Protokół Nr VII/2015
z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 12 maja 2015 roku
Ad 1
Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska o godz. 9.00 otworzyła VII 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, 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. Ocena zasobów pomocy społecznej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015
rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wolanów na lata 2015 – 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. 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 12 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” protokół z sesji Nr VI/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
został przyjęty przez Radę Gminy Wolanów.
Ad. 4
Jako pierwszy informację przedstawił Pan Sylwester Mąkosa Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów. Powiedział, iż członkowie spotkali się na jednym
posiedzeniu, na którym zajmowali się opiniowaniem materiałów na sesję oraz analizą sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014 rok. Nadmienił, że zarówno materiały, jak i sprawozdanie zostały
zaopiniowane pozytywnie.
Następnie głos zabrał Pan Marcin Ciężkowski Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury
Sportu i Zdrowia informując, że w okresie miedzy sesjami Komisja miała jedno posiedzenie.
Członkowie Komisji zajmowali się analizą arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok
szkolny 2015/2016. Podjęto również prace nad regulaminem wynagradzania dla nauczycieli.
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Dokonano analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz planu finansowego
SP ZOZ i samorządowych instytucji kultury. Poddano analizie informację na temat oceny zasobów
GOPS w Wolanowie, oraz projekty przygotowane na sesję. Wszystkie materiały zostały
zaopiniowane pozytywnie przez Komisję.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogumił Towarek poinformował, że komisja spotkała
się dwukrotnie w dniu 9 i 15 kwietnia. Celem spotkania była kontrola funduszu sołeckiego za
2014 rok. W toku podjętych czynności największe wątpliwości budzi realizacja funduszu w trzech
sołectwach, wobec tego Komisja złożyła wniosek, który pozwoli zakończyć kontrolę.
Jako kolejny Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego Marek Ferens poinformował, że członkowie Komisji spotkali się na jednym
posiedzeniu, na którym zajmowano się analizą sieci dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów.
Członkowie otrzymali mapki z wykazem dróg. Zajmowano się również analizą sprawozdania z
wykonania budżetu za 2014 rok oraz opiniowaniem materiałów przygotowanych na sesję Rady
Gminy.
Ad. 5.
Wójt Gminy Adam Gibała przedstawił sprawozdanie w następującym porządku.
I. Sprawy bieżące
1. W miesiącu kwietniu otrzymaliśmy środki finansowe w kwocie 133.967,94 zł. od Wojewody Mazowieckiego na realizację wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla 289 rolników, którzy złożyli wnioski do tutejszego urzędu.
2. Szkoła w Sławnie - otrzymaliśmy odpowiedź z GDDKiA w Warszawie z informacją, że nie
będzie wykonywać lewoskrętu przy drodze T12, naprzeciw szkoły z uwagi na fakt, że jest to
inwestycja kosztowna, wymagająca przebudowy jezdni na kilkuset metrach, a poza tym nie
notowano zagrożeń na tym odcinku. Można wykonać lewoskręt na koszt Gminy Wolanów
przy uzgodnieniu z GDDKiA.
Na wniosek rodziców i Dyrekcji Szkoły będzie wykonany poszerzony wjazd, tak aby w
bramie minęły się dwa pojazdy.
3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaniowie – do końca czerwca należy podjąć
uchwały rady trzech gmin o wykonaniu projektu modernizacji. Chcąc kanalizować część zachodnią jest to konieczne. Mamy wybór albo modernizować lub budować na granicy gminy
oczyszczalnię ścieków już dla skanalizowanych sołectw.
4. Pomoc dla mieszkańców gminy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie w
ramach współpracy z Bankiem Żywności w Radomiu w miesiącu kwietniu 2015r. zorganizował pomoc w formie owoców i warzyw dla mieszkańców gminy. Współpracując z placówkami oświatowymi z terenu gminy Wolanów rozdysponowano 10 ton marchwi i 20 ton
jabłek.
II. Drogi – remonty
1. Rozpoczęto prace związane z realizacją Funduszy Sołeckich przeznaczonych na
wykonanie remontów dróg. Na podstawie przeprowadzonego przetargu i zgodnie z
zawartą umową, zostanie wyremontowanych, łącznie 3.4km dróg. Zakres remontu
obejmuje profilowanie, istniejącej drogi oraz wykonanie nawierzchni tłuczniowej. Koszt
realizacji zadania wyniesie 106.494zł. Prace prowadzone będą łącznie w 12 sołectwach
Gminy Wolanów. Zakończenie robót planowane jest na koniec miesiąca maja 2015 roku.
Forma rozliczenia remontów bieżących – nawiezienie tłucznia obejmuje wykonanie 1 m2
nawierzchni tłuczniowej o grubości 10 cm. Rozliczenie następuje poprzez dokonanie
obmiaru wykonanych robót.
2.

Wpłynęło do Urzędu pismo Starosty Radomskiego o niewyrażeniu zgody na wykonanie
przebudowy drogi w miejscowości Kowala Duszocina oraz Bieniędzice. Odmowa została
podykotowana brakiem okazania dokumentacji, sposobu odwodnienia dróg oraz
pozyskaniem stosownych uzgodnień. Obecnie należy zlecić wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie zezwolenia na budowę.
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3. Nie ma jeszcze podziału na drogi z FOGR-u
III. Inwestycje i przetargi
1. W dniu 09.04.2015 r. zostały wysłane zaproszenia do złożenia ofert na „Wykonanie
ogrodzeń placów zabaw i boisk w sołectwach Rogowa i Garno”. Do upływu terminu
składania ofert tj. do dnia 20.04.2015 r. wpłynęło dwie oferty. Usługi Remontowo –
Budowlane DOL-MAR Rogowa 29; 26-625 Wolanów z cena ofertową brutto 38167,00 zł.,
MARPOL Elżbieta Drabik; Mniszek 17; 26-625 Wolanów z ceną ofertową brutto 35.856,00
zł. Umowa została zawarta w dniu 24 kwietnia 2015 r. – termin wykonania zamówienia
wynosi 30 dni od dnia zawarcia umowy.
2. W dniu 03.04.2015 r. zostały wysłane zapytania do złożenia ofert na „Utwardzenie placu
przed kościołem w Sławnie w Gminie Wolanów”. Do upływu terminu składania ofert
wpłynęło 3 oferty. Oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką zamawiający może
przeznaczyć na realizację zamówienia i w związku z powyższym zapytanie ofertowe
zostało unieważnione.
3. W dniu 13.04.2015 r. zostało zamieszczone na stronie internetowej zapytanie ofertowe pn.
„Utwardzenie placu przed kościołem w Sławnie w Gminie Wolanów”. Do wyznaczonego
terminu składania ofert wpłynęło 13 ofert . Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma
Handlowo Usługowa ZIBI-BRUK Zbigniew Gruszczyński ul. Partyzantów 56 z siedzibą w
Skaryszewie z ceną ofertową brutto 57.117,63 zł. zamawiający poprawił omyłkę
rachunkową w związku z powyższym wartość zamówienia opiewa na kwotę 57.015,79 zł.
4. W dniu 28.04.2015 r. zostało zamieszczone na stronie internetowej postępowanie pn.
„Dostęp do Internetu w ramach utrzymania efektów projektu Internet oknem na świat”. Do
wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 6 maja 2015 r. wpłynęło 4 oferty. Oferta z
najniższą ceną tj. za 27.000,00 zł. została złożona przez MATCOM Marcin Sebastian Ziółek
ul. Moniuszki 5; 12-100 Szczytno.
5. W dniu 14.04.2015 r. podpisana została umowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w m.
Mniszek z Przedsiębiorstwem- Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „INTERBUD” Sp. z
o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Limanowskiego 154. Boisko to składać się będzie z
boiska sportowego ze sztuczną trawą do piłki nożnej o wymiarach 32,0 m x 62,0 m, boisko
sportowe o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 20,0 m x 30,0 m do gry
w koszykówkę, piłkę siatkową oraz tenis. W dniu 22.04.2015r. przekazany został plac
budowy.
Termin realizacji inwestycji 5 miesięcy od daty podpisania umowy tj. 14.09.2015r.
W miesiącu kwietniu otrzymaliśmy informację, że mamy przyznaną dotację z Ministerstwa
Sportu na ww. zadanie. Kwota dotacji opiewa na sumę 180.000 zł.
6. Droga powiatowa w Mniszku –inwestycja jest aktualna, z tym że wystąpiłem do Starostwa z
propozycją zwiększenia dofinansowania ze strony Gminy i wykonanie całego zadania. Uzasadnieniem z mojej strony jest fakt, iż Powiat w tym miesiącu dzieli dodatkowe środki na
drogi. Dobrze byłoby, aby to zadanie wykonać w całości. Jeśli ościenne gminy zadeklarują
większe dofinansowanie, u nas wykonane będzie tylko część zadania.
7. W dniu 30 kwietnia ogłoszony został przetarg nieograniczony na zadanie pn. „budowa
oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mniszek”. Otwarcie ofert nastąpi w
dniu 15 maja 2015 roku.
Wójt poinformował również, że właściciele sąsiedniej działki przy szkole w Sławnie monitują
od kilku lat w Gminie Wolanów w sprawie podwyższenie ogrodzenia, ponieważ bardzo często piłka
przelatuje na ich posiadłość.
Ad. 6.
Informacja Wójta z realizacji uchwał przedstawiła Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka
informując, iż w ramach nadzoru prawnego przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie Zespół w Radomiu uchwały:
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Nr VI/37/2015 w sprawie uchylenia uchwały Nr V/32/2015 Rady Gminy Wolanów w
sprawie poboru podatków w drodze inkasa,
- Nr VI/38/2015 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
- Nr VI/39/2015 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.
- Nr VI/40/2015 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości opłaty za inkaso,
- Nr VI/41/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2015 – 2018.
- Nr VI/42/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,
Natomiast do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury Zamiejscowej w Radomiu przesłano uchwałę:
Nr VI/36/2015 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2015 rok”.
Następnie do publikacji do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego
przesłano uchwały:
- Nr VI/36/2015 opublikowana została w dniu 7 maja 2015 r. pod poz.4307,
- Nr VI/37/2015 opublikowana została w dniu 22 kwietnia 2015 r. pod poz. 3791,
- Nr VI/38/2015 opublikowana została w dniu 22 kwietnia 2015 r. pod poz. 3792
- Nr VI/39/2015 opublikowana została w dniu 22 kwietnia 2015 r. pod poz. 3793
- Nr VI/40/2015 opublikowana została w dniu 22 kwietnia 2015 r. pod poz. 3794
-

-

Ad. 7
Informacja z realizacji wniosków z poprzedniej sesji
Nie odnotowano
Ad. 8.
Interpelacje i zapytania
Radny Jacek Murawski zapytał, co Wójt sądzi o dofinansowaniu ścieków w Domaniowie.
Radny nie rozumiem, dlaczego Gmina ma dofinansowywać oczyszczalnię ścieków skoro płaci za
usługi, które świadczy oczyszczalnia. Ponadto oczyszczalnia ustala stawki za każdy m3 ścieków
według swoich kalkulacji. Pieniądze, które pobierane są od mieszkańców gminy Wolanów nie
wystarczają na regulowanie kosztów oczyszczalni i dlaczego Gmina ma dzisiaj jeszcze dokładać do
kosztów modernizacji oczyszczalni, która nie jest własnością Gminy Wolanów – zapytał. Wójt
Gminy Pan Adam Gibała poinformował, że nie będą to wielkie pieniądze, a koszt pokrycia
modernizacji planowany jest w ramach pieniędzy pozyskanych przez „Związek Gmin Radomka”.
Pan Jacek Murawski powiedział że gminy Przytyk i Wieniawa ustalają stawki tak, żeby z budżetu
nie musiały dokładać do oczyszczalni ścieków, my dokładamy i jeszcze musimy dołożyć na równi z
nimi do modernizacji. Wójt Gminy powiedział, że nie wie jak jest w innych gminach, natomiast
faktem jest że każdy się broni przed budową oczyszczalni.
Pan Jacek Murawski uważa, że może są ustalone za niskie stawki za ścieki. Ponadto według
radnego za dużo co roku dokładamy do kanalizacji, żeby jeszcze teraz brać udział we
współfinansowaniu modernizacji. Tyle mówiło się o uszczelnieniu sieci - dodał. Wójt poinformował,
że są przypadki, kiedy to mieszkańcy wpuszczają w sieć deszczówkę.
Według Pana Jacka Murawskiego należałoby poszukać rozwiązania w ww. kwestii. Radny podał
możliwość wpuszczania dymu do kanalizacji. Jeśli rynny są podłączone do sieci kanalizacyjnej to
jest to do wykrycia stosując ww. metodę, jeśli jest ona legalna.
Jako kolejny w ww. temacie zabrał głos Czesław Gac twierdząc, że kanalizacja jest
własnością Gminy Wieniawa. Gmina uiszcza opłaty za ścieki, natomiast faktem jest, że Wolanów
dokłada do kanalizacji ok. 150.000,00 zł. rocznie. Według radnego Gmina Wolanów mogłaby
finansować koszty modernizacji sieci, gdyby była jej właścicielem. Wójt poinformował, że
Marszałek Województwa chętnie nam przekaże kanalizację, natomiast trzeba mieć na uwadze fakt,
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że koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej będą pokrywane z budżetu Gminy Wolanów. W dalszej
części wypowiedzi Wójt Gminy Adam Gibała przypomniał, że w przeszłości były plany związane z
budową sieci kanalizacyjnej, jednak żadna z proponowanych wówczas lokalizacji ww. inwestycji
nie była jednoznaczna. Następnie Wójt poinformował, że Gmina Przytyk podpisze umowę na
przyłączenie Gminy Wolanów do sieci pod warunkiem współfinansowania modernizacji istniejącej
sieci kanalizacyjnej. Już można byłoby opracowywać projekt sieci kanalizacyjnej dla miejscowości
Strzałków.
Według pana Jacka Murawskiego Gmina Przytyk powinna ustalić takie stawki, aby wystarczyły na
pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem kanalizacji. Wójt poinformował, że mieszkańcy
korzystający z kanalizacji nie byliby w stanie udźwignąć kosztów kanalizacji włącznie z
modernizacją, dlatego Gminy dotując modernizację pomagając finansowo ich mieszkańcom.
Radny Jacek Murawski twierdzi, że i tak dofinansowanie do modernizacji wydatkowane zostanie z
budżetu Gminy. Wójt uważa, że Gmina powinna dofinansować modernizację sieci kanalizacyjnej.
Kontynuując ww. temat głos zabrał radny Tadeusz Gibała informując, że ustawa z dnia 13 września
1996 r– utrzymanie czystości i porządku w gminie art. 3 ust 2 pkt 2 wyraźnie wskazuje, że Gminy
zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, stacji zlewnych w przypadku gdy
podłączenie wszystkich nieruchomości do stacji kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje
nadmierne koszty”. Radny jednoznacznie stwierdził, że skoro kanalizacja została wybudowana i
Gmina Wolanów z niej korzysta to należy o nią dbać. W dalszej części wypowiedzi radny nawiązał
do konieczności wybudowania punktu zrzutu ścieków na terenie Gminy Wolanów. Poinformował,
że w przeszłości temat był zbagatelizowany. Nadmienił, że obecnie wzrosły stawki za przyjmowane
ścieki w punkach zrzutu podając przykład, że w Gminie Orońsko stawka za 1m3 ścieków wynosi
12,50 zł., a mieszkańcy Gminy Wolanów uiszczają opłatę w wysokości 4,50 zł. za 1m 3 . Zdaniem
radnego Gmina Wolanów powinna dołożyć do modernizacji kanalizacji, a w przyszłości
wybudować przyłącza kanalizacyjne dla Strzałkowa i wybudować punkt zrzutu na terenie Gminy.
Kolejny przykład podany przez radnego dotyczył wywozu ścieków z placówek oświatowych z
terenu Gminy Wolanów oraz z Urzędu Gminy, których stawka za 1m3 wynosi 16 zł.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że od 2011 roku
dokładamy do kanalizacji, jednakże koszty z każdym rokiem zmniejszają się z powodów nacisków
radnych. Zaznaczyła, że sieć była uszczelniana również z pieniędzy podatników. Przewodnicząca
zwróciła uwagę na fakt, iż podniesienie opłaty za ścieki dla indywidualnych odbiorców będzie
ogromnym obciążeniem. W takim przypadku budżet gminy nie ucierpiałby na tym, tak jak
pojedynczy podatnik, ale czy o to chodzi zapytała? Ponadto trzeba pamiętać, że za chwilę
mieszkańcy będą płacili wyższe podatki z tytułu dokonanej modernizacji ewidencji gruntów
rolnych i budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w 2012 roku.
W dalszej części wypowiedzi Przewodnicząca powiedziała, że być może Związek Gmin Radomka
będzie mógł sfinansować w części modernizację kanalizacji, wówczas koszty dla Gmin będą
mniejsze.
Radny Zdzisław Niewola zabierając głos poinformował, że należałoby przeanalizować
szczegółowo koszty utrzymania kanalizacji. Warto też nadmienić o wysokich kosztach związanych
z urządzeniami leżącymi w pasie drogi powiatowej. Według radnego, aby zbilansować koszty
utrzymania kanalizacji stawka z 1 m3 musiałaby wynosić ok. 20,00 zł. Ponadto zwrócił uwagę na
fakt, iż ścieki nie pochodzą jedynie z domostw.
Wójt poinformował, że należy jak najszybciej wybudować sieć kanalizacyjną dla
miejscowości Wawrzyszów i Strzałków, jednak bez uczestnictwa w modernizacji będzie to
niemożliwe. Wójt również nadmienił o kolejnych osobach zgłaszających chęć do podłączenia się do
sieci kanalizacyjnej ze ściekami przemysłowymi (gospodarstwa, które prowadzą działalność
gospodarczą). Poinformował, że planowana modernizacja sieci dostosowana będzie również do
odbioru ścieków przemysłowych.
Radny Jacek Murawski zapytał o planowane koszty ww. modernizacji. Wójt w odpowiedzi
poinformował, że koszt dokumentacji kosztorysowo – projektowej opiewa na sumę ok. 100.000,00
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zł.
Według radnego Zdzisława Niewoli dyskusja w ww. temacie nie ma w tej chwili większego sensu,
temat powinien być poddany analizie w mniejszym gronie z udziałem osób mających wiedzę w tym
zakresie.
Ad. 9
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że dokumenty odnośnie
oceny zasobów pomocy społecznej radni otrzymali w materiałach.
Nadmieniła, że do końca kwietnia każdego roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Wolanowie przedstawia ww. informację.
Do ww. oceny zasobów nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Ad. 10.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy podała pod głosowanie ww. projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji
mienia gminnego została jednogłośnie przyjęta.(uchwała w załączeniu)
Ad. 11
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt w ww.
sprawie.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zatwierdzenia zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej
na 2015 rok została przyjęta jednogłośnie.(uchwała w załączeniu)
Ad. 12.
Skarbnik Gminy Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2015 – 2018.
Radny Jacek Murawski odniósł się w swej wypowiedzi do przesunięcia środków z
przedszkola w Mniszku, według radnego po trochu zabiera się pieniądze z tamtej inwestycji, czy za
dużo jest tam pieniędzy - zapytał. Wójt udzielił wyjaśnienia w ww. sprawie informując, że została
wykonana dokumentacja na punkt przedszkolny – zapłacono za wykonane zadanie, kosztorys
opiewa na sumę 700 tys. zł. W budżecie gminy środki na ww. cel wynoszą 200 tys. zł. Wójt
przypomniał, że ciąży na Gminie obowiązek dotrzymania warunków umowy z Urzędem
Marszałkowskim, ponieważ w 2010 roku Gmina podpisała umowę na dotacje z przeznaczeniem na
modernizację budynku biblioteki. Zmieniając w tej chwili przeznaczenie ww. obiektu zobowiązani
bylibyśmy zwrócić dotowaną kwotę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego. Wójt zaznaczył, że
planując w poprzedniej kadencji punkt przedszkolny i zlecając wykonanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej nie wzięto pod uwagę zobowiązań Gminy względem Urzędu
Marszałkowskiego. W związku z czym wstrzymane jest pozwolenie na budowę do końca roku, aby
nie straciło ono ważności. Przez kolejne dwa lata budynek należy użytkować zgodnie z
dotychczasowym przeznaczeniem. Po upływie 7 lat można zmienić przeznaczenie obiektu bez
utraty otrzymanego dofinansowania.
Rady Jacek Murawski kontynuując temat powiedział, że skoro realizacja ww. zadania jest
niemożliwa do realizacji w roku bieżącym, to dla radnego inwestycja jest „sztucznym punktem” w
budżecie.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że na posiedzeniu Komisji
Budżetowej radny Jacek Murawski nie zgłosił wniosku o usuniecie danego zadania z budżetu
gminy. Radny Jacek Murawski wyjaśniając poinformował, że nie stawiał wniosku, jedynie
kierował zapytanie, na które Wójt częściowo udzielił odpowiedzi.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2015
– 2018
W głosowaniu jawnym przy 10 głosach „za”, 3 głosach ”wstrzymujących” uchwała w sprawie
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wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2015 – 2018
została przyjęta. (uchwała w załączeniu)
Ad. 13.
Radny Marek Ferens wrócił na obrady sesji.
Skarbnik Gminy Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2015 rok.
Do ww. projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
W głosowaniu jawnym przy 11 głosach „za” i 3 głosach „wstrzymujących” uchwała w sprawie
zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok została przyjęta. (uchwała w załączeniu)
Ad. 14
Wójt Gminy odniósł się do zapytań kierowanych na poprzedniej sesji Rady Gminy. W odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przez radnego Sylwestra Mąkosę odnośnie zawarcia umowy na
działkę na cztery lata w sołectwie Franciszków z przeznaczeniem pod plac zabaw, poinformował,
że umowa została zaparafowana przez radcę prawnego wobec powyższego nie budzi konsekwencji
prawnych.
Radny Zdzisław Niewola zgłosił konieczność zajęcia się tematem uregulowania przejścia
przez tory w m. Wymysłów. Wykupienie działki od Agencji Nieruchomości Rolnych. Wójt Gminy Adam Gibała poinformował, że działka stanowiąca własność Agencji Nieruchomości Rolnych
nie przylega bezpośrednio do torów kolejowych w związku z powyższym zakup jej na rzecz gminy
nie rozwiąże problemu przejścia. W takim przypadku istnieje konieczność zakupu następnej działki
przylegającej bezpośrednio do torów, która jest współwłasnością kilku osób.
Kolejne zapytanie radnego Jacka Murawskiego dotyczyło możliwości ubezpieczeń placów
zabaw – urządzeń zabawowych i siłowni napowietrznych ze środków funduszu sołeckiego. Na
powyższe pytanie wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy informując, że są to sprawy związane z bieżącym utrzymaniem, są to koszt gminne, nie mogą być finansowane w ramach funduszu sołeckiego.
W związku z powyższym Radny Jacek Murawski poprosił o sprawdzenie kosztów takiego ubezpieczenia.
Ad. 15.
Wolne wnioski i informacje.
Pan Marcin Ciężkowski odczytał treść pisma kierowanego do Rady Gminy Wolanów autorstwa
dyrekcji SPP w Sławnie, PSP w Sławnie, PSP w Mniszku raz PSP w Bieniędzicach odnośnie
planowanej likwidacji stanowiska sekretarek.
Pani Teresa Pankowska odczytała pismo Starostwa Powiatowego odnośnie scalenia i wymiany
gruntów.
Radny Jacek Murawski odnosząc się do pierwszego pisma poinformował, że jeśli jest w
zamyśle próba likwidacji stanowisk sekretarek w ww. placówkach szkolnych, to według niego jest
to niewłaściwa decyzja. Zdaniem radnego w piśmie nie zwrócono uwagi na istotną rzecz, którą się
obserwuje od kilku lat, że praca dyrektora nie polega tylko na kontroli administracyjnej, jednym z
zadań jest zarządzanie szkołą i podnoszenie kompetencji kadry. Według radnego w ostatnich
latach obserwuje się wyższe efekty nauczania na podstawie wyników egzaminów szóstoklasistów.
Jego zdaniem likwidacja tych stanowisk spowoduje obciążenie pracy dyrektorów, nie będą mogli
tym samym skupić uwagi na kontroli nauczania. Radny obawia się spadku poziomu nauczania w
szkołach. Poprosił o weryfikację planu likwidacji stanowisk sekretarek.
Na posiedzenie przybyła inspektor Urzędu Gminy Pani Bożena Kokosza w celu wyjaśnienia
odczytanego pisma w sprawie scalenia i wymiany gruntów.
Jako pierwszy zabrał głos sołtys Sołectwa Rogowa Pan Marek Kraszewski, zadając pytanie,
czy do przeprowadzenia komasacji będą przystępować sołectwa częściowo, czy w całości.
Inspektor Bożena Kokosza wyjaśniła, że komasacja fachowo nazwana scaleniem, może przystąpić
cała wieś, ale nie musi. Nadmieniła, że postepowanie scaleniowe może być wszczęte na wniosek
większości właścicieli gospodarstw rolnych, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni
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projektowanego obszaru scalenia. Inspektor poinformowała, że są to bardzo skomplikowane sprawy,
często problemowe, ponieważ rozdrobnione działki scala się w jedną dużą działkę. Postępowanie
scaleniowe wykonuje Starosta Powiatu.
Sołtys Sołectwa Wymysłów Pani Teresa Brzeźniak zapytała, czy przy tej okazji scalania
można byłoby wydzielić drogę dla pieszych przez tory w Mniszku. Inspektor Bożena Kokosza
poinformowała, że w 1981 roku w Wymysłowie, było przeprowadzone scalenie i wówczas można
było wydzielić tę drogę. W tej chwili ewentualnie można wykupić cześć działki pod potrzeby
dojścia do torów .
W dalszej części posiedzenia dyskutowano w sprawie korzyści wynikających z
przeprowadzenia scalenia oraz jego negatywnych skutków.
Wracając do tematu pisma odnośnie likwidacji stanowiska sekretarek głos zabrał radny
Zdzisław Niewola, zapytał, czy pieniądze zostały już rozdzielone na poszczególne szkoły. Wójt
poinformował, ze arkusze organizacyjne placówek oświatowych na rok szkolny 2015/2016 nie
zostały jeszcze podpisane.
Radny Zdzisław Niewola, zapytał, czy został dokonany podział środków finansowych na
poszczególne szkoły. Skarbnik Gminy Zofia Janas poinformowała, że żadnych zmian w
wynagrodzeniu w oświacie nie było.
Radny Zdzisław Niewola zapytał, jaki jest cel likwidacji danych stanowisk, czy chodzi o
oszczędności. Wójt w odpowiedzi poinformował, że oszczędności są istotną kwestią. W dalszej
części wyjaśnił, że temat jest na etapie wstępnych dyskusji.
Według radnego Zdzisława Niewola dyrektorzy powinni otrzymać pieniądze i poruszać się w tej
kwocie. Nadmienił, że w sprawozdaniu za 2014 rok precyzyjnie podano wydatki wszystkich szkół.
Dla przykładu radny poinformował, że w roku 2003 i 2014 jest identyczna ilość nauczycieli w
rozbiciu na etaty w ilości 110, a w tym czasie ubyło 380 uczniów na których jest subwencja.
Według radnego dwie szkoły tj. Bieniędzice i Wolanów nie zmieszczą się w wydatkach w ramach
subwencji. Natomiast szkoły w Sławnie i w Mniszku powinny się zmieścić w subwencji. Zdaniem
radnego należy bliżej przyjrzeć się szkole w Wolanowie, ponieważ w niej można znaleźć
największe oszczędności. W tym roku rząd daje większe pieniądze na placówki małe do 70 –ga
dzieci, natomiast w gimnazjach subwencja została zmniejszana.
Następnie Jolanta Gutkowska zabierając głos w sprawie likwidacji ww. stanowiska
powiedziała, że za pół roku może się okazać, że stanowiska sekretarek będą niezbędne w szkołach.
Zwróciła uwagę na fakt, że w tej chwili sekretarki mają właściwe przygotowanie, a zatrudniając
kolejne w momencie zapotrzebowania na ww. stanowisko konieczne będzie ich przeszkolenie.
Jako przewodniczący Komisji Oświatowej Pan Marcin Ciężkowski poinformował, że jeśli
zajdzie taka potrzeba, to można zatrudnić kadrę wykwalifikowaną. W dalszej części wypowiedzi
radny poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświatowej prowadzone były dyskusje w
ww. temacie. Radny nadmienił, że jest sprawa omawiana. W toku ustaleń, padły propozycje
powrotu do starego sytemu, kiedy to zatrudniona była jedna sekretarka w szkole w Wolanowie,
natomiast drugi etat rozdzielony był na trzy pozostałe szkoły.
Ponadto w czasie wizytacji w placówce przedszkolnej w Przytyku, która w tej chwili ma 125
wychowanków, okazało się że nie ma etatu sekretarki. Dyrektor danej placówki ma bardzo szeroki
zakres obowiązków. Pani Gutkowska poinformował, że dyrektor w Przytyku nie prowadzi zajęć z
dziećmi. Natomiast wyliczaniem zajmują się Panie prowadzące zajęcia w grupach. Szerszy zakres
dokumentacji prowadzi szkoła. W dalszej części wypowiedzi radna nadmieniła, że przy każdej
kontroli w Przytyku są zalecenia.
Radny Marcin Ciężkowski powiedział, że musiałby zobaczyć protokoły pokontrolne, w tej chwili
nie chciałby się wypowiadać w danym temacie. Podkreślił jeszcze raz, że temat etatów sekretarek
jest w fazie dyskusji i nie zostały jeszcze podjęte ostateczne decyzje.
W nawiązaniu do tematu radny Zdzisław Niewola zapytał, czy możliwe byłoby połączenie
Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie z Samorządowym Publicznym Przedszkolem w
Sławnie, wówczas zarządzanie byłoby sprawowane przez jednego dyrektora. Poinformował, że
były takie sugestie przy tworzeniu nowej placówki – publicznego przedszkola, jednak nie zostały
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wzięte pod uwagę.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska potwierdziła, że w poprzedniej kadencji padały
takie wnioski na komisjach, jednak nie były realizowane. W dalszej części wypowiedzi powiedziała,
że przy tworzeniu kolejnych etatów nikt nie zapytał Rady Gminy, jakie konsekwencje finansowe
będą one pociągały za sobą. Czy dyrekcje poszczególnych placówek domagały się zatrudnienia
sekretarek w szkołach? Poinformowała, że za kilka dni Rada dowie się o szczegółach odnośnie
pracy dyrekcji oraz sekretarek. W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja szczegółowa,
ponieważ wydarzyły się niepokojące sprawy na terenie jednej z placówek oświatowych. Według
Przewodniczącej Rady na tym etapie Rada Gminy powinna wstrzymać się od szerokiej dyskusji w
kwestii etatów sekretarek. Pani Teresa Pankowska poinformowała, że arkusze organizacyjne
placówek oświatowych tak jak już wspomniał Wójt nie zostały zatwierdzone, natomiast wyszły
pewne nieprawidłowości.
Radny Jacek Murawski zwrócił uwagę, że dyskusja odbywa się w temacie złożonego pisma, tak jak
Wójt wspomniał, decyzje nie zostały podjęte, natomiast każdy ma prawo wysuwać swoje
argumenty, przemyślenia i wnioski – dodał radny.
Wójt odnosząc się do złożonego pisma przez dyrektorów czterech placówek oświatowych
poinformował, że po przeczytaniu pisma odniósł wrażenie, że wszystkie obowiązki wpisane w
zakres czynności dyrektorów przejęły sekretarki. Nadmienił, że każda Pani dyrektor ma 5 godzin
lekcyjnych tygodniowo, praktycznie jest to jeden dzień tygodnia, natomiast co dzieje się w
pozostałe cztery dni. Nasuwa się jedno pytanie – czy wszystkie prace wykonuje sekretarka? W
takiej sytuacji należałoby dać p.o. sekretarek dyrektorskie.
Następnie zabrała głos Pani Renata Skorża – sekretarka placówek oświatowych w Sławnie.
Cytuję „w imieniu dyrektorów i drugiej osoby ewentualnie, która znajduje się też na stanowisku
sekretarki, w sytuacji podobnej w jakiej ja się znalazłam. Jeśli chodzi o to, co dyrektorzy robią
skoro my tak dużo robimy. Powiem tak, to co zostało napisane, wiele rzeczy zostało w ostatnim
czasie przekazane sekretarkom. A co dyrektorzy robili? Przede wszystkim dyrektorzy zajmowali się
dydaktyką, przede wszystkim rodzicami, uczniami, bo cały czas jest to tematem pobocznym.
Nawiązując do wypowiedzi Państwa – czy dyrektorzy występowali o taką pomoc. Z tego co wiem,
jak zaczęłam tylko pracować dyrektorzy mówili, że występowali wielokrotnie, monitowano
wielokrotnie, aby była pomoc administracyjna w szkole. Analogicznie w przedszkolu w Przytyku
przytaczając słowa dyrektora danej placówki, jeśli chodzi o niedociągnięcia, o których była mowa,
jakieś kontrolne uwagi że po kontrolach i uwagach , to ona twierdzi, że stale się z czymś nie
wyrabia. Ona tez monituje, powiedziała, że sama jest zmęczona ma już niewiele czasu do odejścia.
To są jej słowa i ja Ją cytuję. Proszę mi wierzyć, że pół etatu, które realizuje, na koniec dnia wiele
rzeczy wrzucam do szuflady, albo zabieram ze sobą na wolny czas. Jeśli chodzi o przedszkole.
Wiem, że dla Państwa może się wydawać, że jest to niewielka placówka, ale jednak pierwsza w
naszej gminie. To jest zupełnie inna specyfika, wiele rzeczy jest nowych. Początek działalności
przedszkola to było
12 godzin pracy dyrektorki i moja skromna pomoc, którą tam
wygospodarowano, bo nie była w stanie sama tego zrobić. Miała sprzątaczkę do pomocy i była
sama. Nie miała nawet jednego nauczyciela, co by mogła na niego część pracy scedować.
Początek był bardzo ciężki i jesteśmy cały czas na etapie tworzenia. To że jest tam mnóstwo
segregatorów to nie znaczy że to jest już koniec. A poza tym wytworzenie jednego dokumentu nie
oznacza, ze sprawa jest odłożona na półkę i jest koniec działalności. To jest cykliczna praca cały
czas. Jeśli chodzi o temat SIO, który powinien być tematem przewodnim uważam, jeśli chodzi o
naszą pracę, to my musimy sobie wygospodarować czas, my pracownicy administracyjni, żeby to
wykonywać, to jest nasz obowiązek. Natomiast zastanawiam się, kto będzie to wykonywał za nas.
Domyślam się, że dyrektor nie będzie w stanie. Przejmując obowiązki kadrowe, uczniowskie i
przede wszystkim swoje zarządzania i dydaktyki nie będzie miał możliwości codziennie, żeby
dobrze funkcjonowała ta baza SIO, to powinien pół godziny codziennie siadać do SIO. I my tak
robimy, tak się staramy, jeżeli nie usiądziemy każdego dnia to musimy sobie znaleźć ten czas.
Może w piśmie nie było wspomniane o pracy dyrektorów, ale tu chodziło o prace prawników
administracyjnych. Nauczyciele w przedszkolu w Sławnie to młoda kadra, też się zastanawiam cały
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czas, jak mogą pomóc”. Kończąc swą wypowiedź Pani Renata Skorża poprosiła o rozważenie
decyzji i podziękowała za umożliwienie wystąpienia.
Następnie zmieniając temat radny Andrzej Szatan zapytał, czy będzie możliwość
dofinansowania oczyszczalni przydomowych. Wójt poinformował, że w poprzedniej kadencji z
takiej możliwości skorzystali mieszkańcy gminy Zakrzew. Natomiast dwie kadencje wstecz Gmina
Wolanów skorzystała z dofinansowania na budowę sieci kanalizacyjnej w Wawrzyszowie.
Nadmienił, ze jeżeli pojawi się taka możliwość z pewnością Gmina Wolanów przystąpi do
programu.
Radny Sylwester Mąkosa –zapytał, czy Gmina może ubezpieczyć od odpowiedzialności
cywilnej osoby korzystające z urządzeń na placach zabaw oraz siłowniach napowietrznych.
Następnie radny Tadeusz Gibała odniósł się w swej wypowiedzi do tematu sekretarek
twierdząc, że cytuję „gimnazjum u nas w pewnym czasie było sprawne, dobrze funkcjonowało, na
tej Sali padały słowa krytyczne na temat nauczycieli uczących w danej szkole. W ten sposób
zmniejszyła się liczba uczniów w gimnazjum o jedną klasę. Zamiast wypracować z dyrektorami i
pouczyć co zrobić żeby było lepiej. Tu na tej Sali była krytyka gimnazjum. Ja porównałem
gimnazja w Zakrzewie, w Przytyku i Parznicach i praktycznie postawiłbym wszystkim ocenę
jednakową. W poprzednich dwóch kadencjach byłem przewodniczącym Komisji Oświatowej i
dyrektorzy mówili, że muszą prosić nauczycieli o pomoc lub wiele zadań wykonywały same. Przed
podjęciem decyzji o zatrudnieniu nikt nie prosił Rady o zdanie. Na miejscu Wójta w tym momencie
wezwałbym dyrektorów żeby określiły swoje stanowisko”
Następnie radny Tadeusz Gibała zwrócił się z zapytaniem do radcy odnośnie regulacji spraw
własności działki w Garnie. Jeszcze jedna sprawa poruszona przez radnego dotyczyła konieczności
ustawienia tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości przy wyjeździe z Młodocina Większego.
Następnie radny Marek Ferens zwrócił uwagę, iż znak informacyjny z nazwą miejscowości
Kolonia Wolanów również powinien być ustawiony przy drodze krajowej.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że zmieniła się ustawa o
funduszu sołeckim w związku z czym można zmieniać przeznaczenie w ciągu roku, dlatego prosi
sołectwa, które mają potrzeby ustawienia tablic z nazwą miejscowości i przeznaczeniu części
funduszu sołeckiego na ww. cel.
Pan Marcin Ciężkowski poinformował, że mieszkańcy domagają się większej ilości worków
od firmy zabierającej odpady komunalne. Poprosił o rozmowę w ww. sprawie z Przedsiębiorstwem
EKO-JAS obsługującym Gminę Wolanów.
Następnie głos zabrał sołtys sołectwa Rogowa Marek Kraszewski z zapytaniem, czy zjazd w
Mniszku będzie wykonany. Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała w odpowiedzi poinformował, że
zadanie zostało wprowadzone na dzisiejszej sesji Rady Gminy.
Ad.16
Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska
podziękowała za udział w posiedzeniu, po czym zamknęła VII sesję Rady Gminy Wolanów
o godz.11.20.
Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów

Protokolantka
Monika Musiałek

Teresa Pankowska
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