Protokół Nr 46/14
z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 24.10.2014 roku.
Ad. 1Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności
XLVI sesję Rady Gminy Wolanów otworzył przewodniczący Rady Gminy Sylwester
Mąkosa witając zaproszonych gości – dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy Wolanów,
radnych, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na posiedzenie. Na sesji obecnych było 14 radnych,
jedna osoba nieobecna p. Zbigniew Prawda, a więc przewodniczący stwierdził prawomocność sesji.
(lista obecności w załączeniu)
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Wolanów w roku szkolnym
2013/2014.
5. Informacje Komisji o ich pracach między sesjami Rady.
6. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady.
7. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniej sesji.

8. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
15. Podziękowanie Wójta za współpracę z Radymi Rady Gminy Wolanów.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie obrad.
Do porządku obrad nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. Następnie porządek obrad został
poddany pod głosowanie, gdzie w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
Do protokołu z obrad poprzedniej sesji nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. Protokół Nr 45/14 z
sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014 roku przyjęty został jednogłośnie przez Radę
Gminy Wolanów.
Ad. 4 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do końca października każdego roku przedstawiana
jest Radzie informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, takie opracowanie przygotowane
przez pracownika ds. oświaty otrzymali wszyscy radni. Przewodniczący Rady nie widzi potrzeby,
aby odczytywać tę obszerną informację i proponuje dyskusję.
Jako pierwszy zabrał głos Wójt Gminy p. Krzysztof Murawski twierdząc, że baza lokalowa
placówek oświatowych jest coraz lepsza, oddziały przedszkole były wyposażane sukcesywnie.
Natomiast jest jeden problem w szkole w Sławnie, ponieważ nie ma gdzie wstawić pomocy
dydaktycznych zakupionych w ramach realizacji projektu – dana szkoła lokalowo jest niewydolna.
Natomiast dyrekcja, jak może tak sobie radzi. Zerówki wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt
multimedialny. Wykonane zostały bezpieczne place zabaw przy każdej szkole. Placówki oświatowe
są dobrze przygotowane. Na temat gimnazjum w Wolanowie słyszymy różne głosy, natomiast

faktem jest, że absolwenci z naszych szkół kończą studia prawnicze, techniczne. Obserwuje przez
te ostatnie 4 lata, jak szkoły się zmieniły, wzrósł poziom nauczania, liczebnie mniejsze klasy
sprzyjają nauce. Z pewnością każdy popełnia jakieś błędy, natomiast pozytywnym aspektem jest
fakt, że potrafimy wyciągnąć wnioski. Mamy plany, aby w przyszłym roku przygotować
dokumentację projektowo-kosztorysową na sale gimnastyczną w Mniszku, a w kolejnych latach
mamy plany związane z rozbudową szkoły w Sławnie. Wchodzi obowiązek opieki nad dziećmi do
lat czterech w roku 2015, natomiast dla dzieci do lat trzech od 2016 roku. W tej chwili Wolanów
mamy dobrze doposażony, nie trzeba dowozić uczniów do Młodocina. Szkoła w Bieniędzicach
przeszła ogromne zmiany. Ogromne znaczenie ma fakt, kto kieruje daną placówką. Szkoła jest
czysta, nastąpiła poprawa wyników testu szóstoklasistów o 10 pkt. Powołując osoby na dane
stanowisko staram się je wspierać i wierzę w to, że takie działanie będzie przynosiło efekty. Po 23
latach mamy publiczne przedszkole w Sławnie. Cieszy mnie, że poprzez taką placówkę
zabezpieczamy młodym rodzinom godne warunki. Dlatego zwracam się do p. Aldony Trzeciak –
dyrektor SPP w Sławnie, z podziękowaniem, że obiekt przedszkolny jest perełką, zawsze schludny,
czysty.
- Barbara Struzik – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieniędzicach – trzeci rok
towarzyszę Wójtowi oraz Radzie Gminy w obradach. Dziś wypada tylko podziękować za te
wspólne trzy lata, myślę że pracowite dla mnie jak i dla moich koleżanek. Słowa podziękowania
wypowiedziane przez Pana Wójta cieszą nas, bo to były pracowite trzy lata. Szkoły zyskały inne
oblicze, przynajmniej Bieniędzice. Zmiany są bardzo duże nie tylko w wyglądzie szkoły, ale
również i w poziomie edukacji. To także sukces urzędników, którzy mnie wspierają oraz
nauczycieli. Dziękuje panie Wójcie, ponieważ bez Pani sekretarz oraz całej obsługi, czyli pani Basi,
pani Bożenki ta ciężka praca nie byłaby wykonana.
Następnie głos zabrała dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Mniszku p. Izabela
Żurek.
-W imieniu szkoły w Mniszku chciałabym podziękować za współpracę z Państwem
Radnymi, z panem Wójtem, oraz wszystkimi pracownikami Urzędu Gminy w Wolanowie.
Szczególnie chciałabym podziękować pani Biesiadeckiej, pani sekretarz, pani skarbnik oraz
pracownikom księgowości za pomoc. Szkoła w Mniszku jest piękną placówką, wspaniale
wyposażoną w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne. Baza w ostatnich
latach bardzo wzbogaciła się. Podczas ostatniej uroczystości ślubowania uczniów rodzice dzieci
zauważyli duże zmiany. Placówka jest zadbana, jest czysto pięknie. tak jak Wójt wspomniał w swej
wypowiedzi. Panie woźne są bardzo pracowite. Nasze grono pedagogiczne współpracuje ze mną
oraz z rodzicami. Ponadto widoczna jest współpraca z panem wójtem, bywa na szkolnych
uroczystościach. Zawsze kiedy zwracamy się o pomoc otrzymujemy ją. Dziękuję również
poprzedniemu Przewodniczącemu Rady Gminy p. Jackowi Murawskiemu, który również
uczestniczył w życiu szkoły. Dziękuje wszystkim Państwu, którzy gościcie w naszej szkole. Cieszy
mnie fakt, że nasza placówka rozkwita. Jako dyrektor szkoły w Mniszku jestem dumna, że jest
lepsza baza oraz wyniki nauczania. Świadczy o tym fakt, że współpraca z Panem Wójtem oraz
Radą jest owocna. Dziękuję wszystkim za współpracę.
Jako kolejna głos zabrała dyrektor Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie p.
Aldona Trzeciak
- Witam państwa, bardzo skrótowo chciałabym podziękować za słowa wsparcia. Cieszy
mnie fakt, że są państwo zadowoleni z tej placówki, myślę że nigdy się nie zawstydzicie za nas.
Mam nadzieję, że tak zawsze będzie i oczywiście zapraszam do odwiedzenia. Serdecznie dziękuję
za współpracę za ten cały rok, który naprawdę był bardzo ciężki.
Następnie głos zabrała dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie p.
Elżbieta Wertejuk.
- Przyłączam się do podziękowań wypowiedzianych przez moje koleżanki, dzięki finansom
możemy funkcjonować na właściwym poziomie, dzięki temu mogliśmy doposażyć placówkę,
poprawić wyniki nauczania. Wyniki wzrastają, jest to proces mozolny, natomiast kierunek działania
jest właściwy. Wielu uczniów na egzaminie otrzymało maksymalne wyniki. Mam nadzieję, że ten

rok przyniesie również dobre wyniki. Dzięki współpracy z gminą doposażyliśmy szkołę w
komputery, wyremontowaliśmy nowe pomieszczenia. Dysponujemy halą sportową, dobrze
wyposażonymi oddziałami przedszkolnymi. W tej chwili otrzymaliśmy stadion sportowy, z którego
będziemy niedługo korzystać, na razie czekamy aż trawa się ukorzeni. Wykonujemy na bieżąco
różnego rodzaju prace remontowe, dzięki zaangażowaniu pracowników. Chciałabym również
podkreślić, że zmieniło się grono, skład ten sam, natomiast zaangażowanie jest większe.
Nauczyciele chętniej pracują, biorą udział w szkoleniach. W tym roku p. Agnieszka Paździor jedna
z nauczycielek otrzymała nagrodę Kuratora Oświaty, została nagrodzona spośród piętnastu
nauczycieli. Mam nadzieję, że kolejny rok przyniesie nam kolejne sukcesy. Mam już na uwadze
dwóch nauczycieli, których zgłoszę do wniosku o nagrody. Każda szkoła czymś się charakteryzuje,
w naszym przypadku są to osiągnięcia w sporcie. Dzięki dużemu zapleczu możemy organizować
wiele imprez, liderem wśród nauczycieli w-fu jest p. Ryszard Kosiec, który organizuje wiele
spotkań. W roku ubiegłym takich znaczących było około 10-ciu. Drużyny przyjeżdżają na
rozgrywki z całego powiatu, otrzymywane jest wsparcie od miejscowych sponsorów, uczniowie
otrzymują systematyczną pomoc socjalną, dzieci mają owoce w szkole. Dokonaliśmy pewnych
zmian i myślę, że jest to widoczne. Wyjdziemy na plus, możemy się porównać do szkół miejskich.
Zaczynamy tworzyć salę komputerową. Pracownia nowoczesna z prawdziwego zdarzenia. Mamy
wiele tablic multimedialnych, na których pracujemy, szkoła w Wolanowie na miarę europejską.
Myślę że spełniamy oczekiwania rodziców. W ubiegłym roku została zorganizowana konferencja
pod honorowym patronatem Marszałka, Wojewody oraz Kuratora Oświaty. Wzięło w nim udział
ponad 200-tu nauczycieli.
Następnie głos zabrała dyrektor Publicznej szkoły Podstawowej w Sławnie p. Danuta
Bełtowicz:
– Przyłączam się do moich poprzedniczek. Chciałabym powiedzieć, że wyposażenie w
pomoce dydaktyczne w meble uległo znacznej poprawie. Natomiast z drugiej strony z niejaką dozą
żalu słucham koleżanki, ponieważ pracujemy w trudnych warunkach lokalowych, trzy klasy są na
trzeciej zmianie, dzieci kończą zajęcia o godz. 17.00. W tym roku na zebraniach sołeckich z
obwodu szkoły Sławno były uwagi oraz nieprzyjemne wypowiedzi ze strony rodziców na temat
zaplecza lokalowego szkoły w Sławnie. Z takiego stanu lokalowego nie są zadowoleni, chciałabym,
aby Państwo w takim gremium to usłyszeli. W kolejnym roku szkolnym zwiększy się liczba dzieci,
ponieważ jedna klasa VI odejdzie, natomiast będą dwie klasy zerowe. Nie ma w szkole w ogóle
miejsca na świetlicę, na gabinet pielęgniarki środowiskowej, który jest wymogiem, nie ma miejsca
na składnicę akt i za trzy lata kończy nam się okres, który dało nam Archiwum Państwowe na
zorganizowanie ww. pomieszczenia. Dyrektor kontynuując swą wypowiedź powiedziała - Ci którzy
mieli dzieci to wiedzą że nie ma nawet 4m2 powierzchni zamkniętej, którą mogłabym na jakiś cel
wykorzystać. Jest to ostatni rok mojej kadencji, kto za rok nim będzie trudno powiedzieć, ale czy to
będę ja czy ktoś inny będzie borykał się z wielkim problemem. Dlatego apeluję do państwa, aby
rozważyć kolejność rozbudowywania szkół, ponieważ najtrudniejsze warunki lokalowe są w szkole
w Sławnie. Zapraszałam Państwa na różne uroczystości, pomieszczenia były zawsze otwarte,
można było zapoznać się z wyglądem tej szkoły. To co my możemy zrobić, żeby szkoła była
przyjazna dla ucznia, żeby chętnie dzieci do niej przychodziły, udekorowana, to my to robimy, ale
niektórych rzeczy bez poważnych nakładów finansowych nie da się wykonać.
Natomiast od strony wyposażenia prawie we wszystkich salach są projektory. Mamy w tej chwili
takie wyposażenie, że miejskie szkoły mogą o tym pomarzyć. Wymarzyłam sobie, że każde dziecko
będzie miało swoją szafkę i z projektu zostało już kilka zakupionych, niestety szafek nie ma gdzie
postawić. Jeśli chodzi o wykształcenie, to wszyscy wiedzą, że szkoła kształci dzieci na wysokim
poziomie. Wyniki egzaminów klas szóstych Państwo macie w informacji oświatowej.
Mam nadzieję, że Państwo wezmą sobie do serca ten problem i wyjdą mu naprzeciw. Dziękuję.
- Przewodniczący – dziękuję za wypowiedzi.
- Radny Tadeusz Gibała - ja jako przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia
dyrektorom i Urzędowi Gminy dziękuję. Co do szkoły w Sławnie, może był błąd przy rozbudowie
szkoły w Sławnie, nikt nie wpadł na to, aby rozbudować o sale gimnastyczną. Może ten błąd

zostanie naprawiony w najbliższym czasie. Jeśli będą głosy w tej sprawie, to następna Rada z
pewnością zrozumie, że jest to ważna sprawa.
- Dyrektor PSP w Sławnie p. Danuta Bełtowicz – to państwo radni zdecydowali, że trzeba ten
projekt okroić,
- Wójt- dyrektor szkoły bardzo ubolewała nad okrojeniem metrażu podczas rozbudowy szkoły.
Dobudowując klatkę i dwie „klitki”, to świadczy o braku odwagi. Poprzedni wójt chciał budować
halę sportową, pozwolenie było do 26 listopada 2010 roku, nie zostały rozpoczęte prace, tym
samym wygasło pozwolenie. Kiedy ja objąłem funkcje wójta postanowiłem o budowie hali
sportowej. Nie wszyscy radni byli zachwyceni. Nawet p. Gac nie był zachwycony. W tej chwili
odbywają się rozgrywki w piłce siatkowej, przyjeżdża III liga.
Na przyszły rok planuję poprawę elewacji szkoły w Mniszku. Budżetu gminy nie da się rozciągnąć,
ale wierzę że tym wójtem będę dalej, i uda się to zrealizować , tak jak poprawę wyglądu urzędu i
jego otoczenia oraz obsługi w urzędzie.
Ad. 5 Informacja komisji o ich pracach między sesjami.
Jako pierwsza zabrała głos przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego p. Irena
Walczak informując, że członkowie Komisji spotkali się na wspólnym posiedzeniu z Komisją
Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, na którym omawiane były materiały na
sesję Rady Gminy.
Następnie informacje przedstawił przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia p. Tadeusz Gibała. Poinformował, że Komisja pracowała na jednym posiedzeniu omawiając
stan realizacji zadań oświatowych gminy Wolanów w roku szkolnym 2013/2014.
Jako kolejna zabrała głos przewodnicząca Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i
Porządku Publicznego p. Teresa Pankowska informując, że stawki podatkowe po analizie tematu
pozostaną na poziomie tegorocznym. W dalszej części wypowiedzi p. Teresa Pankowska
nadmieniła, że w wyniku modernizacji ewidencji gruntów rolnych wykonywane przez Starostwo
Powiatowe, Gmina nie ma wpływu na zmiany, jakie zaistniały w wielu przypadkach. Zaapelowała,
żeby bacznie sprawdzać zmiany, dopóki jeszcze nie są naniesione w Urzędzie Gminy Wolanów, w
przypadku zaistnienia nieprawidłowości można monitować w sprawie w Starostwie Powiatowym.
Nadmieniła, że naczelnik geodezji poinformował, że jest trzy lata rękojmi.
Następnie informacji na temat prac komisji udzielił przewodniczący Komisji Rewizyjnej p.
Czesław Goliński. Poinformował, że w ostatnim czasie jako jedyna Komisja Rady nie spotkała się,
ponieważ były utrudnienia ze strony Urzędu, przewodniczący pisał pisma w sprawie terminów
posiedzeń.
Ad. 6 Sekretarz Gminy p. Małgorzata Szczepaniak przedstawiła informację na temat realizacji i
monitorowania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji. (w załączeniu)
Ad. 7 Nie zgłoszono wniosków na poprzedniej sesji Rady Gminy.
Ad. 8 Sprawozdanie z działalności wójta w okresie między sesjami przedstawił wójt gminy
Wolanów p. Krzysztof Murawski.(w załączeniu)
Ad. 9
Interpelacje i zapytania radnych
- Czesław Goliński – proszę o informację na temat usunięcia płyt betonowych z wysypiska śmieci.
Komisja Rewizyjna w dniu 9 września 2014 roku na posiedzeniu poprosiła o informację w ww.
temacie. Do dnia dzisiejszego nie uzyskała odpowiedzi.
- Wójt Krzysztof Murawski – oddam głos mecenasowi, sprawą zajmowaliśmy się bardzo
szczegółowo, była zawarta umowa na usunięcie płyt i w związku z faktem, że był obowiązek
zamknięcia – likwidacji wysypiska śmieci, był obowiązek doprowadzić teren do porządku i zgodnie
z prawem to uczyniliśmy, myślę, że bardzo starannie. A teraz oddaję głos mecenasowi.
- Radca prawny p. Szymon Bogusz – Wójt powiedział już wszystko co miałoby być powiedziane
przeze mnie. Generalnie podstawą usunięcia płyt była zawarta umowa przez Gminę z Wykonawcą

Krzysztofem Janasem. Umowa została zawarta w dniu 28 lipca 2014 roku, a termin wykonania
ustalony został na dwa miesiące od dnia zawarcia umowy, a więc do dnia 28 września 2014 roku. Z
tego co mi wiadomo, wykonanie umowy przebiegło bez przeszkód.
- Radna p. Teresa Pankowska – co miało być zrobione przez p. Krzysztofa Janasa.
Wyjaśnień co do treści umowy udzielił Pan Szymon Bogusz - radca prawny.
Radni Rady Gminy zostali również zapoznani z dokumentacją dotyczącą wykonania
powyższego zamówienia. (w załączeniu)
Powołując się na zapisy zawartej umowy radca prawny wyjaśnił, że przedmiotem tej umowy
było wykonanie określonych robót budowlanych, a w ramach zapłaty za te roboty Wykonawca
mógł zatrzymać pozyskany z rozbiórki materiał według wartości ustalonej komisyjnie przez
przedstawicieli Urzędu Gminy oraz Wykonawcę. Wskazał również, że zarówno z umowy jak i z
protokołu odbioru wynikało, że podstawą kalkulacji wartości pozyskanych z rozbiórki materiałów
(płyt drogowych) była kwota 50 zł. za 1 płytę. Przy takich założeniach po dokonaniu oszacowania
końcowego okazało się, że wartość płyt przewyższa wartość robót i w związku z tym Wykonawca
dopłacił Gminie różnicę w wysokości 1.057,43 zł. Taka forma rozliczenia wynikała z zawartej
umowy. W dalszej części wypowiedzi radca prawny poinformował, że Wynagrodzenie Wykonawcy
zostało ustalone na kwotę znacznie niższą od wartości szacunkowej zamówienia. Wartość
szacunkowa zamówienia ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego opiewała na kwotę
7.697,59 zł., natomiast uzgodnione przez strony wynagrodzenie na kwotę 4.992,57 zł.
- Radna p. Teresa Pankowska – co miał ten pan zrobić, zabrać tylko płyty, jeszcze my mieliśmy mu
zapłacić.
- Wójt Gminy p. Krzysztof Murawski – mieliście możliwość zapoznania się z materiałami, a tu
teraz próbujecie zrobić sensację, nie uda Wam się to uczynić, wszystko było zrobione zgodnie z
prawem.
W dalszej części posiedzenia nastąpiła ostra wymiana zdań pomiędzy Wójtem,
przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącym Rady Gminy Wolanów.
Jako kolejny głos zabrał radny p. Czesław Gac twierdząc, że ze sprawą Komisja Rewizyjna
może się zapoznać zwołując posiedzenie po sesji Rady Gminy.
- Radna p. Teresa Pankowska, żeby nie było już więcej kłótni i awantury, to jak przeczytacie i
zapoznacie się z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim, to Gmina wyceniła te wszystkie
prace na 7.697,59 zł. i było to rozebranie krawężników, obrzeży, płyt betonowych i koszt
przekazania odpadów – koszt płyt żelbetonowych oraz plantowania i roboty porządkowe – koszt
1.037,00 z. Chodzi o to, że jak pojedziecie na wysypisko i obejrzycie plac, drogę, to ten obraz
wygląda tak, są wyrwane obrzeża, chodniki, płyty, łychą jest pociągnięty teren po płytach i rów z
przodu wykopany żeby nie można było wjechać samochodem. Jeżeli to wszystko kosztowało 1.000
zł. to, ktoś to chyba źle obliczył. Płyty w ilości 200 szt. zostały sprzedane za 1000 zł. Jest to
majątek gminy i nasza uwaga, jako radnych jest następująca: Pan Wójt od poprzedniej sesji, czyli
od 18 września 2014 roku w swoich sprawozdaniach nie raczył poinformować, o tej operacji,
uszczuplił tym samym moim zdaniem majątek gminy. Tam leżały te płyty przez 20 lat. Ja te płyty
oglądałam, były w dobrym stanie. Pytałam p. Adamca, czy jest protokół odbioru płyt. Udzielono
odpowiedzi, że nie ma takiego dokumentu, a wiec nie widomo jak pyty zostały oszacowane.
- Wójt – wszystkie dokumenty są. Kolejny raz mówi Pani nieprawdę.
- Radna Teresa Pankowska – wójt powinien wyłonić przynajmniej trzech oferentów, jednego
wskazał i z nim zawarł umowę. Kontynuując swą wypowiedź mój wniosek jest następujący - wójt
sprzeniewierzył majątek gminy, nie informując o tym Rady, zrobił to samowolnie za grosze, tak nie
powinno być, więc jaki to gospodarz, jak dba o nasze finanse, ciśnie się tu na usta wniosek, aby
skierować sprawę do organów ścigania i żeby Pan Wójt rozliczył się z tego zadania.
- Wójt – bardzo proszę kierować swój wniosek do organów ścigania. Wy macie w tym
doświadczenie, na poprzedniego wójta, który był 16 lat wójtem kierowaliście kilkadziesiąt
wniosków do organów ścigania, natomiast dziś wzajemnie się popieracie.
Jako kolejny głos zabrał radny Stanisław Sambor twierdząc, że nie potrzebne są te emocje.
Wstyd gdyby ktoś postronny przyszedł i tego posłuchał. Radny mówił dalej - nie zamierzałem

zabierać głosu, prawda leży pośrodku. Wysypisko śmieci zawsze było przedmiotem moich
zainteresowań. Byłemu wójtowi proponowałem, żeby zrobić wycieczkę i chciałem zabrać go, aby
pokazać, w których regionach kraju wysypiska są dobrze eksploatowane, a gdzie źle. Jako że
miałem uwagi do budowanego wysypiska. Widzę jak tam jest, przynajmniej raz w tygodniu tam
jestem. Chciałbym przedstawić obiektywną ocenę. To co się stało na wysypisku śmieci to jest tzw.
odstąpienie komuś płyt na zlecenie. Zostały zdjęte jedynie płyty, krawężniki, obrzeża i kompletnie
nic więcej nie zrobiono. Czy gra jest dziś warta świeczki, Pan się nie potrzebnie unosi może i z
drugiej strony są te rzeczy niepotrzebne. To jest ostatnia sesja tej kadencji.
- Wójt – nie zgodzę się ze swym przedmówcą, że nic nie zostało zrobione, rów został po to
wykonany, by nie wjeżdżano samochodami ze śmieciami. Natomiast gdyby te płyty usuwała firma
zewnętrzna Gmina z pewnością poniosłaby większy koszt danego przedsięwzięcia.
O godz. 10.50 obrady sesji Rady Gminy za zgodą przewodniczącego opuścił radny p. Stanisław
Sambor
- Radca prawny Szymon Bogusz - chciałem zwrócić uwagę, że wynagrodzenie wykonawcy z tytułu
wykonania umowy wynosiło 4.992,57 zł., natomiast kosztorys o którym radna mówi to jest to
dokument na potrzeby oszacowania wartości kosztu inwestorskiego, który ma zawsze jako
Zamawiający sporządzić. W oparciu o ten dokument Zamawiający w dalszej kolejności podejmuje
decyzje czy są podstawy do zastosowania prawo zamówień publicznych, czy też dane zamówienie
nie podlega tym przepisom. Skoro wartość szacunkowa opiewała na kwotę 7.697,59 zł, nie
przekraczała kwoty 30.000 euro, a więc tu nie było podstaw do zastosowania prawo zamówień
publicznych. Natomiast zadanie było do wykonania i zostało zrealizowane w ten sposób.
Jeżeli chodzi o cenę za wykonanie tych robót budowlanych, to wydaje się być atrakcyjna w
stosunku do tego co było szacowane. Wykonawca zrealizował zadanie za kwotę 4.992,57 zł., niżej
niż oszacowanie Zamawiającego. Natomiast co do samych rozliczeń dobrze byłoby tutaj uzyskać
informację od członków Komisji, którzy szacowali później te płyty, jak to ostatecznie zostało
policzone.
Przewodniczący Rady Gminy p. Sylwester Mąkosa zabierając głos powiedział, że jeszcze
raz Komisja Rewizyjna zajmie się ww. tematem, liczy iż tym razem wszystkie materiały w sprawie
zostaną udostępnione.
- Niewola – jeżeli to jest kosztorys inwestorski, nie można bazować na tym kosztorysie.
- Radna p. Teresa Pankowska –koszt płyty to wartość 5 zł.
Następnie głos zabrała radna powiatu – Ewa Markowska Bzducha – zamierzałam poczekać do
końca sesji z zabraniem głosu, ale myślę że w takiej atmosferze nie jest to warte by czekać do
końca sesji. Chciałabym zaapelować do Państwa, że wszyscy mamy kampanie wyborczą, co nie
znaczy że powinniśmy się gnoić wzajemnie. Bo przede wszystkim na co dzień jesteśmy ludźmi, a
radnymi w jakimś obszarze swojego życia. Ja jestem zażenowana poziomem tej sesji. Jeśli nie
macie szacunku dla siebie nawzajem, to wypadałoby przez wzgląd na Państwa Sołtysów spuścić z
tonu. Ton wypowiedzi jest podyktowany faktem, iż Państwo Radni reprezentujecie
kontrkandydatów wyborczych. Niezrozumiałe jest to, że odbywa się to w takiej formie, brakuje
tylko wyzwisk. Jeśli coś jest nie w porządku, wiedzą Państwo, że jest droga prawna do tego, ażeby
każdy przypadek rozstrzygnąć w świetle przepisów prawa. Jest tyle różnych organów nadzoru i
jedno tylko kryterium zgodność z prawem. Jeżeli coś zostało zrobione niezgodnie z prawem, tego
można dociec, jest to tylko kwestia czasu, natomiast nie brakuje narzędzi. Też chciałabym zwrócić
uwagę będąc przy głosie, może to Państwa uspokoi, że radnym nikt być nie musi, jeśli nie ma czasu.
Wójta również traktuje jako radnego, natomiast całej gminy. Warto pamiętać o tym, że praca
radnego to nie jest działalność przymusowa. Jeszcze w sprawach merytorycznych zanim podziękuję
za współpracę, to chciałabym powiedzieć na temat drogi Mniszek - Łaziska - Orońsko, która miała
być wykonywana jeszcze w tym roku. Ostatni odbiór drogi powiatowej Przytyk Wawrzyszów był w
środę. Na terenie naszej gminy przez ostatnie cztery lata ten odcinek został wybudowany w całości
więc tu nasza Gmina nie będzie musiała partycypować w kosztach budowy tej drogi. Cieszy oko,
droga ładnie wygląda i miejmy nadzieję, że będzie również trwała. Natomiast droga MniszekŁaziska- Orońsko jest w trakcie budowy, w tym roku miał być wykonywany jeszcze jeden odcinek

tej drogi, był przetarg w piątek 17 października. Najniższa oferta była o blisko 200 tys. droższa niż
zapewnione środki, w związku z tym decyzja jest taka, aby zaczekać z przetargiem do lutego 2015
roku, ponieważ ten pospiech, niepewne warunki atmosferyczne spowodowały, że oferenci
podwyższyli znacząco ceny, nie ma sensu na siłę realizować tego przedsięwzięcia. Prawdopodobnie
przetarg będzie ogłoszony w lutym. Ubolewam nad tym, że się nie udało. Ale kadencja z punktu
widzenia drogi nie jest znacząca, dlatego nie ważne, że kolejna Rada będzie tę drogę przejmować.
Mam nadzieje, że w przyszłym roku ta droga będzie. Kończąc merytorycznymi kwestami, dziękuję
za współpracę za te 4 lata, bo specyfika przedsięwzięć realizowanych przez Powiat jest taka, że
oczekuje współpracy, dobrej woli wyrażonej przez pieniądze i bez dobrej woli rady nie byłoby
odcinków dróg na terenie naszej gminy. Bardzo dziękuję Wysokiej Radzie, Wójtowi, pracownikom
Urzędu Gminy za współpracę, za życzliwość. Życzę sukcesów w kampanii i jako wieloletni
pedagog życzę żeby się nie zapominać, i żeby nie nabrać do siebie w czasie kampanii, która jest
nieznacząca tak naprawdę w kontekście całego życia człowieka, całożyciowej urazy, bo naprawdę
nie warto. Wszystkiego dobrego.
- Przewodniczący Rady Gminy Sylwester Mąkosa – dziękuję bardzo Pani Ewo, zarówno w imieniu
Rady jak i Państwa Sołtysów.
Ad. 10
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu
żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
W głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
przyjętej do wymiaru podatku rolnego została przyjęta. (uchwała w załączeniu)

Ad. 11
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomości na 2015 rok.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
W głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od
nieruchomości na 2015 rok została przyjęta. (uchwała w załączeniu)

Ad. 12
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy
Wolanów.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
W głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za” uchwała w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów
została przyjęta. (uchwała w załączeniu)
Radny p. Tadeusz Gibała opuścił obrady sesji Rady Gminy.
Ad. 13
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
W głosowaniu jawnym przy 11 głosach „za” uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na
2014 rok została przyjęta (uchwała w załączeniu)
Radny p. Tadeusz Gibała wrócił na obrady sesji.

Ad. 14
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania ( w załączeniu)
Ad. 15.
Podziękowanie wójta za współpracę z Radnymi Rady Gminy Wolanów.
W danym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Wolanów p. Krzysztof Murawski skierował
podziękowanie do Państwa Radnych, Sołtysów, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz oraz wszystkich
obecnych na sesji. (podziękowanie w załączeniu)
W dalszej części wypowiedzi w związku z faktem, że radny p. Marian Czerwiński nie
kandyduje już do kolejnej kadencji Rady Gminy Wolanów Wójt Gminy p. Krzysztof Murawski
podziękował mu za wkład pracy sprawując mandat radnego w ciągu trzech ostatnich kadencji.
Radny Marian Czerwiński również podziękował, nadmienił, że zawsze współpraca odbywała się
bardzo dobrze, ma świadomość dobrze pełnionych obowiązków poprzez działanie na rzecz swojej
lokalnej społeczności.
Następnie Wójt podziękował wszystkim radnym za współpracę. Stwierdził, że w kadencji
2010 – 2014 wykonanych zostało wiele zadań. Dużo się działo.
Dziękuję Państwu Sołtysom, za wkład pracy przy realizacji funduszu sołeckiego, za pomoc przy
realizacji zadań nałożonych na samorząd chociażby system gospodarowania odpadami. Wasze
wybory będą odbywać się w styczniu, już w tej chwili również życzę Wam sukcesów.
Następnie Wójt Krzysztof Murawski wręczył podziękowania wszystkim radnym.
- Radna p. Teresa Pankowska – dziękujemy za współpracę, która wyglądała różnie, każdy miał
prawo do własnego zdania. Jeśli Pan wygra wybory to zawsze powinien Pan liczyć się ze zdaniem
każdej ze stron. Reprezentuję ten samorząd i tak wyrażam swoją troskę. Niech Pan szanuje każdy
głos. Do nikogo nie czuję urazy, nie jestem osobą mściwą i mam prośbę, żeby pan nie był
pamiętliwy.
- Wójt – biorę sobie do serca tylko racjonalną krytykę. Sami tego doświadczacie i po to mamy
prawnika, aby dbał o przestrzeganie prawa.
- Sołtys sołectwa Kolonia Wawrzyszów - Dorota Towarek – dziękujemy również za współpracę, ja
też nie oszczędzam Wójta ani rady w momencie kiedy jest jakiś problem. Nie czujmy urazy do
siebie. Też być może się spotkamy, to tylko zależy od mieszkańców. Dziękuje za te 4 lata, dużo
mieliśmy wymagań zdajemy sobie z tego sprawę.
Następnie w imieniu rady p. Sylwia Golińska oraz p. Tadeusz Gibała złożyli podziękowanie
pracownikowi Urzędu Gminy p. Monice Musiałek za obsługę biura rady gminy wręczając kwiaty.
Ad. 16.
Wolne wnioski i informacje
Przewodniczący Rady Gminy p. Sylwester Mąkosa poinformował o pismach, które
wpłynęły do Rady. Nadmienił, że można się z nimi zapoznać w biurze rady gminy.
W dalszej części posiedzenia poddano pod dyskusję temat rodziny obecnej na sesji, która
zamieszkuje w lokalu socjalnym starającej się o zamianę mieszkania komunalnego na większy lokal.
Przewodniczący Rady Gminy p. Sylwester Mąkosa odczytał pismo, które wpłynęło na sesji
od ww. rodziny. Wójt Gminy p. Krzysztof Murawski zapewnił mieszkankę, że otrzyma większy
lokal.
Sołtys sołectwa Rogowa p. Marek Kraszewski zabierając głos powiedział, że tu jest taka
walka o płyty, natomiast w poprzedniej kadencji, nikt się nie interesował, gdzie trafiły wiaty, czy
na złom, ogrodzenie również znikło ktoś zabrał cisza, wtedy nikt nie działał na szkodę samorządu.
Kolejna sprawa – przy budowie wodociągu, czy kanalizacji walczyłem, kiedy była podjęta uchwała
o opłacie, że jest niezgoda z prawem dzisiaj wiemy.

Ad. 17.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Sylwester Mąkosa o godz.

12.00 zamknął XLVI sesję Rady Gminy Wolanów.
Protokolantka:
M. Musiałek

Przewodniczący Rady Gminy
Sylwester Mąkosa

