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Protokół Nr IV/2015 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 26 stycznia 2015 roku 

 

Ad 1 

Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska o godz. 14.00  otworzyła IV 

sesję Rady Gminy Wolanów. Powitała wójta, radnych sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję. 

Następnie zgodnie z listą obecności poinformowała, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi 

kworum niezbędne do prowadzenia obrad oraz podejmowania prawomocnych uchwał. 

Wójt Gminy Adam Gibała zabierając głos poinformował, że w związku z odejściem 

sekretarz gminy Małgorzaty Szczepaniak, ww. stanowisko objęła Pani Marianna Biesiadecka – 

pracownik Urzędu Gminy.  

 

Ad 2 

Następnie przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła proponowany 

porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.   

4. Informacje Komisji o ich pracach między sesjami Rady.  

5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.  

6. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady. 

7. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniej sesji. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

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

wieloletniej prognozie finansowej. 

10. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2015 – 2018. 

11. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta. 

12. Odczytanie opinii komisji i wniosków radnych 

13. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

14. Przedstawienie stanowiska wójta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych. 

15. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 

16. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 

2015 roku. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 

2015 roku. 

19. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu re-

krutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawo-

wych prowadzonych przez Gminę Wolanów. 

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

22. Wolne wnioski i informacje.  

23. Zamknięcie obrad. 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. Przewodnicząca Rady Gminy poddała 

pod głosowanie przedstawiony porządek obrad. W głosowaniu jawnym porządek obrad został 

przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów. 

 

Ad 3 

Do protokołu z ostatniej sesji  nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. W głosowaniu jawnym 

protokół z sesji Nr III/2014 z dnia 23 grudnia 2015 roku został przyjęty jednogłośnie.  
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Ad 4 

W danym punkcie posiedzenia jako pierwszy głos zabrał Sylwester Mąkosa – 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów informując, że  Komisja 

miedzy sesjami spotkała się dwukrotnie. Na posiedzeniach komisji zajmowano się opiniowaniem 

budżetu i analizą wprowadzonych zmian. 

Jako kolejny zabrał głos przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia Marcin 

Ciężkowski informując, że w okresie miedzy sesjami komisja odbyła jedno posiedzenie. Wszystkie 

wniesione poprawki zostały zaopiniowane pozytywnie. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Marek 

Ferens poinformował, że komisja spotkała się dwukrotnie. Wszystkie ustalenia zawarte są w opinii 

Komisji.  

Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogumił Towarek potwierdził w swej 

wypowiedzi przebieg wspólnego posiedzenia Komisji.  

 

Ad 5  

Wójt Gminy Adam Gibała przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami 

za okres od dnia 23  grudnia 2014 roku do dnia 26 stycznia 2015 roku  ( sprawozdanie w 

załączeniu) 

 

Ad 6 

Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka przedstawiła informację z realizacji uchwał Rady Gminy. 

(informacja w załączeniu) 

 

Ad 7  

Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka poinformowała, że na ostatniej sesji nie odnotowano 

wniosków.  

 

Ad 8  

Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Jacek Murawski zabierając głos zadał pytanie, dlaczego wybudowanie boiska nie 

planowane jest na działce szkolnej w Mniszku, za przykład radny podał boisko w Sławnie, które 

jest zlokalizowane przy szkole. Poprosił o rozważenie zmiany umiejscowienia danego obiektu.  W 

odpowiedzi Wójt Gminy poinformował, że lokalizacja tego boiska podyktowana jest faktem 

wielkości działki gminnej (ponad 1 ha). Ponadto z obiektu mogliby korzystać wszyscy okoliczni 

mieszkańcy, nie tylko młodzież szkolna. Nadmienił, że usytuowanie działki również przemawia za 

daną lokalizacją.  

Radny Andrzej Szatan poparł decyzję Wójta Gminy odnośnie lokalizacji boiska  w Mniszku. 

Według niego ze zlokalizowanego w danym miejscu boiska będą mogli korzystać mieszkańcy z 

innych miejscowości.  

W dalszej części głos zabrał radny Czesław Gac odnosząc się do drogi w stronę ulicy 

Hodowlanej. Opisał stan drogi jako jedno wielkie grzęzawisko. Zgłosił potrzebę asfaltowania ww. 

drogi. Wójt poinformował, że sprawy własności działek nie do końca są uregulowane, co stanowi 

problem w zleceniu opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi. Ponadto 

Gmina Wolanów będzie musiała ponieść koszty podziałów działek przeznaczonych pod poszerzenie 

przedmiotowej drogi oraz koszty aktów  notarialnych przenoszących własność wydzielonych 

działek na rzecz Gminy Wolanów. 

Następnie radny Marek Ferens w swej wypowiedzi odniósł się do drogi w Ślepowroniu ul. 

Hodowlanej – powinna być ekspertyza podłoża. 

W ramach interpelacji radny Marek Ferens zgłosił wniosek o zlecenie wykonania ekspertyzy 

podłoża drogi w Ślepowroniu – ul. Hodowlana.   

Radny Zdzisław Niewola zgłosił wniosek, aby zorganizować spotkanie z dyrektorem szkoły 
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w Mniszku w celu analizy lokalizacji inwestycji –  budowa boiska sportowego.  

Następnie radny Andrzej Szatan zgłosił wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy drogi z 

Dzikiej Niwy w kierunku  Zabłocia, która  w tej chwili jest nieprzejezdna.  

Radna Jolanta Gutkowska  zgłosiła wniosek o wykonanie ekspertyzy drogi w Strzałkowie 

łączącej Garno ze Strzałkowem koło P. Kobyłeckiej, która jest rozkopana i nieprzejezdna. 

Radny Józef Odzimek zgłosił konieczność remontu drogi  w m. Gawroni, ponieważ jest 

również nieprzejezdna. 

Następnie sołtys sołectwa Rogowa Marek Kraszewski zabrał głos w sprawie planowanej 

inwestycji - budowy boiska wielofunkcyjnego. Według sołtysa boisko powinno być wybudowane 

przy szkole w Mniszku. Odniósł się również w swej wypowiedzi do  metrażu sali gimnastycznej w 

szkole w Mniszku. Twierdząc, że szkoła jest za mała na obecną liczbę uczniów. Zaproponował 

odłożenie budowy boiska na kilka lat, a tymczasem zająć sprawą budowy Sali gimnastycznej przy 

szkole w Mniszku.  

 Następnie radny Jacek Murawski powiedział, że rodzicom dzieci ze szkoły w Sławnie, 

zależy aby była świetlica, sala gimnastyczna również jest potrzebna. Ponadto szkoła w Sławnie nie 

jest docieplona. Nadmienił, że brak świetlicy spowodowało rezygnację około 30-ga dzieci, które 

musiały wybrać szkoły radomskie, co spowodowało, że gmina traci dotacje oświatową. 

 Następnie sołtys sołectwa Kolonia Wawrzyszów Dorota Towarek zgłosiła problem 

bezpańskich psów na terenie swojego sołectwa. Kolejny temat poruszony przez Panią sołtys 

dotyczył posypywania dróg gminnych, według mieszkańców posypywanie odbywa się w małej 

ilości. W odpowiedzi Wójt poinformował, że drogi  są w miarę dobrze utrzymane. Natomiast 

odnośnie bezpańskich psów Wójt wyjaśnił, że ww. temat jest jednym z trudniejszych do 

rozwiązania, ponieważ odławianie bezpańskich psów jest bardzo kosztowne.  

   

Ad 9 

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

uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. (opinia w załączeniu) 

  

 Ad. 10 

 Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018. 

Nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń do ww. projektu uchwały. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w 

ww. sprawie. 

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018 

została przyjęta jednogłośnie.(uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 11 

Skarbnik Gminy Zofia Janas przedstawiła odczytała projekt uchwały budżetowej wraz z 

uzasadnieniem ( projekt uchwały w załączeniu)  

 

Ad. 12 

Z uwagi na fakt, iż poszczególne opinie Komisji stałych rady Gminy wystosowane były tej samej 

treści Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia odczytał jej treść. (opinie komisji 

w załączeniu). 

 

Ad. 13 

Skarbnik Gminy Zofia Janas odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w spra-

wie opinii o projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz możliwości sfinansowania planowa-

nego w budżecie deficytu. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 14 
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Wójt Gminy Adam Gibała przedstawił stanowisko wójta w sprawie opinii komisji i wnio-

sków radnych. Wójt poprosił Wysoką Radę o przychylne stanowisko w sprawie przedstawionego 

budżetu na rok 2015. (stanowisko w załączeniu) 

 

Ad. 15.  

W danym punkcie posiedzenia głos zabrał radny Jacek Murawski składając podziękowania 

Wójtowi, za wprowadzenie do budżetu na 2015 roku inwestycji pn. przebudowa biblioteki w 

Mniszku pod potrzeby punktu przedszkolnego. Dzięki decyzji Wójta zagłosuje za budżetem, po-

mimo braku jeszcze jednej inwestycji w budżecie na 2015 rok. tj. budowa drogi w m. Ślepowron, 

która została wykreślona z projektu budżetu.     

 

Ad 16 

Skarbnik Gminy Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały budżetowej na 2015 rok. (w 

załączeniu). 

Przewodnicząca Rady  poddała pod głosowanie poprawki do uchwały budżetowej, które otrzymała 

Rada Gminy. (poprawki w załączeniu) 

Następnie przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie uchwałę 

budżetową na 2015 rok, która została przyjęta jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów.(uchwała 

w załączeniu). 

 

Ad 17 

Skarbnik Gminy Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały w sprawie  udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2015 roku. 

Nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń do ww. projektu uchwały. 

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Radomskiemu w 2015 roku została przyjęta jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 18 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie  

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2015 roku. 

Nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń do ww. projektu uchwały. 

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Radomskiemu w 2015 roku została przyjęta jednogłośnie.(uchwała w załączeniu) 

 Wójt zabierając głos odniósł ssie w swej wypowiedzi do drogi, na która Rada Gminy 

przeznaczyła środki finansowe w ramach wsparcia. (uchwała w załączeniu) 

  

Ad. 19 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie  

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  

Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.    

Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok została 

przyjęta jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 20 

 Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Wolanów.  

Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w 
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postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów została przyjęta jednogłośnie. 

  

Ad. 21 

Odpowiedzi na interpelacje przedstawił Wójt Gminy Adam Gibała. 

 

Ad. 22 

W danym punkcie posiedzenia głos zabrał radny Jacek Murawski odnosząc się do drogi 

powiatowej. Poinformował, że były prowadzone rozmowy z przedstawicielami Zarządu Dróg 

Powiatowych w Radomiu odnośnie odwodnienia drogi, a nie pól. Wójt zabierając głos 

poinformował o planach Starostwa Powiatowego w sprawie przebudowy drogi powiatowej. ……. 

 Radny Tadeusz Gibała zabrał głos w sprawie ustalenia granicy rzeki Garlicy, informując, że 

nie zostały wskazane granice rzeki po ostatniej modernizacji ewidencji gruntów.  Zadał pytanie, 

gdzie można monitować w tej sprawie. W odpowiedzi inspektor Bożena Kokosza poinformowała, 

że należy zwrócić się w ww. temacie do Starostwa Powiatowego w Radomiu. 

Radny Zdzisław Niewola  podziękował Wójtowi za uwzględnienie w budżecie gminy na 

2015 rok realizacji inwestycji – punktu przedszkolnego w Mniszku. Następnie poinformował o 

odkrytych studzienkach przy drodze powiatowej ….. 

 Radna Jolanta Gutkowska zgłosiła wniosek, odnośnie rezygnacji z członkostwa w Komisji 

Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Przewodnicząca poinformowała radną, 

aby złożyła rezygnację w formie pisemnej. 

 Jako kolejny głos zabrał radny Andrzej Szatan informując, o niewystarczającym 

posypywaniu drogi.  Powiedział, że zainterweniował natychmiast wykonując telefon do 

Wykonawcy, który zapewnił radnego, że weźmie ten fakt pod uwagę i nastąpi poprawa w 

wykonywaniu należytego posypania dróg.  

Następnie radny  Jacek Murawski skierował pytanie do radcy prawnej w sprawie 

nienależytego odśnieżania dróg powiatowych, czy Gmina może interweniować w tej sprawie. 

Przewodnicząca poinformowała, że odpowiedź zostanie udzielona na kolejnej sesji Rady 

Gminy.  

 Sołtys sołectwa Wymysłów Teresa Brzeźniak zapytała o realizację drogę Mniszek – 

Szydłowiec  - czy jest planowana do wykonania. 

Sołtys Marek  Kraszewski zabierając głos zapytał, czy osoby zamieszkałe, a nie 

zameldowane będą mogły wziąć udział w wyborach sołeckich. W odpowiedzi Przewodnicząca 

Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że statuty poszczególnych sołectw określają, kto 

może wziąć udział w głosowaniu. 

Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka przytoczyła zapis Statutu Sołectwa dotyczący osób 

mogących brać udział bierny i czynny w głosowaniu. 

Następnie głos zabrał mieszkaniec Wolanowa Pan Zygmunt Kucharski deklarując chęć 

uczestniczenia w rozmowach z przedstawicielami Starostwa Powiatowego odnośnie tzw. betonki – 

odwodnienia drogi. 

Sołtys Marek Kraszewski zabierając głos poinformował, o organizowanych bezpłatnych 

kursach przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego. 

   

Ad 18 

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska 

podziękowała za udział w posiedzeniu, po czym zamknęła IV sesję Rady Gminy Wolanów o 

godz.16.00. 

 

 

Protokolantka Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów 

 

Bożena Kokosza Teresa Pankowska 


