
100 tys. zł. Konieczność zakupu wynika z faktu, że czasem kilka razy w tygodniu na skutek
wyłączenia prądu przez Energetykę praca stacji zostaje zatrzymana, a tym samym następują
przerwy w dostawie wody.
Wójt – dziś został temat rozpoczęty, proszę o zadawanie pytań. Kierownik opracował taryfę na
podstawie ustawy i rozporządzenia, nie wymyślił sobie sam danych liczbowych. Analiza była
dokonywana wspólnie z mecenasem.
- Radny Zdzisław Niewola zabierając głos powiedział, że należałoby pociągnąć do
odpowiedzialności osoby odpowiedzialne za wybudowanie kanalizacji w latach 2007 – 2009
(wybudowana przez Marszałka. Natomiast w dalszej części wypowiedzi radny odniósł się do
tematu wodociągu, twierdząc, że liczba mieszkańców zwiększa się, natomiast wpływy za wodę nie
ulegają zwiększeniu.
Kierownik – ma pan rację, aczkolwiek nie do końca, zbieramy opłaty za większą ilość metrów
sześciennych wody.
Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok przedstawiła skarbnik
gminy p. Zofia Janas. Nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń do ww. projektu.
Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie.
Ad. 11
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji przedstawiła sekretarz gminy
p. Małgorzata Szczepaniak
Informacje na temat realizacji inwestycji budowy drogi S-7 (obwodnicy Radomia)
Z informacji uzyskanych w Oddziale GDDKiA we Wsoli na dzień dzisiejszy nie został wyłoniony Wykonawca inwestycji. Potwierdzona została wiadomość że rozstrzygnięcie przetargu zaplanowane jest do końca czerwca 2014r. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w drugiej

połowie 2014roku. Długość inwestycji to 24,7km z czego na terenie Gminy Wolanów ok. 7km.
Nadzór nad inwestycją sprawować będzie Świętokrzyski Oddział Dróg Krajowych.
Odwodnienie drogi Powiatowej nr 3505W (beton)
W dniu 17.04.2013r zostało wystosowane pismo do Powiatowego zarządu Dróg w Radomiu
celem zorganizowania spotkania dotyczącego przedmiotowej sprawy. W miesiącu maju 2013r. odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg, przedstawiciele gminy , przedstawiciele Rady Gminy, sołtys i zainteresowani mieszkańcy miejscowości. W
wyniku dyskusji ustalono że rozwiązaniem będzie wybudowanie rowu odwadniającego przebiegającego przez tereny prywatne. Przedstawiciele Gminy zadeklarowali wykonanie projektu i wybudowanie rowu pod warunkiem nieodpłatnego przekazania terenu przez właścicieli gruntów na rzecz
gminy. W związku z powyższym po określeniu niezbędnego do wykonania inwestycji zakresu terenu oraz ustaleniu właścicieli gruntów sporządzono deklaracje nieodpłatnego przekazania ich na
rzecz gminy. Upoważniono sołtysa wsi Kacprowice pana Andrzeja Odzimka do zebrania podpisów
na deklaracjach. Według oświadczenia sołtysa właściciele nieruchomości nie wyrazili zgody na
nieodpłatne przekazanie części działek pod realizację zamierzonej inwestycji. W związku z powyższym gmina odstąpiła od zamiaru realizacji przedsięwzięcia.
Odwodnienie terenów gminy przy budowie drogi S-7 (obwodnicy Radomia )
W wyniku analizy dokumentacji projektowej odcinka drogi S – 7 przebiegającego przez
teren naszej gminy ustalono:
- wszystkie istniejące cieki wodne przecinające obwodnicę zostały uwzględnione w projekcie wykonawczym i zaprojektowano 9 przepustów i 2mosty pod nowobudowaną drogą: (km 15+400 1500mm, km 15+970 - 1500mm, km 16+550- 1500mm, km 18+450- 1500mm, km 18+6601500mm, km 19+470 -1500mm, km 19+720 -1500mm, km 20+250 most nad rzeką Mleczną, km
20+470 -1500mm, km 20+830 -1500mm, km 21+910 – most)
- każdy rów przydrożny drogi gminnej którą przecina obwodnica został uwzględniony w projekcie i
ma zapewniony przepływ i odbiór wody : (km 16+250 Wacławów, km 16+990 Wola Wacławowska, km 17+470 DK nr 12, km 18+200 Sławno, km 19+520 Franciszków, km 21+150 Młodocin
Większy, km 22+200 Waliny. )
- na odcinku przebiegającym przez teren naszej Gminy zaprojektowane jest 24 zbiorniki retencyjne
zbierające wodę z terenu obwodnicy a tym samym wszystkie wody opadowe zostają zagospodarowane w obrębie pasa drogowego drogi S – 7. Na każdym węźle drogowym zaprojektowana jest
podziemna kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wody do zbiorników retencyjnych.
Reasumując, projekt budowy drogi S-7 (obwodnicy Radomia ) na terenie przebiegającym przez
Gminę Wolanów uwzględnia istniejące urządzenia odprowadzające wodę na terenie do niej przyległym a sama inwestycja w związku z zamkniętym układem odwodnienia nie powinna zmienić istniejących warunków wodnych.
Ad. 12
Wolne wnioski i informacje.
- Sekretarz gminy – proszę Państwa sołtysów o umieszczenie informacji na tablicach odnośnie
badania mammograficznego. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia ogłasza konkurs z zakresu wiedzy
bhp w rolnictwie również proszę o podanie ww. informacji do publicznej wiadomości.
Przypominam o wywieszeniu flag z uwagi na święto 1- 3 maja. W dalszej części wypowiedzi
sekretarz przypomniała o terminie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień
25 maja. Poinformowała, że 2 maja upływa termin zgłaszania przez Komitety członków do
Obwodowych Komisji Wyborczych. Na terenie województwa mazowieckiego zarejestrowano
dziewięć komitetów wyborczych. Wszelkie informacje na temat wyborów zamieszczane są na
bieżąco w biuletynie informacji publicznej. Sekretarz przypomniała również, że zgodnie z podjętą
uchwałą przez Radę Gminy miejscowość Podlesie została włączona do obwodu głosowania w
Wolanowie – obwód nr 1.
Następnie sekretarz poinformowała, że w dniu dzisiejszym upływa termin składania oświadczeń
majątkowych.

Przewodniczący Rady poinformował o dwóch pismach, które wpłynęły do Rady Gminy. Z ww.
pismami można zapoznać się w biurze rady.
Sołtys Marcin Ciężkowski zapytał, czy można wyegzekwować od firmy EKO- JAS, aby w
ramach odbioru odpadów komunalnych zabierał również popiół od pojedynczych osób.
Wójt – sprawdzimy jaki zapis był w specyfikacji przetargowej, czy jest taka możliwość.
- radny Jacek Murawski – nie jestem pewien, ale chyba w regulaminie uchwalonym przez Radę
Gminy jest taki zapis, że popiół i odpady zielone odwozi się do PSZOK-u.
Następnie na posiedzenie sesji przybyła dyrektor GCK w Wolanowie p. Monika Wziątek- Kaim
rozdając kotyliony wszystkim obecnym z okazji obchodów Dnia Polskiej Flagi w dniu 2 maja.
- Wójt – chciałbym podziękować pani dyrektor, pracownikom GCK, oraz dzieciom za wykonanie
kotylionów. Należy pamiętać o takim święcie, nie wstydzić się nosić kotylionów. Należy
pielęgnować naszą polskość, powinniśmy być dumni ze swojego pochodzenia, dajmy dobry
przykład i wywieśmy flagi w związku z nadchodzącym świętem narodowym.
Ad. 13
Przewodniczący Rady Gminy Sylwester Mąkosa kończąc obrady podziękował za udział w dyskusji,
po czym zamknął XLII obrady sesji Rady Gminy Wolanów.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Monika Musiałek
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