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Protokół Nr VIII/2015 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia  24 czerwca 2015 roku 

 

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska otworzyła  VIII sesję Rady Gminy 

Wolanów witając wójta, radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy oraz gości przybyłych na 

posiedzenie. Następnie na podstawie listy obecności stwierdziła, że w posiedzeniu bierze udział 15 

radnych, co stanowi  100% ustawowego składu rady i świadczy o prawomocności obrad (lista 

obecności w załączeniu). 

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodnicząca Teresa Pankowska przed głosowaniem nad przewidywanym porządkiem 

obrad złożyła wniosek o wprowadzenie  dodatkowego punktu, a mianowicie: 

Pkt 13 „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  porozumienia międzygminnego 

z Gminą Przytyk oraz Gminą Wieniawa.”  

W związku z powyższym kolejne punkty przesuwają się o jedną pozycję niżej.    

Wniosek  w sprawie wprowadzenia dodatkowego  punktu do porządku obrad został poddany pod 

głosowanie, gdzie w głosowaniu jawnym wniosek przyjęto jednogłośnie. 

Następnie porządek obrad z uwzględnieniem przegłosowanego dodatkowego punktu  został 

poddany pod głosowanie, gdzie głosami 15 „za” został przyjęty przez Radę Gminy Wolanów.   

Porządek obrad po zmianach: 

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. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za 2014 rok 

zakładu opieki zdrowotnej i instytucji kultury. 

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego za 2014 rok.  

a. sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy i sprawozdanie finansowe za 

2014 rok, 

b.  opinia RIO, 

c.  dyskusja, 

d. podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wy-

konania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego. 

9. Absolutorium dla Wójta Gminy za 2014 rok. 

a. wniosek Komisji Rewizyjnej, 

b. opinia RIO, 

c. dyskusja, 

d. głosowanie – podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/23/2015 Rady Gminy Wolanów z 

dnia 26 stycznia 2015 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi radom-

skiemu w 2015 r., 

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

Gminy Wolanów na lata 2015 – 2018. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  porozumienia międzygminnego 

z Gminą Przytyk oraz Gminą Wieniawa. 

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

15. Wolne wnioski i informacje.  
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16. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3 

Do protokołu z ostatniej sesji nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. Przy 15 głosach „za” protokół z 

sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 12 maja 2015 roku został przyjęty przez Radę Gminy Wolanów. 

Ad. 4 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia Pan Marcin Ciężkowski poinformował, 

że w okresie między sesjami odbyły się dwa posiedzenia: w dniu  26.05.2015 oraz 17.06.2015 r. 

Na pierwszym posiedzeniu komisja zajęła się analizą działalności Klubu Sportowego „Jaguar” Wo-

lanów. Pan Marcin Ciężkowski poinformował, że Klub realizuje swoje cele prowadząc 2 sekcje, tj 

piłki nożnej oraz piłki siatkowej. Udział w zajęciach bierze około 140 osób w różnych kategoriach 

wiekowych. Klub jest uczestnikiem rozgrywek piłki nożnej oraz siatkowej. Komisja zawnioskowała 

o ufundowanie nagród finansowych za szczególne osiągnięcia trenerów Pana Wojciecha Burzyń-

skiego oraz Ryszarda Kosiec. Na kolejnym posiedzeniu Komisja zajęła się analizą wyniku testu 

szóstoklasistów. Najwyżej zostali ocenieni uczniowie szkoły w Sławnie, a dalsze miejsca zajęli 

kolejno Szkoła Bieniędzice, Wolanów oraz Mniszek. Komisja zgłosiła wniosek o nagrody pienięż-

ne dla nauczycieli  za najlepsze wyniki z testu szóstoklasistów z języka polskiego i matematyki – 

dla dwóch nauczycieli ze szkoły w Sławnie, oraz dla nauczyciela języka angielskiego ze szkoły w 

Bieniędzicach. W dalszej części posiedzenia Komisja zajęła się opiniowaniem uchwały absoluto-

ryjnej  z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok oraz podjęła prace nad opiniowanie materiałów na 

dzisiejszą sesję Rady Gminy. W sprawach różnych komisja zajmowała się przygotowaniami specy-

fikacji przetargowej dowozu uczniów do szkół, podjęto również temat nadania herbu Gminie Wo-

lanów. 

Ponadto członkowie Komisji podjęli temat oddania boiska sportowego przy ZSO w Wolanowie 

oraz omówiono problemy związane z boiskiem przy PSP w Sławnie. 

 Jako kolejny informację o pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 

przedstawił Sylwester Mąkosa. Poinformował, że członkowie Komisji pracowali na jednym 

posiedzeniu w dniu 16 czerwca na którym zajmowano się zmianami w budżecie oraz opiniowaniem 

materiałów na sesję, które zostały zaopiniowane pozytywnie.      

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogumił Towarek poinformował, że  w okresie między 

sesjami członkowie Komisji Rewizyjnej spotkali się trzykrotnie. W dniu 18 maja komisja 

kontynuowała kontrole wykonania funduszu sołeckiego za lata 2011-2014, zajmowała się 

sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie 

mienia gminy, a także sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego SP ZOZ i 

samorządowych instytucji kultury za 2014 rok. Drugie posiedzenie komisji miało miejsce 2 

czerwca 2015 roku, podczas spotkania kontynuowano kontrolę sprawozdania z budżetu gminy za 

2014 rok, podjęta została uchwała w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium oraz 

skontrolowano wydatki na promocję gminy za 2014 rok. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 

17 czerwca 2015 roku spotkała się po raz trzeci w celu zaopiniowania materiałów przygotowanych 

na sesję Rady Gminy, ponadto jednym z punktów obrad była kontrola wydatków dotacji celowej 

Stowarzyszenia GS Jaguar Wolanów za 2014 rok. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Marek Ferens poinformował, że Komisja Rolnictwa 

Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego spotkała się na posiedzeniu 18 czerwca 2015 roku. 

Członkowie komisji podczas spotkania zajmowali się opiniowaniem materiałów na sesję Rady 

Gminy. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego wykonania planu finansowego SP ZOZ 

i samorządowych instytucji kultury za 2014 rok. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i 

zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego, 

projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 

rok, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

powiatowi radomskiemu w 2015 roku, projekt uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2015-2018, projekt uchwały w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. Wszystkie ww. projekty w głosowaniu jawnym zostały 
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zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie. Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska 

poinformowała, że z inicjatywy Urzędu Miasta, Policji oraz Starostwa Powiatowego powstanie 

pomieszczenie dla osób zatrzymanych do wytrzeźwień przy Komendzie Miejskiej Policji w 

Radomiu. Gminy z powiatu zadeklarowały środki finansowe w wysokości każda po 5 tys. zł. Celem 

takiego przedsięwzięcia jest odciążenie izby przyjęć w szpitalach od przyjmowania osób 

nietrzeźwych. Dyskutowano również o konieczności podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Przytyk oraz Gminą Wieniawa w sprawie 

modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wólce Domaniowskiej, gmina Przytyk. W 

wyniku dyskusji w ww. sprawie członkowie Komisji uznali, że poprzez udział w modernizacji 

Gmina Wolanów otworzy drogę na dołączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej kolejnych 

gospodarstw.  

 

Ad. 5 

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

sesjami.(sprawozdanie w załączeniu) 

Ad. 6 

Radny Czesław Gac zabierając głos  odniósł się do  wymaganej szerokości dróg. Nadmienił, że 

wieś Ślepowron jest pionierem w kwestii przekazywania części nieruchomości pod potrzeby 

budowy dróg gminnych. W dalszej części wypowiedzi wyraził negatywną opinię w sprawie 

szerokości 9 metrowego pasa drogi.  Zdaniem radnego powinno się wnieść sprzeciw, ponieważ 

uzyskanie takiego szerokiego pasa często jest niemożliwe. Następnie radny poinformował, że w 

Ślepowroniu   pozyskano pas o szer. 4 m od właścicieli działek, jest odwodnienie, wybudowana 

droga i został 1 m pasa.  Radny uważam, że pas drogi maksymalnie może wynosić 7 - 8 m 

szerokości. Łącznie mieszkańcy ww. sołectwa pod potrzebę budowy drogi oddali 27 arów na 

odcinku 500 m.  Mieszkańcy wsi Ślepowron dalej deklarują chęć oddania części działek, natomiast 

jeśli  szerokość pasa jest taka duża, to deklaracja 4 m pasa oddawanego przez mieszkańców będzie  

nieaktualna. W odpowiedzi Wójt poinformował, że wymogi stawiane są coraz wyższe, nadmienił, iż 

docenia fakt złożenia ww. deklaracji przez mieszkańców.   W dalszej części wypowiedzi Wójt 

poinformował, że szerokość pasa konsultował z projektantem i na dzień dzisiejszy wymagany jest 

pas 9-cio metrowy. 

Radny Czesław Gac poinformował, że pozyskanie szerszego pasa będzie  sprawą problematyczną, 

następnie zapytał, co z zebranymi  deklaracjami w Ślepowroniu. 

Wójt –  nastąpi realizacja ww. zadania. 

Jako kolejny głos zabrał radny Tadeusz Gibała twierdząc, że przy okazji współfinansowania 

kosztów modernizacji należałoby wystąpić z propozycją budowy punktu zrzutu na terenie Gminy 

Wolanów. 

 Następnie sołtys Chruślice Edward Pysiak odnosząc się do szerokości wymaganego pasa 

drogowego poinformował, że w danej miejscowości również pas drogi jest zbyt wąski, aby można 

było budować drogę asfaltową.  

 

Ad. 7 Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za 2014 rok zakładu opieki zdrowotnej 

i instytucji kultury. 

Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

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

W głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za” uchwała  w sprawie zatwierdzenia rocznych 

sprawozdań finansowych za 2014 rok zakładu opieki zdrowotnej i instytucji kultury została przyjęta.  

  

Ad. 8 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego za 2014 rok. 

(sprawozdanie w załączeniu) 

Ad. a. Sprawozdanie opisowe przedstawił Wójt Gminy Adam Gibała (sprawozdanie  

w załączeniu) 
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Ad. b. Skarbnik Gminy Zofia Janas odczytała uchwałę Nr Ra. 137.2015 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Wolanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014. 

(uchwała w załączeniu) 

Ad. c. Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska wywołała dyskusję. 

Nikt z obecnych nie zabrał głosu. 

Ad. d. Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania 

finansowego.   

Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

W głosowaniu jawnym  uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z 

wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego została przyjęta jednogłośnie. 

(uchwała w załączeniu)     

 

Ad. 9 Absolutorium dla Wójta Gminy za 2014 rok. 

Ad. a. Wiceprzewodniczący Komisji rewizyjnej Marcin Ciężkowski odczytał uchwałę  

Nr 2/2015 Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Wolanów z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie 

wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok. (uchwała w załączeniu)   

Ad. b. Skarbnik Gminy Zofia Janas odczytała uchwałę Nr Ra. 223.2015 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie opinii o 

przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wolanów w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. ( uchwała w załączeniu) 

Ad. c.  Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska wywołała dyskusję. 

Nikt z obecnych nie zabrał głosu. 

Ad. d. Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 

Następnie przystąpiono do głosowania nad ww. projektem uchwały.   

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium  z tytułu 

wykonania budżetu za 2014 rok została jednogłośnie podjęta. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 10 

 Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2015 roku. 

Następnie przystąpiono do głosowania nad ww. projektem uchwały.   

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie pomocy finansowej 

Powiatowi Radomskiemu w 2015 roku została jednogłośnie podjęta. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 11 

 Skarbnik Gminy Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2015 – 2018.  

Następnie przystąpiono do głosowania nad ww. projektem uchwały.   

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Wolanów na lata 2015 – 2018 została jednogłośnie podjęta. (uchwała w 

załączeniu) 

 

Ad. 12. 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 

rok.(w załączeniu) 

Następnie przystąpiono do głosowania nad ww. projektem uchwały.   

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 

została jednogłośnie podjęta. (uchwała w załączeniu) 

 



5 

 

Ad. 13 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Wieniawa i z Gmina 

Przytyk. 

Radny Zdzisław Niewola zabierając głos poinformował, że  jest za przyjęciem ww. uchwały. 

Według radnego należy zadać sobie pytanie, jaka jest nasza intencja w ww. sprawie, które 

miejscowości zostaną podłączone do oczyszczalni w Domaniowie.  Wójt poinformował, że 

koncepcja kanalizacji zakłada podłączenie Wawrzyszów Wygon Wawrzyszów Kolonia Strzałków. 

Natomiast podłączenie Jarosławic i Bieniędzic jest kwestią dyskusyjną. Wójt nadmienił, że 

uwarunkowanie terenu jest w tej sprawie bardzo istotne.  Radny Zdzisław Niewola poinformował, 

że dobrze byłoby mieć kompleksową wizję gminy dotyczącą kanalizacji.   

W dalszej części wypowiedzi radny Zdzisław  Niewola odniósł się do utrzymania kanalizacji. 

Dobrze byłoby mieć pełną wiedzę w ww. temacie.  Według wiedzy radnego jest część mieszkańców 

w Mniszku, którzy nie maja umów i nie uiszczają opłat pomimo to pobierają wodę i wprowadzają 

ścieki do kanalizacji. Należy doprowadzić do zminimalizowania ścieków niewiadomego 

pochodzenia. Radny ma świadomość, że cześć ścieków wynika z podsiąkania. Natomiast   Radny 

zasugerował, aby jednym z tematów prac komisji były prace w sprawie dofinansowywania kosztów 

modernizacji oczyszczalni ścieków w Wólce Domaniowskiej.  

Radny Tadeusz Gibała zaapelował ponownie o konieczność utworzenia punktu zrzutu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, ze w momencie kiedy dojdzie do 

uszczegółowienia porozumienia w sprawie modernizacji oczyszczalni ścieków z Gminą Przytyk 

oraz Gminą Wieniawa wówczas temat trafi na posiedzen9ie Komisji Rolnictwa.   

Na posiedzeniu Komisji Rolnej temat powinien być poddany analizie. 

Następnie przystąpiono do głosowania nad ww. projektem uchwały.   

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego z Gminą Wieniawa i z Gmina Przytyk została jednogłośnie podjęta. (uchwała w 

załączeniu) 

 

Ad. 14. 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji. 

Radny Jacek Murawski – zapytał o koszt ubezpieczenia urządzeń zabawowych na placu za-

baw i siłowni napowietrznych. W odpowiedzi Wójt poinformował, że istnieje jedynie możliwość 

ubezpieczenia urządzeń zabawowych od ognia i innych zdarzeń losowych, natomiast od dewastacji, 

czy kradzieży ubezpieczyciel nie podejmie się ubezpieczenia ww. urządzeń z uwagi na  zbyt duże 

ryzyko. 

Jako kolejny zwrócił się z zapytaniem do radcy radny Tadeusz Gibała odnośnie  kwestii regula-

cji spraw własności działki w Garnie. Wójt poinformował, że do Starostwa Powiatowego w Rado-

miu złożono wniosek o wykonanie wyrysu działek, który jest niezbędny do złożenia wniosku  o 

zasiedzenie  nieruchomości. Po otrzymaniu wyrysu zostanie złożony stosowny wniosek do Sądu 

Rejonowego w Przysusze.  

Radny Sylwester Mąkosa poprosił o sprawdzenie możliwości ubezpieczenia od odpowiedzial-

ności cywilnej osób przebywających na placach zabaw, czy siłowniach napowietrznych. Wójt Gmi-

ny Adam Gibała poinformował, że jest możliwość zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej osób przebywających na placach zabaw, czy siłowniach napowietrznych. Po dokonaniu 

wstępnego rozeznania na rynku ustalono, że koszt takiego ubezpieczenia przy sumie gwarancyjnej 

20.000 zł. opiewa na kwotę składki w granicach 400,00 zł.  

Radny Tadeusz Gibała zgłosił konieczność ustawienia tablicy informacyjnej z nazwą miejsco-

wości Garno przy wyjeździe z Młodocina Większego. Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała poin-

formował, że  ww. wniosek jest w trakcie realizacji. Znak informacyjny z nazwą miejscowości 

Garno jest na stanie Urzędu Gminy, natomiast znak informacyjny z nazwą miejscowości Młodocin 

Większy jest w trakcie wykonawstwa.   
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Radny Marek Ferens zwrócił uwagę, iż  znak informacyjny z nazwą miejscowości Kolonia Wo-

lanów  powinien być ustawiony przy drodze krajowej. W odpowiedzi Wójt Gminy poinformował, 

że w  sprawie ustawienia znaku dotyczącego określenia miejscowości Kolonia Wolanów zostanie 

wystosowane pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Pan Marcin Ciężkowski poinformował, że mieszkańcy domagają się większej ilości worków od 

firmy zabierającej odpady komunalne. Wójt Gminy poinformował, że w wyniku rozmów z Przed-

stawicielem firmy obsługującej Gminę Wolanów w zakresie odpadów komunalnych Wykonawca 

zobowiązał się do dostarczania mieszkańcom większej ilości worków. 

 

Ad. 15 

Wolne wnioski i informacje. 

Radny Czesław Gac zwrócił uwagę na zawyżone pobocza względem ulicy. Wody opadowe nie mają 

możliwości spływania do rowów przydrożnych, a tym samym niszczą asfalt. Radny poprosił o 

zajęcie się ww. tematem wzdłuż drogi gminnej w m. Ślepowron Radny zasygnalizował również 

konieczność oznakowania skrzyżowania na granicy  miejscowości Sławno Ślepowron za odido. 

Poinformował, że jest tam również słaba widoczność z uwagi na ogrodzenie przy samej drodze oraz 

zakrzaczenie.  

Radny Jacek Murawski zabierając głos poinformował, że kwestią podwyższonych poboczy należy 

zająć się kompleksowo na terenie gminy Wolanów. Następnie radny zabrał głos w sprawie drogi 

powiatowej. Przypomniał, że były wstępne porozumienia, odnośnie wybudowania betonowej kładki. 

Nic w temacie nie zostało uczynione. Wójt Gminy poinformował, że wstępne porozumienie w ww. 

sprawie było. Natomiast po tygodniu Gmina otrzymała informację ze Starostwa,  że nie ma gdzie 

zamontować  kładki. Ponadto w gestii Gminy byłoby wykopanie rowu, a następnie Starostwo 

podłączyłoby się do niego. Radnego Jacka Murawskiego dziwi taka decyzja.  

Wójt zaproponował radnemu spotkanie z naczelnikiem Wydziału. Radny Jacek Murawski nie widzi 

dobrej woli ze strony Starostwa Powiatowego.   

Radny Zdzisław Niewola –  poinformował, że w 2013 roku kilku właścicieli działek miało 

ograniczony dostęp do swoich posesji. Wówczas ustalono, że należy zamontować  przepusty  w 

ilości 5 przepustów po 6 metrów każdy, jednak nie udało się tego wykonać w związku  z dużymi 

opadami. Poinformował, że w ostatnim czasie jedna z mieszkanek spotkała się z Panem Pisarkiem, 

który nie wiedział o tym problemie.  Radny nadmienił, że wcześniejsze ustalenia były planowane z 

Panem Adamcem – byłym pracownikiem Urzędu Gminy, który mógł nie przekazać ww. informacji.   

Jako kolejny zabrał głos radny Andrzej Szatan  kierując prośbę do Wójta, aby wystąpił z 

pismem do GDDKiA  o oczyszczenie chodników wzdłuż drogi krajowej. Kolejną sprawę, jaką  

zgłosił radny dotyczyła naprawy drogi w  miejscowość  Dzika Niwa koło Pana Ciesielczyka 

obsuwa się pobocze.   

Następnie sołtys Sołectwa Rogowa Marek Kraszewski  również zgłosił konieczność 

niwelacji poboczy wzdłuż dróg gminnych. Następnie zapytał, czy w kolejnym roku nie będzie 

realizowany fundusz sołecki, ponieważ nie została podjęta uchwała. W drodze wyjaśnień Skarbnik 

Gminy poinformowała, że raz podjęta uchwała obliguje kolejne lata, podejmuje się uchwałę w 

przypadku nie wyodrębniania funduszu sołeckiego na kolejny rok.  

Jako kolejna zabrała głos sołtys Sołectwa Wymysłów Teresa Brzeźniak zadając pytanie, 

kiedy będzie zrealizowana droga powiatowa Mniszek – Omięcin - Szydłowiec. Kolejna sprawa 

dotyczyła uregulowania  przejścia przez tory dla pieszych. Następnie zapytała, kiedy Gmina planuje 

rozbudowę dalszej części sieci wodociągowej w m. Wymysłów. Wójt w odpowiedzi  poinformował, 

że to zależy od decyzji władz powiatowych co będzie z drogą Mniszek – Omięcin – Szydłowiec. 

Kolejna sprawa dotycząca budowy wodociągu jest kwestią generowania dużych nakładów 

finansowych, ponieważ należałoby zamknąć  istniejącą sieć w pierścień, ponadto po złączeniu może 

okazać się że ciśnienie nie będzie wystarczające. Natomiast w sprawie podwyższonych poboczy 

Wójt przeprowadzi rozeznanie.   

Jako kolejny zabrał głos sołtys sołectwa Chruślice Edward Pysiak zgłaszając konieczność 

zabezpieczenia krawędzi asfaltu w danej miejscowości, który uległ wykruszeniu.   
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Jako kolejny głos zabrał działkowicz z miejscowości Wymysłów zgłaszając potrzebę 

wybudowania nitki wodociągowej w tamtejszej miejscowości dla działkowiczów. W dalszej części 

wypowiedzi stwierdził, że Gmina nie zabezpiecza podstawowych warunków w zakresie dróg, 

wodociągu oraz oświetlenia. Nadmienił, że nawożenie dróg tłuczniem jest „wyrzucaniem pieniędzy 

w błoto”.  Następnie poinformował o spotkaniach w sprawie budowy drogi powiatowej z władzami 

Starostwa, na których podjęto pewne decyzje, natomiast nie przystąpiono do ich realizacji do dnia 

dzisiejszego.  

Jako kolejny zabrał głos również działkowicz przybyły na sesję sygnalizując, że norma 

manganu w wodzie przekroczona jest jedenastokrotnie, żelazo pięciokrotnie. Może być 

wykorzystywana jedynie do celów technicznych, a nie spożywczych. Poinformował, że temat 

zapotrzebowania nitki wodociągowej dotyczy 20 –tu  działkowiczów. Drugi temat poruszony przez 

działkowicza dotyczył  niebezpiecznego odcinka drogi -  mostu zwanym kładką. Zwrócił uwagę na 

konieczność zajęcia się ww. tematem.  

Radny Andrzej Szatan zabierając głos odniósł się do wypowiedzi działkowicza odnośnie nawożenia 

dróg tłuczniem informując, że  jest to jedna z lepszych metod poprawy nawierzchni dróg.  

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska  poinformowała, że kwestie poruszane 

przez działkowiczów są znane władzom gminy. Z pewnością temat trafi pod obrady Komisji 

Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Następnie Przewodniczący Komisji 

Rolnictwa Marek Ferens zadeklarował spotkanie w najbliższym czasie w ww. temacie, o czym 

poinformuje zainteresowane strony.  

Działkowicze poinformowali, że współpraca z Wójtem Adamem Gibałą zawsze układała się 

pomyślnie.  

Następnie Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała podziękował Wysokiej Radzie za udzielenie 

absolutorium.  

 

Ad.16 

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska 

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

o godz.11.00. 

 

 

Protokolantka Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek Teresa Pankowska 

 

 

 

 

 

 

       

  

 


