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Protokół Nr V/2015 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 5  marca 2015 roku 

 

Ad 1 

Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska o godz. 8.00  otworzyła V sesję 

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

Następnie zgodnie z listą obecności poinformowała, że w sesji uczestniczy 14 radnych, jeden radny 

Jacek Murawski nieobecny usprawiedliwiony. W związku z czym jest niezbędne kworum do 

prowadzenia obrad oraz podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad 2 

Następnie przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła proponowany 

porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Uroczyste podziękowania dla sołtysów minionej kadencji i powitanie sołtysów kadencji 

2015 - 2019. 

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.   

5. Informacje Komisji o ich pracach między sesjami Rady. 

6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami. 

7. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady. 

8. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniej sesji. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Informacja z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok. 

11. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości 

planowanej przez Gminę Wolanów kwoty długu w latach objętych  Wieloletnią Prognozą 

Finansową. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zamian w składzie osobowym Rady Społecznej 

przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolanowie. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i 

Porządku Publicznego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji  Rolnictwa Ochrony 

Środowiska i Porządku Publicznego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 

rok. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Gminnego Centrum Kultury 

w Wolanowie. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości opłaty za inkaso. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Wolanów na lata 2015 – 2018 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. 

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

23. Wolne wnioski i informacje. 

24. 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 
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przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów. 

Ad 3 

W danym punkcie posiedzenie Wójt Gminy Adam Gibała  podziękował sołtysom minionej 

kadencji za współpracę, pomoc przy realizacji zadań samorządowych. Państwu Sołtysom wręczył 

dyplomy, natomiast dla dwóch sołtysów obchodzących 25-lecie jubileuszu pracy w samorządzie 

piastując funkcję sołtysów złożone zostały szczególne życzenia oraz wręczono im kwiaty.   

Ad 4 

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

protokół z sesji Nr IV/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku został przyjęty jednogłośnie. 

Ad 5 

Jako pierwszy głos zabrał Marcin Ciężkowski Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury 

Sportu i Zdrowia  informując, że w okresie miedzy sesjami Komisja miała jedno posiedzenie w 

dniu 24 lutego. Komisja zajmowała się analizą działalności Gminnego Centrum Kultury w 

Wolanowie. Na posiedzenie zaproszona była Dyrektor GCK w Wolanowie, która zapoznała komisję 

ze sprawozdaniem z działalności za 2014 oraz przedstawiła plan działań na 2015 rok. W dalszej 

części posiedzenia Komisja opiniowała projekty uchwał, wszystkie zostały pozytywnie 

zaopiniowane. W sprawach różnych padł wniosek złożony przez Pana Tadeusza Gibałę w sprawie 

konieczność uruchomienia punktu zrzutu. Komisja przekierowała wniosek na posiedzenie Komisji 

Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w celu zajęcia stanowiska w ww. sprawie. 

W sprawach różnych Pan Andrzej Szatan zgłosił wniosek o konieczność zorganizowania spotkania 

mieszkańców Gminy Wolanów z przedstawicielami Rejonowych Spółek Wodnych. Wpłynęło 

również pismo od mieszkańców Podkończyc w sprawie przekształcenia przysiółka Podkończyce na 

wieś i utworzenia sołectwa Podkończyce. Członkowie Komisji chcieli zasięgnąć informacji 

odnośnie kosztu utworzenia sołectwa.  Wpłynęło także pismo od Pani Darii Furman. Członkowie 

Komisji poprosili o stanowisko pracownika merytorycznego w tej sprawie.  

 Jako kolejny informację przedstawił Sylwester Mąkosa przewodniczący Komisji Rozwoju 

Gospodarczego Budżetu i Finansów. Powiedział, że komisja spotkała się na jednym posiedzeniu w 

dniu 26 lutego. Członkowie komisji zajmowali się analizą ściągalności podatków i opłat za 2014 

rok oraz opiniowaniem materiałów na sesję Rady Gminy. Ponadto zajmowano się sprawami 

bieżącymi. Przewodniczący Komisji poinformował, że ściągalność podatków jest na 

zadawalającym poziomie, poza kilkoma wyjątkowymi przypadkami w kilku sołectwach. Komisja 

wróci do tematu jak mecenas zapozna się ze sprawami bliżej. Padł również wniosek, aby w 

przypadku większych dłużników w opłatach  za wodę podjąć działania informujące dłużników o 

możliwości  braku dostawy wody przez gminę. Komisja również zawnioskowała o przygotowanie 

informacji odnośnie kosztów realizacji zadania - gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeśli 

chodzi o pisma, które wpłynęły do Rady, Komisja ustosunkowała się podobnie jak komisja 

oświatowa. 

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogumił Towarek poinformował, że  komisja spotkała 

się dwa razy w dniu 4 lutego oraz 24 lutego. Członkowie Komisji zapoznali się ze skarga na 

działalność dyrektora SP ZOZ w Wolanowie. Komisja uznała skargę za zasadną.  Następnymi 

tematami były kontrola referatu inwestycji rozwoju i ochrony środowiska w zakresie sieci 

kanalizacyjnej, remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy oraz budynku komunalnym. 

Następna omawiana sprawa dotyczyła tematu wysypiska, dokładniej sprzedaży płyt betonowych. W 

dalszej części posiedzenia członkowie Komisji wysunęli wnioski i uwagi oraz zajęli się 

opiniowaniem materiałów przygotowanych  na sesję Rady Gminy. Wszystkie wnioski i projekty 

uchwał zaopiniowane zostały pozytywnie.       

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Marek 

Ferens poinformował, że członkowie Komisji spotkali się w dniu 24 lutego. Członkowie Komisji 

zajmowali się analizą stanu prawnego działek. Opiniowano projekty uchwał na sesję, przedstawiona 

została również analiza ściągalności podatków i opłat w gminie Wolanów. Rozpatrywane były także 

pisma, które wpłynęły do Rady Gminy.     
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Ad 6 

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

za okres od dnia 26  stycznia 2015 roku do dnia 5 marca 2015 roku  ( sprawozdanie w załączeniu) 

Na wstępie Wójt Adam Gibała poinformował o przeprowadzonych wyborach w 

poszczególnych sołectwach, które rozpoczęły się w końcu miesiąca stycznia i trwały przez cały 

miesiąc luty. Wójt zauważył ogromne zainteresowanie wyborami wśród mieszkańców,  

zadowalającą frekwencję, społeczeństwo czuje siłę swojego głosu - dodał. Zebrania wyborcze 

organizowane były w lokalach użyteczności publicznej, żeby zapewnić dogodne warunki dla 

mieszkańców.  

Następnie Wójt Gminy Adam Gibała poinformował, o zaistniałych zmianach sołtysów w sześciu 

sołectwach.  

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska  poinformowała, że była w wydziale 

geodezji w Starostwie, ponieważ napływa dużo informacji o popełnionych błędach w czasie 

modernizacji ewidencji  gruntów i budynków. Nadmieniła, że w przyszłym tygodniu mieszkańcy 

gminy będą mieli pełny dostęp do informacji w budynku Urzędu Gminy. Obsługę będzie 

prowadziła inspektor  Bożena Kokosza. Starostwo Powiatowe zleciło wykonanie pomiarów firmie 

TRANS- GEO, trzeba będzie sprawdzać indywidualnie, na czym polega błąd. Następnie 

wystosowywać pisma. Było dużo samowolek budowlanych. Przewodnicząca Teresa Pankowska 

zaapelowała do radnych oraz sołtysów, aby informowali mieszkańców,  o możliwości sprawdzenia 

danych w Urzędzie Gminy Wolanów. Nadmieniła, że naliczenie podatku po zmianie, nastąpi ze 

skutkiem od dnia 26 lutego 2014 roku.  

Ad 7 

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

(informacja w załączeniu) 

Ad. 8. 

Informacja z realizacji wniosków z poprzedniej sesji (w załączeniu) 

Ad. 9 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 Radny Czesław Gac – zadał pytanie, „czy właściciel nieruchomości może samodzielnie 

zdejmować eternit, czy jest to dopuszczalne i nikt tego nie zakwestionuje”. 

Następnie radny Czesław Gac poruszył temat stosowania zwolnień w podatkach od nieruchomości. 

Zapytał: „czy jest możliwość zwolnienia z opłat za stodoły i obory stojące na działkach o pow. do 1 

ha”. Radny poprosił o dyskusję w ww. sprawie.   

 Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że temat zostanie 

skierowany do Pani mecenas.   

- Józef Odzimek – „dlaczego ja nie byłem poinformowany, że można składać wnioski”. 

Radny Zdzisław Niewola zabrał głos w związku z pismem o rozgrodzenie drogi w Mniszku. 

Zaapelował, żeby temat został przyśpieszony. Kolejna sprawa, o której radny wspomniał to 

konieczność uzyskania działki od Agencji Rolnej, aby uregulować sprawę przejścia przez tory. 

Następny temat poruszony przez radnego dotyczył  spotkania w sprawie budowy boiska w Mniszku. 

Radny wołałby, żeby boisko zlokalizowane zostało przy szkole. Po kilku latach okaże się kto miał 

rację, ponieważ za kilka lat trzeba będzie obiekt monitorować, grodzić i pilnować - dodał. 

Jako kolejny głos zabrał radny Tadeusz Gibała w sprawie uruchomienia punktu zrzutu. W 

każdym  roku lekceważono apel radnego, kiedy zabierał głos w danej sprawie: „przyjdzie rok 2016 

i będziemy musieli rozliczać się ze ścieków”. Według radnego nie ma odpowiedniej osoby w 

Domaniowie, która zajęłaby się tematem. Natomiast takie punkty powinny być udostępnione. Było 

doprojektowywane w momencie wykonywania kanalizacji Wawrzyszów, Rogowa, Mniszek. 

Musimy rozmawiać. Wójt Adam Gibała odnosząc się do ww. tematu poinformował, że w ostatnim 

czasie zmienił się prezes. Wójt Gminy poinformował, że zgłosił się do Gminy Wolanów  o 

dofinasowanie do modernizacji ww. oczyszczalni. 

Ad. 10. 
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Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka przedstawiła sprawozdanie z realizacji Programu 

współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014. ( w załączeniu) 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że ta informacja może byłaby 

pełniejsza i złożona wcześniej na komisjach, natomiast pracownik ds. pozyskiwania funduszy 

unijnych złożył wypowiedzenie z dniem 31 grudnia, a tymczasem zakres czynności został 

przekazany innemu pracownikowi. 

Ad. 11. 

Skarbnik Gminy Zofia Janas odczytała uchwałę Nr RA.70.2015 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości 

planowanej przez Gminę Wolanów kwoty długu w latach objętych Wieloletnia Prognozą 

Finansową.(uchwała w załączeniu) 

Ad. 12 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Wolanowie. 

Radny Czesław Gac zabierając głos  poinformował, że sprawą Ośrodka Zdrowia Rada 

zajmowała się   w poprzedniej kadencji.  Cytuje „kiedy były jakieś nieporozumienia, kiedy były 

jakieś sprawy z Państwem Tyburcy sam byłem na sesji wnioskodawcą, nie pamiętam czego 

dotyczył punkt, ale wnioskowałem, żeby Rada Gmina nie rozpatrywana takich spraw, bo Rada nie 

jest w stanie rozstrzygnąć takich rzeczy dobrze. Tu nikt nikogo nie chce bronić, ale zgadzam się z 

tym, że działanie Pani dyrektor nie jest takie, jakie powinno być. Od początku byłem przeciwny, 

aby Pani dyrektor  nie pełniła tej funkcji z racji tego że nie jest lekarzem, tak jak było przedtem. 

Czy dobrze nie wiem, bo też byli zwolennicy i przeciwnicy. Dlaczego nie mogę wiedzieć, kto 

składa tę skargę. Czy nie mogę wiedzieć. Przede wszystkim to mnie uderza, na czym ja mam 

polegać? Na tym, że komisja Rewizyjna stwierdziła,  że to jest zasadne, a ja za tym mam 

zagłosować. Jedyne moim zdanie bardzo zasadne jest ostatnie zdanie, że Komisja Rady Gminy w 

Wolanowie wnioskuje o zwrócenie się do Wójta Gminy. Oczywiście uważam, ze kompetentną 

osobą jest Wójt w tej sprawie. Przecież Rada Gminy nie zatrudniała dyrektora ani nie powoływała. 

Nie wiem, czy ma prawo upominać, jeżeli lekarz nie wywiązuje się właściwie z obowiązków to od 

tego są czynniki izb lekarskich, a nie zwykłej Rady Gminy. Dlatego ja uważam, że to jest niezbyt 

zasadne, w ogóle nad tym nie powinniśmy dyskutować. Oczywiście skierować do Pana Wójta i Pan 

Wójt powinien już w swoim zakresie decyzję podejmować”. 

- Radny Sylwester Mąkosa: „w woli uzupełnienia tamta sprawa dotyczyła przekierowania sprawy  

dotycząca Państwa Tyburcy do Prokuratury, więc to trochę inaczej wyglądało. Natomiast tu chodzi 

o przekierowanie do Wójta, więc nie widzę w tym problemu”. 

- Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka: ”powyższa skarga wpłynęła za poprzedniego Wójta, za 

poprzedniej Rady. Pan Wójt wystąpił do Pani dyrektor z pismem o złożenie wyjaśnień. Następnie 

Pani Dyrektor złożyła wyjaśnienia, natomiast musiały nie zadawalać poprzedniego Wójta skoro 

przekierował tę skargę do Komisji Rewizyjnej. Skoro skarga wpłynęła należy ją rozpatrzeć”. 

Z sali pojawiły się zapytania – kto napisał tę skargę.    

- Sekretarz wyjaśniła, że Komisja Rewizyjna powołana jest do takich zadań, to nie pierwsza skarga 

skierowana do rady, ponadto co wniesie podanie nazwiska. 

- Radny Czesław Gac: „skoro mamy na sali  Panią mecenas to może na ten temat coś powiedzieć. 

ja się ze wszystkim zgadzam nie wszyscy lekarze są dobrzy , ale  ja mam za nią podnieść lub nie 

podnieść ręki, ja oczywiście oświadczam, że nie podniosę. Jak się to ma jakiś x złożył skargę, moim 

zdaniem jest to niepoważne. 

- Sołtys sołectwa Garno Krzysztof Siara zapytał, dlaczego nie można poznać nazwiska osoby, która 

złożyła skargę. 

- Andrzej Szatan: „żadne nazwisko nie jest ujawnione w uzasadnieniu do uchwały. 

Radca prawny Sylwia Rzepka - Sęderowska zabierając głos poinformowała, iż „brak danych 

osobowym w uzasadnieniu podyktowane jest kwestią ochrony danych osobowych. Natomiast 
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wiedza o tym została przekazana Komisji Rewizyjnej. Jest to Komisja powołana do 

przeprowadzania kontroli. Uprawniona jest do posiadania tych informacji, nie do tego żeby 

przekazywać je dalej. Mógłby ktoś mieć zarzuty odnośnie naruszenia jego danych osobowych. 

Skarga nie jest anonimowa, podpisana jest imieniem i nazwiskiem z konkretną datą oraz adresem. Z 

opisem, z zarzutami w stosunku do konkretnego lekarza stomatologa i dyrektora. Te wszystkie 

okoliczności znane są Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna została wybrana spośród Państwa, 

więc ja też nie widzę problemu dlaczego Państwo negują zdanie Komisji Rewizyjnej i tak bardzo 

domagają się wskazania nazwiska. Dla Państwa, jako Rady powinien ważny być fakt, jakie wnioski 

wyciąga, jako Komisja, a nie fakt kto złożył tę skargę. Pan się nie ukrywa, był na pracach Komisji, 

wśród grona osób które są wybrane spośród Rady do przeprowadzania tych konkretnych czynności. 

Ponadto dalsze rozpowszechnianie imienia i nazwiska tych osób naruszałoby ustawę o ochronie 

danych osobowych, dlatego te dane są zastrzeżone”. 

- Czesław Gac: „czy to jest konieczne przyjmowanie jakąś uchwałą, nie wystarczy decyzja Komisji 

Rewizyjnej. Uznajemy za zasadne, a Rada Gminy musi podejmować na ten temat uchwałę? 

- Radca prawny Sylwia Rzepka – Sęderowska: „Rada działa w takiej formie, dlatego podejmujecie 

Państwo decyzje w drodze uchwały. Natomiast ma Pan rację odnośnie wyciągnięcia konsekwencji i 

ocena pracy dyrektora ZOZ-u, która nie jest w kompetencji Rady. Wy jesteście przedstawicielami 

społeczeństwa Waszej Gminy. W waszych rękach jest zapewnienie dostępu mieszkańcom do 

właściwej opieki i ewentualna pomoc w odwołaniu się i uzyskaniu jakiejkolwiek pomocy. Pan 

rzeczywiście był odesłany z bólem o miesiąc czy półtora. Nie życzę nikomu, aby ktoś z Państwa był 

tak potraktowany i odesłany do prywatnej instytucji. Pan musiał szukać pomocy w sprawiedliwości 

u Wójta i u Rady – jako swoich przedstawicieli. Nie u Pani dyrektor, która powinna wtedy 

zareagować. Dlaczego w takiej sytuacji mieszkaniec nie miał dostępu do pomocy medycznej. 

Jeszcze raz powtarzam, że nie do Waszej kompetencji należy wyciąganie konsekwencji wobec 

dyrektora, jeżeli to będzie brane pod uwagę – jako siła naruszeń ze strony Pani dyrektor będzie to 

skutkowało wyciągnięciem konkretnych konsekwencji przewidzianych w kodeksie prawa 

cywilnego. Jest katalog nagany, upomnienia aż po wypowiedzenie, czy rozwiązanie umowy o pracę. 

To jest oczywiście zależne od tego jak potwierdzą się te zarzuty. Natomiast nie jest to jedyna skarga, 

jest ona chyba początkiem całej drogi jeśli chodzi o sprawdzenie sprawności dostępu jaki 

mieszkańcy Gminy i Państwo macie do pomocy medycznej. Ponieważ tu jest brak nadzoru oraz 

brak jakości usług. Każdy ma konstytucyjne prawo do bezpłatnej pomocy w chwili, kiedy jest 

zagrożone życie lub zdrowie. Jest to drażliwa i delikatna sprawa, natomiast pozostawienie jej bez 

żadnego echa i wypieranie się, że nie jest to w Państwa gestii nie wydaje mi się również zasadne. 

To Wy zostaliście wybrani przez obywateli, To Wy macie moc sprawczą, żeby zrobić coś dla ludzi 

pozostających w chwili cierpienia bez pomocy”.     

Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka nadmieniła, że każda skarga, która wpływa do Rady Gminy 

kończy się podjęciem uchwały, bez względu na fakt, czy skarga jest zasadna, czy też nie. To jest 

zgodne z procedurą.        

- Sołtys sołectwa Rogowa Marek Kraszews: „ Ja znam tę sprawę.  Tu jest wszystko zasadne,  że ten 

Pan się odważył należą mu się wielkie słowa uznania. Należy tu zwrócić uwagę, że ten Pan żądał 

zadośćuczynienia. Ukażecie Państwo, czy przegłosujecie uchwałę na Panią Dyrektor, ale co dalej? 

Pan ma iść do Sądu na kogo? Na Wójta, na Panią Dyrektor. On żąda zadośćuczynienia, jakie 

poniósł koszty.   

- Przewodnicząca Rady Teresa Pankowska – tak jest zapisane w protokole.   

- Czesław Gac – my nie mamy pełnej wiedzy na ten temat. 

- Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska: „Panu wyjaśnione zostało, co Komisja może 

uczynić w danej sprawie”. 

- Radna Jolanta Gutkowska: „mam taką propozycję skoro nie wszyscy radni znają sprawę, to może 

po krótce przekaże Pani na tyle informacji, na ile jest to możliwe, jeśli mają głosować żeby 

wiedzieli za czym”. 

- Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska: „ jest uzasadnienie do uchwały, które wszyscy 

radni mieli w materiałach na sesję, nic więcej tu nie mogę dodać, ponieważ musiałabym ukazać 
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więcej szczegółów. Nie chciałabym tego czynić, ktoś może nie życzyłby sobie, aby informować 

publicznie w szczegółach. Natomiast każdy ma możliwość wglądu do protokołu z Komisji 

Rewizyjnej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Wolanowie. 

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie została przyjęta 

jednogłośnie.(uchwała w załączeniu) 

Ad. 13 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zamian 

w składzie osobowym Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdro-

wotnej w Wolanowie. 

Do ww. projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wprowadzenia zamian w składzie osobowym 

Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolanowie zo-

stała przyjęta jednogłośnie.(uchwała w załączeniu) 

Ad. 14. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

odwołania członka Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. 

Do ww. projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.  

W głosowaniu jawnym  uchwała w sprawie odwołania członka Komisji Rolnictwa Ochrony 

Środowiska i Porządku Publicznego została przyjęta jednogłośnie.(uchwała w załączeniu) 

Ad. 15. 

Przewodnicząca Rady Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie uzupełnienia 

składu osobowego Komisji  Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Rolnictwa Ochro-

ny Środowiska i Porządku Publicznego padła propozycja w osobie Pana Czesława Gaca. 

Następnie Radny Czesław Gac wyraził zgodę na kandydowanie.  

W głosowaniu jawnym przy 11 głosach „za”, 3 „wstrzymujących” uchwała w sprawie   uzupełnie-

nia składu osobowego Komisji  Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego została 

przyjęta.(uchwała w załączeniu) 

Ad. 16. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska  odczytała projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok 

Następnie poddała pod głosowanie projekt w ww. sprawie. 

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zatwierdzenia zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej 

na 2015 rok została jednogłośnie przyjęta. (uchwała w załączeniu) 

Ad. 17. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska  odczytała projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmiany w Statucie Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie. 

Przewodnicząca nadmieniła, że jest to jedyny statut jednostki organizacyjnej, w której brak jest 

zapisu odnośnie porozumienia się z Wójtem w przypadku zatrudniania  i zwalniania pracowników 

przez dyrektora. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. 

sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie. 

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie  wprowadzenia zmiany w Statucie Gminnego 

Centrum Kultury w Wolanowie  została jednogłośnie przyjęta. (uchwała w załączeniu) 

Ad. 18. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie poboru 

podatków w drodze inkasa. 

- Sołtys Marek Kraszewski: „ Mam zastrzeżenie do projektu uchwały, czy inkasent jest 
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zobowiązany przyjmować wszystkie opłaty osobiście, czy może ktoś inny przyjąć wpłaty? 

- Przewodnicząca Rady Gminy: „ To mieszkańcy danego sołectwa wybrali przedstawiciela na 

sołtysa, to Pan jest osobiście odpowiedzialny  za przyjęte wpłaty. Zapis musi tak brzmieć, tu chodzi 

o środki finansowe.   

- Sołtys Marek Kraszewski: „ Jeszcze jedno pytanie, inkaso nie może być niższe 400 zł i nie więcej 

niż 1250,00 zł to jest prowizja i ryczałt. Nie zmienia się tak kwota już przez długi czas”.  

- Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska: „ projekt uchwały nie został zmieniony, kwoty 

prowizji zostały na poziomie ubiegłorocznej kadencji”.    

- Marek Kraszewski: „ W tej chwili po modernizacji podatki pobierane będą dużo wyższe, 

wcześniej stawiałem wnioski, aby tym sołtysom  coś podnieść, tym którzy mają kwotę prowizji do 

400 zł. To funkcjonuje kilkanaście lat”. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa. 

W głosowaniu jawnym uchwała w ww. sprawie została jednogłośnie przyjęta. (uchwała w 

załączeniu) 

- Radny Czesław Gac: „chciałbym odnieść się do wypowiedzi kolegi, już po głosowaniu, nie chce 

upominać się o większe profity. Są większe miejscowości, tak było osiem lat temu, kiedy jedna z 

osób będąca sołtysem przez grupę niektórych radnych została ukarana, ustanowiono wówczas górną 

granicę. Słusznie sołtys Marek Kraszewski na tę  sprawę zwrócił uwagę, ponieważ jakby była ta 

górna kwota podniesiona to i niższa poszłaby w górę.  

Ad. 19 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów oraz określenia wysokości opłaty za inkaso. 

Pan Czesław Gac zgłosił wniosek, aby w § 4 ust. 3 wpisać że: „wynagrodzenie będzie wypłacane 

inkasentowi raz na kwartał w terminach odpowiednio : do dnia 25 marca, maja, września, listopada, 

zamiast do dnia 30 marca, maja, września, listopada”.  

Przewodnicząca  Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie wniosek w ww. sprawie. 

Następnie sołtys sołectwa Garno Krzysztof Siara powiedział, że 2% prowizji jest małą kwotą 

wynagrodzenia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w   

sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów oraz określenia wysokości opłaty za inkaso. 

W głosowaniu jawnym uchwała w ww. sprawie została jednogłośnie przyjęta. (uchwała w 

załączeniu) 

Ad. 20 

Skarbnik Gminy Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2019.   

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. 

sprawie.  

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2015 – 2019 została podjęta jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

Ad. 21 

Skarbnik Gminy Zofia Janas przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

na 2015 rok. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. 

sprawie.  

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej została 

podjęta jednogłośnie.(uchwała w załączeniu)  

Ad. 22 

Mecenas Pani Sylwia Rzepka – Sęderowska udzieliła odpowiedzi na zapytanie zgłoszone 

przez radnego Jacka Murawskiego na poprzedniej sesji odnośnie możliwości interweniowania przez 
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Gminę w przypadku nienależytego odśnieżania dróg powiatowych.  Poinformowała, iż kompetencji 

i obowiązki w utrzymaniu dróg należy do podmiotu, którego własność stanowi droga, jeśli mamy 

do czynienia z drogą powiatową podmiotem tym jest powiat, dokładniej Zarząd Dróg Powiatowych, 

to tam należy składać wnioski i roszczenia jeśli chodzi o utrzymanie dróg. W tym przypadku jeśli 

chodzi o gminę, to ma ona ograniczone możliwości w tym zakresie. Natomiast ma prawo do 

zgłaszania do Zarządu Dróg informacji o niewłaściwej jakości, czy braku podejmowanych 

czynności jeśli chodzi o utrzymanie dróg. Gmina nie ma w żadnym wypadku żadnych kompetencji 

do narzucania, czy egzekwowania tych zgłoszeń.  

Ad. 23 

Wolne wnioski i informacje 

- Radny Sylwester Mąkosa: „ Mam pytanie do Wójta, czy były rozmowy z prezydentem Miasta 

Radomia dotyczące przetargu na oświetlenie uliczne? W ubiegłym roku przeprowadzony był 

wspólny przetarg.”  

- Sekretarz: „Do końca czerwca jest umowa, należy zastanowić się co dalej w danej sprawie 

uczynić”. 

- Radny Sylwester Mąkosa: „ Według mnie należy kontynuować to działanie” 

- Wójt Adam Gibała: „ W tym tygodniu zaplanowane zostało spotkanie z prezydentem w sprawie 

drogi S12, jeżeli starczy czasu to zapytam, jakie są plany Miasta Radomia w tej materii”  

- Radny Tadeusz Gibała - zgłosił konieczność pilnego utwardzenia drogi dojazdowej do pól 

biegnącej koło Pana Wagnera w m. Młodocin Większym. Ponadto zadał pytanie, czy za zajętą drogą 

koło boiska w Młodocinie Generalna Dyrekcja wypłaciła odszkodowanie.  

Wójt – zrobię rozeznanie w ww. temacie. 

- Sołtys Krzysztof Siara: „chodzi o pkt 8 porządku obrad sesji-  interpelacje i zapytania radnych. 

Czy nie można byłoby dopisać  słowa „i sołtysów”. 

- Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska wyjaśniła, iż „Statut gminy Wolanów przewiduje 

dokładnie punkty, które powinny znaleźć się w porządku obrad, dlatego obliguje nas zapis punktu 

taki, a nie inny odnośnie interpelacji i zapytania. Natomiast w punkcie wolne wnioski i informacje 

każdy sołtys ma prawo z przebiegu całej sesji odnieść się i zadawać pytania. Natomiast w trakcie 

sesji w każdym punkcie, jeśli sołtys tylko chce zabrać głos jest mu udzielany”.  

 Następnie zabrał głos Wójt Gminy Adam Gibała w imieniu organizatorów zaprosił 

wszystkie Panie na uroczystość związaną z Dniem Kobiet w najbliższą niedzielę na godz. 16.00 do 

Zespołu Szkół w Wolanowie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska  – przypomniała o terminie składania 

oświadczeń majątkowych. Termin upływa z dniem 30 kwietnia 2015 roku. 

Następnie Przewodnicząca poinformowała o pismach, które wpłynęły do Rady oraz Wójta w dniu 

dzisiejszym.  Na przyszłość poprosiła o składanie pism niecierpiących zwłoki na kilka dni przed 

sesją, ażeby mogły trafić na posiedzenia komisji.   

Jako kolejny zabrał głos sołtys Marek Kraszewski kierując pytanie do Pani mecenas, czy 

potajemnie można nagrywać, a następnie rozpowszechniać zebranie w tym przypadku chodzi o 

zebranie wyborcze sołtysów, zarządzone przez Wójta. 

- Mecenas Sylwia Rzepka – Sęderowska: „ Jeśli chodzi w ogóle o nagrywanie kogokolwiek,  bez 

uprzedniego poinformowania nie ma takiego prawa. Natomiast wystarczy wstać i powiedzieć – 

będę nagrywał, ażeby nie ponosić odpowiedzialności karnej za nagrywanie spotkania. Nagrywanie 

potajemne jest karnie ścigane przez konkretne organy”. 

- Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska – dziwi  mnie, ponieważ w poprzedniej kadencji 

ja składałam interpelacje w tej materii, ponieważ wchodzono na salę obrad z kamerą i z 

mikrofonem nie informując nikogo nagrywano sesję. Ww. informacje upubliczniane były na 

facebooku.  

- Sołtys Marek Kraszewski: „ Wójt był na spotkaniu, kiedy była przygotowywana uchwała 

odnośnie inkasa, to Wójt powinien zrobić naradę z sołtysami. Śmieszne jest 2% wynagrodzenia za 

zebrane opłaty śmieciowe. Można było w ogóle nie podejmować tej uchwały. W tamtej kadencji 

chcieliśmy zbierać inkaso bez wynagrodzenia. Wówczas czytano nam, że nie można zbierać opłaty 
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bez wynagrodzenia, bodajże za przysłowiową złotówkę. My zrobimy i nie odmówimy,  natomiast 

trzeba na przyszłość rozważyć zmianę. A na przyszłość niech nikt za nas nie  podejmuje pokątnych, 

pokojowych uchwał.  My chcielibyśmy w tym uczestniczyć”. 

- Sylwester Mąkosa: „w kwestii informacji, jeśli chodzi o pokątne  ustalanie wynagrodzenia, Rada 

działa w zakresie swoich kompetencji. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wynagrodzenia 2% inkasa, 

o które się Pan upomina, tu należy przypomnieć Państwu, że w poprzedniej kadencji dwukrotnie 

była podnoszona dieta sołtysów. Ostatnim razem podwyżka była podyktowana faktem 

wykonywania różnych zadań przez sołtysów. Pan Panie Marku jest sołtysem, który jest dobrze 

poinformowany. Pan powinien o tym pamiętać. Ja tu nie widzę większego problemu”.    

- Andrzej Szatan: „chciałbym zwrócić uwagę na fakt, iż  nawet wójt nie ma wpływu na swoją 

pensję”. Następnie zapytał – „była przyjęta Pani na umowę zlecenie odnośnie przeprowadzenia  

audytu w sprawie funduszy unijnych, czy  Rada Gminy może się zapoznać z wynikami przeglądu?   

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że taki dokument jest stworzony i 

Rada Gminy w każdej chwili może się z nim zapoznać. 

- Józef Odzimek: „kiedy będą postawione tablice informacyjne kierunkowe w miejscowości 

Gawronie?” Wójt Gminy Adam Gibała w odpowiedzi poinformował, że niektóre już są 

zamontowane, w niedługiej przyszłości będzie montaż pozostałych, które są już wykonane i czekają 

w magazynie. 

Ad. 24 

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska 

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

godz.11.20. 
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