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Protokół Nr VI/2015 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 31 marca 2015 roku 

 

Ad 1 

Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska o godz. 8.00  otworzyła VI 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 

niezbędne kworum do prowadzenia obrad oraz podejmowania prawomocnych uchwał.(lista 

obecności w załączeniu) 

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. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie. 

10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby wynikające z 

ustawy z 9 czerwca 20011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2014 

rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2015 rok.” 
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały  Nr V/32/2015 Rady Gminy Wolanów w 

sprawie poboru podatków w drodze inkasa. 

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/33/2015 Rady Gminy Wolanów w 

sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wy-

znaczenia inkasentów oraz określenia wysokości opłaty za inkaso. 

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

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

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

Gminy Wolanów na lata 2015 – 2018. 

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

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

19. Wolne wnioski i informacje. 

20. 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 

przy 14 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” protokół z sesji Nr V/2015 z dnia 5  marca 2015 roku 

został przyjęty przez Radę Gminy Wolanów. 

Ad. 4 
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Jako pierwszy głos zabrał  Pan Marcin Ciężkowski Przewodniczący Komisji Oświaty 

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

posiedzenie w dniu 26  marca. W planie pracy Komisji znalazła się analiza działalności Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Wolanowie. Członkowie Komisji zajmowali się także opiniowaniem 

materiałów przygotowanych na sesję Rady Gminy. W trakcie posiedzenia dyskutowano w sprawie 

powrócenia do prac odnośnie nadania herbu Gminie Wolanów oraz opracowania monografii Gminy 

Wolanów. 

Jako kolejny informację przedstawił Pan Sylwester Mąkosa Przewodniczący Komisji 

Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów. Poinformował, że komisja spotkała się wspólnie z 

Komisją Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego na jednym posiedzeniu w dniu 26 

lutego. Członkowie komisji zajmowali się tematem dróg oraz opiniowaniem materiałów na sesję. 

Poinformował, że członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie wszystkie przedstawione materiały.    

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogumił Towarek poinformował, że  komisja spotkała 

się w dniu 19 marca. Członkowie Komisji zapoznali się ze skargami na działalność dyrektora SP 

ZOZ w Wolanowie. Komisja uznała skargi za zasadne i przekierowała je do wójta, jako 

zwierzchnika służbowego.   

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Marek 

Ferens poinformował, że członkowie Komisji spotkali się w dniu 26 marca i zajmowano się 

następującymi tematami: sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy w Wolanowie, 

analizowano „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2015 rok.” Członkowie Komisji zajęli się również analizą  

bieżącego utrzymania dróg gminnych. Ponadto planowany był objazd dróg, jednak Komisji 

zabrakło czasu na ww. zadanie. 

 

Ad. 5 

Sprawozdanie wójta z pracy w okresie między sesjami. 

W omawianym okresie realizowane były następujące sprawy: 

I.  Sprawy bieżące   

1. W ramach operacji  „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013” 

na terenie Gminy Wolanów  zostały wybudowane cztery siłownie napowietrzne  w miej-

scowościach Sławno, Kowalanka, Strzałków i Mniszek. Wszystkie siłownie zlokalizowane 

są w miejscach użyteczności publicznej i są ogólnodostępne. Mogą z nich korzystać dorośli 

jak i młodzież. Przeznaczone są do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz rozwijania tu-

rystyki i rekreacji. Stanowią miejscową bazę małej infrastruktury, która korzystnie wpływa 

na obraz naszej Gminy. 

Każda z siłowni została wyposażona w następujący sprzęt: 

- urządzenie typu „podciągacz” 

- urządzenie typu „wioślarz” 

- urządzenie typu „orbiterem” 

- urządzenie typu „ławka z rowerkiem” 

- tablicę informacyjno – regulaminową, która informuje osoby korzystające z siłowni o pod-

stawowych zasadach ćwiczeń, wpływu ćwiczeń na konkretne partie mięśni człowieka. Ta-

blica zawiera również informację o finansowaniu inwestycji ze środków PROW. Dodatko-

wo siłownie zostały wyposażone w ławkę oraz kosz na śmieci. 

2. W dniu 8 marca w Publicznym Gimnazjum w Wolanowie odbyło się popołudnie artystycz-

ne, którego hasłem przewodnim  była myśl: "Kobieta nie jedno ma imię". Uczniowie gim-

nazjum w Wolanowie zaprezentowali program słowno - muzyczny "Być kobietą".  Roz-

strzygnięty został także  konkurs czytelniczy, organizowany co roku przez Gminną Biblio-

tekę Publiczną w Wolanowie. Podczas spotkania podsumowany został też projekt 

,,Kultywowanie tradycji ludowych", mogliśmy usłyszeć Zespół Śpiewaczy ,,Bieniędzice". 

Na zakończenie podziwiano występ zespołu dziecięcego "Wolanianki". Dodatkową atrakcją 

i słodkim akcentem pięknej uroczystości był tort, serwowany wszystkim zgromadzonym go-

ściom. 
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3. W dniu 11 marca z okazji Dnia Sołtysa spotkałem się z sołtysami z terenu Gminy Wolanów 

w celu uczczenia święta sołtysów zorganizowany został poczęstunek. Poruszano również 

sprawy związane z przeznaczeniem środków w ramach funduszu sołeckiego.   
4. W dniach 12 lutego oraz 10 marca 2015 r. na terenie PG w Wolanowie oraz w Gminnym 

Centrum Kultury w Wolanowie odbył się kolejny już konkurs wiedzy pożarniczej zorgani-

zowany przez Zarząd Gminny Związku OSP w Wolanowie, Wójta Gminy Wolanów oraz 

Gminne Centrum Kultury. W eliminacjach na szczeblu gminnym wzięło udział 30 uczestni-

ków. 

Pierwszym etapem turnieju był test pisemny z wiedzy pożarniczej, z którego zakwalifikowa-

ło się po pięciu uczniów do dalszego etapu odpowiedzi ustnej. W wyniku rozgrywek fina-

łowych do eliminacji powiatowych zakwalifikowało się  po dwóch uczniów z każdej z grup: 

szkoła podstawowa: Jan Czubak i Weronika Szatan; gimnazjum: Tomasz Sokołowski oraz 

Paweł Głogowski.    

Również 10 marca 2015 r. w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie odbył się finał kon-

kursu plastycznego: ,,Młodzież zapobiega pożarom”. I etap konkursu odbył się w poszcze-

gólnych placówkach szkolnych z terenu gminy Wolanów. Ostatecznie do organizatora 

wpłynęły prace dzieci i młodzieży  klas IV- VI z ZSO w Wolanowie, PSP w Sławnie oraz 

PSP w Mniszku. Laureatami konkursu na poziomie gminnym zostały : Paulina Pysiak i Na-

talia Wabik z PSP ze Sławna, Konstancja Adamus z PSP z Mniszka oraz Julia Rojek z PSP 

z Wolanowa. Nagrody w postaci gier edukacyjnych oraz przyborów plastycznych sfinanso-

wał Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała. 

5. W dniu 21 marca w ZSO  PSP i PG w Wolanowie  odbyło się podsumowanie projektu pn. 

„Wolanianki na start” realizowanego przez gminę Wolanów w ramach działania 413 Wdra-

żanie lokalnych strategii  rozwoju dla małych projektów z programu PROW 2007 – 2014.  

Celem projektu było umożliwienie rozwoju aktywności społeczności lokalnej poprzez zor-

ganizowanie  w I kwartale 20015 r. warsztatów i wydarzenia artystycznego o charakterze 

edukacyjno – kulturalnym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wolanów.  Docelową gru-

pą uczestników projektu byli członkowie zespołu ludowego „Wolanianki” i osoby aspirują-

ce. Do dostania się do zespołu ludowego, czyli dzieci młodzież w przedziale wiekowym 7 – 

16 rok życia, w liczbie 60 osób. Uczestnicy warsztatów nauczycieli się poprawnej emisji 

głosu, dbałość o aparat mowy, a także potrzeby stosowania ćwiczeń oddechowych, emisyj-

nych i dykcyjnych.  Nauczyli się również prawidłowej postawy podczas śpiewu i poznali 

nowe piosenki przez co wzbogacili  swój repertuar.  Nauczyli się nowych tańców, figur, 

układów tanecznych oraz ruchu scenicznego, pracy nad swoim ciałem, samym sobą, a także 

panowania nad własnymi emocjami. Zdobyli umiejętności wejścia na scenę i zejścia z niej 

oraz sposób podziękowania słuchaczom. Zdobyte umiejętności zaprezentowali na imprezie 

podsumowującej projekt.  Podczas zajęć uczestnicy otrzymywali posiłek w postaci bułki 

słodkiej z nadzieniem i jogurtu pitnego.  

6. W dniu 22 marca w PSP w Bieniędzicach odbyło się podsumowanie projektu ,, Kultywowa-

nie lokalnych tradycji w Gminie Wolanów” zrealizowanego przez Gminę Wolanów w part-

nerstwie ze Stowarzyszeniem ,,Razem dla Rozwoju” z Bieniędzic w ramach działania 413 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów z programu PROW 2007-

2013. Głównym celem projektu było propagowanie walorów ludowych w gminie Wolanów 

oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Realizacja projektu przyczyniła się do 

rozwoju i wzmocnienia lokalnego zespołu ludowego z Bieniędzic, rozwijania aktywności 

społeczności lokalnej oraz krzewienia tradycji pokoleniowych. Wspieranie funkcjonowania 

zespołu ludowego pozwoli na promowanie lokalnych tradycji związanych ze śpiewem i tań-

cem ludowym. 

II. Drogi - remonty 

1. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem projektów dróg ( droga w Kowali Duszocinie 

i droga Bieniędzice –Michałów ). Planowany termin uzyskania  zatwierdzenia projektów 

w Starostwie Powiatowym, czerwiec 2015r. 
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2. W dniu 19.03.2015r. została podpisana umowa na bieżące utrzymanie dróg  z firmą 

„MARK-MAT”, Marek Osuchowski, ul. Krakowska  92, Przysucha. Firma została 

wybrana w trybie przetargu nieograniczonego, wartość  umowy 364.012,35zł. Roboty w 

ramach bieżącego utrzymania dróg rozpoczną się z początkiem kwietnia 2015r 

III. Inwestycje i przetargi 

1. W  dniu 16 marca nastąpiło otwarcie ofert przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” 

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mniszek”. Wpłynęło 15 ofert. 

Najtańsza oferta wynosi 591.002,70 zł. brutto. Złożona przez firmę INTERBUD Radom, 

a najdroższa kwota 867.705,11 zł. DRO- MAR.   

W dalszej części składania sprawozdania Wójt poinformował, że jest po wstępnych 

rozmowach z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Radomiu. Zarząd Dróg 

Wojewódzkich zobowiązał się, ze w ramach bieżącego utrzymania wykona wzmocnienie istniejącej 

nawierzchni drogi wojewódzkiej poprzez ułożenie dywanika asfaltowego na odcinku ok. 200 m. w 

kierunku od szkoły w Wolanowie do garna oraz dokona remontu na odcinku ok. 200 m. wzdłuż 

torów kolejowych w miejscowości Waliny remontu nawierzchni łącznie z wymianą podbudowy.  

Jeśli chodzi o wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej na całym odcinku jest to niemożliwe z 

powodu braku dokumentacji oraz uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętej pod drogę. 

Przyśpieszenie realizacji niniejszego zadania będzie możliwe tylko w przypadku przystąpienia 

przez Gminę do współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Współpraca ta miałaby polegać na 

przygotowaniu koncepcji przebudowy drogi oraz opracowania dokumentacji projektów- 

kosztorysowej. Tylko w tym przypadku Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie mógł ująć ww. zadanie. 

W Wieloletnim Planie Finansowym i przystąpić do jego realizacji.       

Zdaniem Wójta korzystnym byłoby przystąpienie do współpracy, jednak tylko i wyłącznie w 

sytuacjach, gdzie szerokość pasa drogowego nie wymagałaby dokonywania wykupu gruntów. W 

chwili obecnej należy dokonać rozeznania na jakich odcinkach przedmiotowej drogi będzie 

możliwe wykonanie przebudowy z zachowaniem wymaganych parametrów technicznych.  

 Kolejną kwestią poruszoną przez Wójta była sprawa odwodnienia obiektu szkolno– 

sportowego w Wolanowie. Konieczne jest wykonanie odprowadzenia wód gruntowych poprzez 

wykonanie stosownego cieku wodnego. Należy rozpatrzyć możliwość wykonania odwodnienia 

poprzez wykonanie ceiku w pasie drogi wojewódzkiej  (tj. ulica Kolejowa) do kanalizacji 

deszczowej przy drodze krajowej Nr 12 lub poprzez działkę prywatną  (użytek rolny) do drogi 

powiatowej (ulica Franciszowska). W obu przypadkach należy zlecić opracowanie dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej łącznie z wykonaniem operatu wodno-prawnego i uzyskaniem 

zezwoleń od Zarządców Dróg (powiatowych, wojewódzkich i krajowych).   

Ad. 6. 

Informacja wójta z realizacji uchwał Rady Gminy Wolanów przedstawiła Sekretarz Gminy 

Marianna Biesiadecka. (w załączeniu) 

Ad. 7. 

Informacja z realizacji wniosków z poprzedniej sesji 

Wójt Gminy Adam Gibała poinformował, że radny Zdzisław Niewola – zgłosił wniosek, aby w 

związku z pismem mieszkańców Mniszka przyspieszyć prace związane z rozgrodzeniem drogi w 

danym sołectwie. W dalszej części wypowiedzi wójt udzielił odpowiedzi informując, że w  sprawie 

rozgrodzenia drogi w Mniszku konieczne jest wyznaczenie przez uprawnionego geodetę granic 

pasa drogowego na przedmiotowym odcinku. Wyznaczenie granic planowane jest na miesiąc kwie-

cień. 

Kolejny wniosek zgłoszony przez radnego Zdzisława Niewolę dotyczył konieczności zajęcia się 

tematem uregulowania przejścia przez tory poprzez pozyskanie działki od Agencji.   W związku z 

powyższy Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała poinformował, że uzyskanie własności działki od 

Agencji nie rozwiąże problemu, ponieważ działka ta nie przylega bezpośrednio do torów. Ponadto 

w ubiegłych latach były prowadzone rozmowy z właścicielką działki, w wyniku których nie doszło 

do sfinalizowania zakupu przedmiotowej nieruchomości.    

Ad. 8 

Interpelacje i zapytania radnych 
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Jako pierwszy głos zabrał radny Tadeusz Gibała  w kwestii odwodnienia całego kompleksu 

szkolno – sportowego w m. Wolanów. Radny zasugerował odprowadzenie wód w kierunku 

Franciszkowa zgodnie z usytuowaniem terenu. Kolejna sprawa  dotyczyła poprawy wjazdu ul. 

Sosnowej w kierunku Garna. 

Radny Jacek Murawski zabierając głos zapytał, jaką funkcję w Urzędzie Gminy pełni Pan 

Antoni Dzik. Radny poprosił o informację rzetelną i prawdziwą. W odpowiedzi Wójt Gminy 

poinformował, że jest zatrudniony w charakterze asystenta Wójta.   

Następnie sołtys Kacprowic Andrzej Odzimek zapytał, jakie ustalenia zostały poczynione w 

sprawie przejścia koło Państwa Skorży – tzw. betonka. W odpowiedzi Wójt Gminy Adam Gibała 

poinformował, że doszło do pewnych uzgodnień, tak jak sugerował radny Jacek Murawski, 

Starostwo zobowiązało się wykonać kładkę dla pieszych – awaryjną na odcinku zalewowym. 

Natomiast dalsze prace  leżą w gestii Urzędu i będą wykonywane zgodnie z przepisami. 

Jako kolejna głos zabrała Pani Dorota Towarek sołtys sołectwa Rogowa zgłaszając słabe 

ciśnienie wody w danym sołectwie. Wójt poinformował, że hydraulicy stwierdzili, że w kranach u 

mieszkańców ciśnienie jest właściwe.   

Ad. 9 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie 

przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy. (sprawozdanie w załączeniu) 

Do sprawozdania nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.   

Ad. 10 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby wynikające z 

ustawy z 9 czerwca 20011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2014 rok. ( 

sprawozdanie w załączeniu) 

Sołtys sołectwa Rogowa Marek Kraszewski poinformował, że w sąsiednim województwie 

Ośrodki Pomocy Społecznej rozdają jabłka i marchew. Wszyscy mieszkańcy mogą nabyć każdą 

ilość, jedynie składa się podpis z imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Urszula Pisarek poinformowała, że 

w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Radomiu   w dniu 8 kwietnia ruszy akcja – pomoc w 

formie owoców i warzyw dla mieszkańców Gminy Wolanów. Współpracując z placówkami 

oświatowymi z terenu gminy Wolanów rozdysponowana zostanie marchew w ilości 10 ton i 20 ton 

jabłek. 

Ad. 11 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Wolanów na 2015 rok.” 

Do ww. projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

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

załączeniu)  

Ad. 12 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

uchylenia uchwały  Nr V/32/2015 Rady Gminy Wolanów w sprawie poboru podatków w drodze 

inkasa. Skarbnik Gminy Zofia Janas poinformowała, że  w wyniku rozmowy telefonicznej z 

opiekunem  z RIO okazało się, że prawdopodobnie uchwała podjęta na poprzedniej sesji może 

zostać w części uchylona. W związku z powyższym najwłaściwszym wyjściem będzie uchylić 

uchwałę poprzednią przyjętą przez Radę Gminy w całości i podjąć  kolejną.   

Radny Jacek Murawski powiedział, że na posiedzeniu Komisji w dniu 26 marca nie 

poinformowano członków Komisji o tym fakcie.  W odpowiedzi Skarbnik Gminy Zofia Janas  

poinformowała, że opiekun – Pan Kaczkowski oznajmił, że odbędzie się Kolegium RIO w 

Warszawie, które miało dotyczyć omawianych uchwał, nie wiedział, jaki będzie pogląd na podjęte 

akty prawne. W dalszej części Skarbnik Zofia Janas nadmieniła, że w czwartek po południu dopiero 

dowiedziała się o zaistniałej sytuacji. 

Następnie Radny Jacek Murawski zwrócił uwagę na brak uzasadnienia do ww. projektu 

uchwały, natomiast wcześniej było praktyką załączanie uzasadnień do projektów. Według 
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Przewodniczącej Rady Gminy uzasadnienie w tym wypadku nie jest chyba konieczne, ponieważ 

projekt uchwały dotyczy uchylenia uchwały w całości, ponadto treść jest czytelna. Są uchwały, 

które wymagają uzasadnienia. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia 

uchwały  Nr V/32/2015 Rady Gminy Wolanów w sprawie poboru podatków w drodze inkasa. W 

głosowaniu jawnym uchwała w ww. sprawie została przyjęta jednogłośnie.(uchwała w załączeniu) 

Ad. 13. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

poboru podatków w drodze inkasa. 

Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

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

załączeniu)  

Ad. 14 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska  odczytała projekt uchwały w sprawie 

uchylenia uchwały Nr V/33/2015 Rady Gminy Wolanów w sprawie poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia 

wysokości opłaty za inkaso. 

Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr V/33/2015 Rady Gminy 

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

wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości opłaty za inkaso została jednogłośnie przyjęta. 

(uchwała w załączeniu) 

Ad. 15 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów oraz określenia wysokości opat za inkaso. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że należy w zapisie projektu 

uchwały w § 2 ust. 3 wykreślić następującą treść: „ … osób zamieszkałych lub posiadających 

nieruchomość…” zastępując ją  ..”właścicieli nieruchomości ...” 

Kolejna zmiana dotyczy wykreślenia całego zapisu w § 3 ustęp 2 ww. projektu uchwały. 

Mecenas Sylwia Rzepka - Sęderowska wyjaśniła przyczynę konieczności wprowadzenia ww. 

zmian. Poinformowała, że w ostatnim czasie po ukazaniu się uchwał ukazała się decyzja RIO w 

Łodzi, która wskazywała, że nie została uchylona poprzednia uchwała przez radę. To była nowa 

interpretacja. Organ stwierdził, że powinny być interpretowane przepisy poprzez uchylanie 

poprzedniej uchwały, pomimo tego, że wcześniej takiego obowiązku nie było. W ww. decyzji 

pojawiały się kolejne zarzuty, które dotyczyły zapisu  - osoby zamieszkujące. Ustawa o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach posługuje się zwrotem „właściciel nieruchomości”. Według art.6h 

ww. ustawy to właściciel nieruchomości zobowiązany jest ponosić na rzecz gminy opłaty. Wpisując 

do uchwały osoby zamieszkujące powoduje rozszerzenie ustawy, do czego rada nie jest uprawniona. 

Właściciel nieruchomości- rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 

oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a 

także inne podmioty władające nieruchomością. Kolejną sprawą jest fakt, że nie można dublować w 

uchwale zapisu z ustawy. 

  Następnie wywiązała się dyskusja w ww. sprawie pomiędzy radnymi i sołtysami. 

Radny Edmund Tokarski za zgodą Przewodniczącej Rady opuścił obrady. 

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 opat za inkaso. 

W głosowaniu jawnym uchwała w ww. sprawie została podjęta 14 głosami „za”. (uchwała w 

załączeniu) 

Ad. 16 

Skarbnik Gminy Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2018. 
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Na posiedzenie wrócił radny Edmund Tokarski. 

Radny Jacek Murawski zabierając głos poinformował, że wysuwał wniosek odnośnie 

dołożenia 115.000, 00 zł. które są dokładane do przetargu z uwagi na fakt, że zabrakło środków. 

Radny zasugerował, aby rozważyć jeszcze raz przeprowadzenie procedury przetargowej w celu 

ewentualnego zaoszczędzenia 115.000,00 zł. Według radnego w pierwszych przetargach firmy 

zgłaszające się dokonują pewnej kalkulacji oferując wyższe ceny, natomiast w kolejnych są one już 

niższe. Radny w dalszej części wypowiedzi poinformował, że składał wniosek w styczniu odnośnie 

zmiany lokalizacji boiska. Koszt boiska to niecałe 700.000,00 zł., z tego dofinansowanie to kwota 

200.000,00 zł. Usytuowanie obiektu będzie w miejscu publicznym, natomiast według radnego nie 

będzie służyło dzieciom szkolnym. Wniosek radnego był taki, aby rozważyć możliwość budowy 

boiska na placu szkolnym. Wydaje się to radnemu bardziej racjonalne. W związku z powyższym 

radny Jacek Murawski ponownie złożył wniosek, aby jeszcze raz rozważyć możliwość budowy 

boiska na placu szkolnym w Mniszku skoro 500.000,00 zł. ma być wydane z budżetu gminy na ww. 

cel. W nawiązaniu do wypowiedzi swego przedmówcy Przewodnicząca Rady Gminy Teresa 

Pankowska odniosła się do przesunięcia w budżecie kwoty 115.000,00 zł. do zadania 

inwestycyjnego oraz przeprowadzenia ponownego przetargu. Przewodnicząca przypomniała, że 

wniosek o dofinansowanie złożony był w ostatniej chwili (w ostatnim dniu stycznia). Przetarg 

odbył się 16 marca, w związku z czym widać długą procedurę. Ogłaszając kolejny przetarg 

Przewodnicząca Rady obawia się  pozbawienia Gminy dofinansowania w wysokości 200.000,00 zł. 

do planowanego obiektu. Terminy musza być zachowane. Wójt Gminy Adam Gibała w woli 

uzupełnienia dodał, że do przetargu przystąpiło piętnaście firm z różnych terenów Polski. W dalszej 

części wypowiedzi Wójt poinformował, że planując budowę boiska szkolnego 10 lat temu przy 

szkole w Mniszku najniższa oferta, jaka wpłynęła opiewała na kwotę 800.000,00 zł.  Wówczas 

zrezygnowano z ww. inwestycji.  Wójt poinformował, że w celu uzyskania dotacji należy pilnować 

terminów, w przypadku wydłużenia procedury Gmina nie otrzyma dotacji z zewnątrz. Wójt Adam 

Gibała poprosił  Radę o zatwierdzenie zmiany w budżecie gminy. Następnie Przewodnicząca Rady 

Gminy Teresa Pankowska powiedziała, że omawiana inwestycja może nie jest tania, lecz koszty 

wynikają z tytułu konieczności wybudowania dwóch boisk ze sztuczną nawierzchnią. 

Według radnego Czesława Gaca lokalizacja boiska przy szkole w Mniszku ma sens, byłoby to 

bardziej zasadne. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska uważa, ze lokalizacja jest bardzo dobra.  

Zaplanowana została w takiej części, która nie ma tego rodzaju obiektu.   

Radny Andrzej Szatan zabierając głos zaapelował o zwrócenie uwagi, iż jest to boisko gminne, nie 

szkolne. Nadmienił również, że w ościennych gminach  obserwuje się, iż boiska gminne cieszą się 

większym powodzeniem.   

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, ze z czasem planowana 

inwestycja może spełniać rolę lokalnego stadionu. 

Radny Jacek Murawski poinformował, że boisko przy szkole w Sławnie funkcjonuje w weekendy.  

Radny Andrzej Szatan poinformował, że obiekt planowany w Mniszku będzie służył trzem 

miejscowościom, nie jednej. 

Przewodnicząca Rady Teresa Pankowska zapytała Radnego Jacka Murawskiego, czy stawiał 

wniosek formalny w sprawie zmiany lokalizacji inwestycji? W odpowiedzi radny poinformował, że 

nie był to wniosek. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2018. 

W głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za” 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujących” uchwała w ww. 

sprawie została przyjęta. (uchwała w załączeniu) 

Ad. 17 

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

na 2015 rok. 

Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

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

sprawie. 
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W głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za”, 1 „przeciw’ i 1 „wstrzymującym” uchwała w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok została przyjęta.(uchwała w załączeniu) 

 Ad. 18. 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania przedstawił Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała, 

mianowicie: 

Radny Czesław Gac – zadał pytanie odnośnie eternitu czy właściciel nieruchomości może samo-

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

W odpowiedzi Wójt Gminy Adam Gibała poinformował, że prace polegające na usuwaniu wyro-

bów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających 

odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowni-

ków przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materia-

łów zawierających azbest. Ponadto wykonawca powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie 

działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne. Prace przy naprawie wyrobów za-

wierających azbest, lub mające na celu ich usunięcie powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego 

faktu właściwemu terenowemu organowi nadzoru budowlanego.  Sposób i warunki bezpiecznego 

użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest określa Rozporządzenie Ministra Go-

spodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 

azbest.  

Jako kolejny radny Czesław Gac poruszył temat stosowania zwolnień w podatkach od nie-

ruchomości. Zapytał, czy jest możliwość zwolnienia z opłat za stodoły i obory stojących na dział-

kach o pow. do 1 ha. W odpowiedzi na zapytanie  radnego w sprawie zwolnień w podatku od nieru-

chomości z budynków takich jak: stodoły , obory, które znajdują się na gruntach do 1 ha referat 

podatkowy Wójt Gminy Adam Gibała poinformował, że Rada Gminy może wprowadzić inne 

zwolnienia przedmiotowe niż określone w art.7 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 

opłatach lokalnych( tekst jen. Dz. U. z 2014r., poz.849 z póżn.zm.). 

Zgodnie z ustawą o podatkach i  opłatach lokalnych budynki takie jak: stodoły i obory znajdujące 

się na gruntach do 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego zaliczane  są do budynków pozostałych, 

gdyż nie są to budynki mieszkalne ,ani wykorzystywane do prowadzenia działalności  gospodar-

czej. W/w ustawie podane są następujące rodzaje budynków: mieszkalne, związane z prowadze-

niem działalności gospodarczej, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym, związane z udzielaniem świadczeń  zdrowotnych, pozostałe. 

Ponadto Wójt nadmienił, że Rada Gminy wprowadzając  zwolnienie w podatku od nieruchomości  

musi mieć na uwadze, że może zwolnić tylko przedmiot, a nie podmiot. Jeżeli Rada wprowadziła 

by zwolnienie z zapisem : „Zwalnia się stodoły i obory położone na gruntach nie spełniających 

normy obszarowej  gospodarstwa rolnego ( tj. na gruntach do 1ha )” to takie zwolnienie miało by 

charakter przedmiotowo – podmiotowy, które by było niezgodne z prawem. 

Radny Tadeusz Gibała zabrał głos w sprawie konieczności utworzenia punkt zrzutu na tere-

nie Gminy Wolanów. W odpowiedzi Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała poinformował, że Gmina 

Wolanów ma podpisaną umowę z Urzędem Gminy w Wieniawie (umowa z dnia 30 kwietnia 2009 

r.), w które określono warunki wprowadzania przez Usługobiorcę (Gminę Wolanów) ścieków z 

terenu Gminy Wolanów do urządzeń kanalizacyjnych Usługodawcy ( Gminy Wieniawa), oraz usta-

lone zostały warunki uiszczenia opłaty z tytułu wprowadzania ścieków. W § 2 ww. umowy okre-

ślono, że miejscem zrzutu ścieków będzie przepompownia ścieków znajdująca się na granicy gmin 

Wolanów i Wieniawa. Miejsce zrzutu jak wynika z umowy dotyczy jedynie  ścieków z lokalnego 

układu kanalizacyjnego i Gmina Wolanów ma prawo do dostawy ścieków jedynie na zasadach 

określonych w umowie.  

Następnie Radny Sylwester Mąkosa zadał  pytanie do wójta, czy prowadził rozmowy z pre-

zydentem Radomia w sprawie  przetargu na oświetlenie. W odpowiedzi na zapytanie radnego Wójt 

poinformował,  że  w ostatnim miesiącu prowadzone były rozmowy w sprawie przeprowadzenia 

wspólnego przetargu z Miastem Radomiem na zakup energii elektrycznej. W dniu 12 marca Gmina 

Wolanów wystąpiła z wnioskiem  do Prezydenta Miasta Radomia o wyrażenie zgody na przepro-

wadzenie wspólnego postępowania przetargowego.  W dniu 23 marca  Gmina Wolanów złożyła 
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wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia przetargowego na zakup energii 

elektrycznej.   

Radny Tadeusz Gibała zgłosił konieczność pilnego utwardzenia drogi dojazdowej do pól 

biegnącej koło Pana Wagnera w m. Młodocin Większy. Wójt poinformował, że utwardzenie drogi 

dojazdowej do pól (obok Pana Wagnera) w m. Młodocin Większy zostanie wykonane na początku 

kwietnia 2015 r. 

Ad. 19 

W danym punkcie posiedzenia głos zabrał radny Sylwester Mąkosa w kwestii zwolnień z podatków 

informując, że Gmina Wolanów stosuje zwolnienie z podatku od posiadania psów. Kolejna kwestia 

poruszona przez radnego dotyczyła zawarcia umowy użyczenia gruntu w sołectwie Franciszków 

pod potrzebę stworzenia placu zabaw. Radny poprosił o sprawdzenie ww. umowy  przez Panią 

mecenas, czy nie budzi konsekwencji prawnych zawarcie umowy na okres czterech lat. 

Radny Marek Ferens zapytał, czy jest możliwość włączenia wszystkich lamp oświetlenia ulicznego 

w miejscowości Kowalanka. Nadmieni, że w tej chwili świeci co druga lampa. W odpowiedzi 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że jako przewodniczący Komisji Rolnictwa może 

poddać dany temat pod obrady. 

 Następnie głos zabrał radny Czesław Gac w sprawie odwodnienia terenów poszczególnych 

sołectw. W poprzedniej kadencji nie można było oczyszczać rowów w polach, jedynie przy drogach 

gminnych. Według radnego zasadne byłoby oczyszczanie rowów również w działkach. W 

nawiązaniu do swego przedmówcy Wójt Gminy poinformował, że wykonując odwodnienie drogi 

należy gdzieś ją odprowadzić, wówczas bywa konieczność czyszczenia rowu istniejącego w działce. 

 Jako kolejna głos zabrała radna Jolanta Gutkowska przypominając o problemie na odcinku 

drogi Strzałków Garno koło Pani Kobyłeckiej (tzw. kirkut), są ogromne doły, nie da się dojechać do 

posesji. Poprosiła o zajęcie się ww. sprawą.  Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska 

poinformowała, że temat trafi pod obrady Komisji Rolnictwa. Wójt nadmienił, że należy w tym 

newralgicznym miejscu odwodnić drogę, ponieważ będzie ulegała dalszemu niszczeniu. 

  Następnie  głos zabrał radny Zdzisław Niewola w sprawie uregulowania przejścia przez tory 

w m. Wymysłów. Przypomniał, że były prowadzone rozmowy z właścicielką działki odnośnie jej 

wykupienia. Według radnego należałoby prowadzić rozmowy z Agencją Nieruchomości, której 

własnością jest działka przylegająca do torów. Radny zaapelował  o podjęcie działań w tym temacie. 

Następnie radny poruszył sprawę planowanej inwestycji – budowy boiska w Mniszku. Według 

radnego wnikliwa dyskusja powinna być przed podjęciem decyzji. Dodał, że dziś jest problem z 

boiskiem w Wolanowie.   W dalszej części wypowiedzi zapytał, jak Pan Wójt widzi sprawę 

utworzenia punktu przedszkolnego w Mniszku,  zdaniem radnego koszt przebudowy nie musi być 

taki duży, jak cena przewidziana w kosztorysie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odniosła się do wypowiedzi radnego Niewoli w 

sprawie  planowanej inwestycji w Mniszku. Poinformowała, że temat był przedyskutowany przed 

podjęciem decyzji odnośnie lokalizacji boiska, było spotkanie w którym uczestniczyła część Rady, 

Wójt, Młodzież, Rada Rodziców, Dyrekcja PSP w Mniszku.  Przewodnicząca poprosiła  o 

konstruktywną dyskusję. 

Następnie radny Jacek Murawski poinformował o kradzieży siłowni napowietrznej z placu 

zabaw w Kacprowicach. Siłownia nie była na tyle zabezpieczona, aby uniemożliwić jej kradzież. W 

związku z czym radny zapytał, czy takie ubezpieczenia Gmina posiada, a jeśli nie to może warto 

byłoby pomyśleć o ubezpieczeniu urządzeń na placach zabaw. 

Następnie dyskutowano w kwestii zabezpieczenia ww. urządzeń  przed kradzieżą. 

Jacek Murawski – poprosił o zasięgnięcie wiedzy w temacie możliwości ubezpieczenia urządzeń, 

jaki to byłby roczny koszt, oraz czy Gminę stać na taki wydatek.  Przewodnicząca Rady Teresa 

Pankowska poinformowała, że  zostanie to sprawdzone. Następnie kierując pytanie do Pani 

Skarbnik zapytała, czy w ramach funduszu sołeckiego w kolejnych latach będzie można 

zabezpieczyć środki na ubezpieczenie, czy  konserwację urządzeń. 

 Jako kolejny głos zabrał radny Tadeusz Gibała informując, że w przeszłości Gmina 

przeznaczyła środki w wys. 34 tys. na punkt zrzutu. Według radnego od ww. sprawy Gmina  nie 
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ucieknie, błędem poprzedniej kadencji  był fakt, że zabiegano o przejęcie majątku. Twierdzono, że 

kiedy Gmina przejmie wówczas będzie można utworzyć takowy punkt zrzutu. 

Radny Bogumił Towarek uważa, że jest to niemożliwe, ponieważ  tam jest droga dojazdowa 3 m. 

Radny Jacek Murawski zapytał, czy w ostatnich trzech miesiącach coś się zmieniło w 

kwestii kanalizacji. Wójt w odpowiedzi poinformował, że inwestycja będzie realizowana 

przynajmniej 10 lat, Gmina otrzymała pismo  z Wodociągów Radomskich z informacją, że Gmina 

będzie mogła się podłączyć do sieci kanalizacyjnej od ul. Wapiennej, najwcześniej w roku 2016 – 

2017, ponieważ Wodociągi muszą poprowadzić sieć kanalizacyjną do granic Gminy Radomia. 

Natomiast gdyby pozwoliły Wodociągi w Przytyku na podłączenie 80 – 100 abonentów, to w 

miedzy czasie można byłoby projektować przyłącza w Strzałkowie.  Wójtowi zależy, aby władze 

Przytyka wyraziły zgodę  na wyżej omawiane przedsięwzięcie.  

 Następnie  Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska oraz Wójt Gminy Adam Gibała 

złożyli życzenia wszystkim obecnym oraz ich rodzinom w związku ze zbliżającymi się świętami 

Wielkiej Nocy. 

 

Ad.20 

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska 

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

o godz.11.20. 

 

 

Protokolantka Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek Teresa Pankowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 


