
Protokół Nr  34/13 

z sesji Rady Gminy Wolanów z  dnia 30 września                                                                                                      

2013 roku. 

 

Ad. 1 

 XXXIV sesję Rady Gminy Wolanów otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek 

Murawski witając radnych, sołtysów, a także wszystkich przybyłych na posiedzenie. 

Na sesji obecnych było 14 radnych, jeden radny nieobecny – p. Sylwester Mąkosa, a więc 

przewodniczący stwierdził prawomocność sesji. 

                                                                  (lista obecności w załączeniu) 

 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00, a zakończyła się o godzinie 13.45.  

 

Ad. 2 

Przewodniczący Rady p. Jacek Murawski przedstawił planowany porządek obrad, a 

mianowicie:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.   

4. Informacje Komisji o ich pracach między sesjami Rady.  

5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami. 

6. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady. 

7. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniej sesji. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o 

przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się  

Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych 

SP ZOZ i instytucji kultury.    

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Wolanów na lata 2013 – 2017. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 

rok. 

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

13. Wolne wnioski i informacje.  

14. Zamknięcie obrad. 

Następnie proponowany porządek obrad przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski  

poddał pod głosowanie, gdzie w głosowaniu jawnym liczbą 13 głosów „za” został 

przyjęty przez Radę Gminy Wolanów.  

 

Ad. 3. 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy. 

Do protokołu z poprzedniej sesji nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie protokół Nr 32/13 z sesji Rady Gminy 

Wolanów z dnia 10 lipca 2013 r.,  który został przyjęty przy 13 głosach „za”. 

 

Ad. 4.  

Informacje Komisji o ich pracach między sesjami Rady.  

  Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski poinformował, że nie były zwołane 

posiedzenia Komisji miedzy sesjami.     
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Ad 5. 

Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami przedstawił p. Krzysztof 

Murawski Wójt Gminy Wolanów. 

                  (sprawozdanie w załączeniu)   

 

 

Ad. 6 

 Informacje Wójta z realizacji uchwał przedstawiła Sekretarz Gminy p. Małgorzata 

Szczepaniak informując, że w następstwie podjęcia uchwał w ramach nadzoru prawnego 

przesłano do Wojewody następujące uchwały: 

- Nr XXXIII/179/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie nadania nazwy ulicy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Garno, 

- Nr XXXIII/180/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie wprowadzenia zmian w 

Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie. 

Następnie przesłane zostały do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa 

Mazowieckiego i opublikowano je w dniu 19 września pod pozycją 9733 i 9734, wejdą w 

życie dnia 4 października 2013 roku. 

 

 

Ad.7  

Sekretarz Gminy p. Małgorzata Szczepaniak przedstawiła informację z realizacji 

wniosków z poprzedniej sesji. Przypomniała, że radny p. Emil Jaskulski zgłosił konieczność 

montażu lustra wypukłego na budynku byłego komisariatu przy parku w Wolanowie, z uwagi 

na fakt remontu drogi wojewódzkiej Nr 733 samochody jadą z większą prędkością i 

wyjeżdżający z parku mają ograniczoną widoczność. Dlatego uważają radni, że należy 

przeanalizować zapotrzebowanie na lustra w aspekcie całej Gminy. Ponadto radni zwrócili 

uwagę na konieczność uzupełnienia oznakowania dróg. Wójt poprosił o zgłaszanie tego typu 

zapotrzebowania do referatu inwestycji rozwoju i ochrony środowiska. Sekretarz 

poinformowała, że wystosowano pismo do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z 

wnioskiem o umieszczenie na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Rynek w Wolanowie lustra 

drogowego U-18b prostokątnego tzw. wypukłego. W miesiącu wrześniu rozpoczęto montaż 

uzupełniającego oznakowania pionowego na terenie całej Gminy. 

 Kolejny wniosek zgłoszony przez radnego p. Czesława Golińskiego dotyczył 

konieczności interwencji w sprawie odkrytej studni na placu zabaw w m. Wawrzyszów, która 

zagraża bezpieczeństwu przebywających tam dzieci. Według radnego należałoby ją 

przysypać, albo przykryć płytą. Sekretarz w odpowiedzi poinformowała, że przedmiotowa 

studnia zostanie zasypana w trakcie wykonywania prac ziemnych związanych z 

przygotowaniem terenu do piłki siatkowej. Omawiana studnia jest nieczynną, czerpalną 

studnią kopaną która na dzień dzisiejszy nie zagraża bezpieczeństwu użytkownikom placu 

zabaw, gdyż jest zabezpieczona. 

Radny p. Czesław Gac poruszył kwestię problematyczną związaną ze szkołą w 

Sławnie – zbyt mała powierzchnia szatni dla dzieci z dwóch oddziałów przedszkolnych (ok. 

50 dzieci korzystających z niej). Sekretarz poinformowała, że w ww. sprawie wystosowano 

zapytanie do Dyrekcji PSP w Sławnie, czy istnieje możliwość zorganizowania dodatkowej 

szatni w celu rozładowania liczebności uczniów klas przedszkolnych korzystających z jednej 

szatni.    
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Jako kolejny sołtys p. Marek Kraszewski zgłosił konieczność ustawienia przystanku 

autobusowego koło remizy w Mniszku jadąc od strony Radomia, wiele osób zgłasza taką 

potrzebę, dlatego należałoby zająć się danym tematem. Sekretarz poinformowała, że jeśli 

realizacja byłaby niemożliwa, wówczas można byłoby pomyśleć o wystąpieniu do Zarządcy 

drogi o wykonanie zjazdu do działki gminnej, która mieści się przy remizie, wjazd jednym 

mostkiem i wyjazd drugim istniejącym stworzyłoby zatoczkę dla autobusów. Sekretarz 

poinformowała, że wystosowano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

pismo o opinię i wydanie warunków budowy zjazdu z drogi krajowej Nr 12 na działkę nr 616 

w miejscowości Mniszek. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii będzie można zlecić 

opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskać pozwolenie na budowę zjazdu. 

Wykonanie niniejszego zjazdu umożliwi zjazd autobusom, wysadzenie pasażerów na 

wysokości biblioteki, a następnie wyjazd zjazdem na wysokości remizy. 

 

Radny p. Emil Jaskulski przybył na sesję Rady Gminy Wolanów. 

 

Ad. 8 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 Jako pierwsza zabrała głos radna p. Teresa Pankowska kierując pytanie do Wójta o 

odpowiedź dla jakich potrzeb i z jakich środków wykonywany jest remont w mieszkaniu 

lokalnym przy ul. Rynek 7 w Wolanowie. W odpowiedzi Wójt Gminy p. Krzysztof Murawski 

poinformował, że w związku z nakazem rozbiórki budynku przy ul. Kolejowej, Gmina będzie 

musiała zapewnić lokal dla mieszkanki danego obiektu i dlatego wykonywany jest remont 

lokalu przy ul. Rynek 7. Kontynuując temat Wójt poinformował, że zakup materiałów do 

remontu finansowany jest ze środków Gminy na sumę ok. 10.000 zł., natomiast pracownik 

Urzędu Gminy przeprowadzi remont samodzielnie.   

 Następnie radna p. Teresa Pankowska zapytała o sprawę zakupu mieszkania przy ul. 

Kolejowej 7 przez Panią M. Witkowską. Wójt poinformował, że działka na której stoi 

mieszkanie przy ul. Kolejowej 7 jest własnością Gminy, ponieważ w latach 90-tych nie 

doszło do zawarcia umowy sprzedaży skutkującej przeniesieniem prawa własności, budynek 

stoi na działce gminnej i Gmina otrzymała  nakaz rozbiórki.  

 Następnie radna p. Teresa Pankowska poinformowała, że komisja rolnictwa ochrony 

środowiska i porządku publicznego zajmowała się sprawą Państwa Pytków, omawiała  

również kwestię związaną z zakupem mieszkania przez p. Witkowską.  W dalszej części 

wypowiedzi poinformowała, że Komisja pozostawiła do dyspozycji Wójta lokal przy ul. 

Rynek 7, dlatego według radnej Państwo Pytka mają sytuację skomplikowaną bardziej, niż 

Pani Witkowska i to właśnie im winno się zwiększyć zaplecze lokalowe. Może trzeba 

przeprowadzić konsultacje społeczne – zaproponowała radna,  nadmieniła, że skoro sama 

podnosi rękę za budżetem, to ma prawo głosu również w innych sprawach.  Radna 

przypomniała sytuację sprzed kilku lat w szkole w Bieniędzicach, kiedy to Wójt chciał 

zasiedlić  lokatorów w części mieszkalnej szkoły w Bieniędzicach, jednak społeczność 

lokalna nie wyrażała zgody, dlatego dana osoba otrzymała lokal w innym miejscu. Radna 

uważa, że trzeba uszanować wolę innych, dać część lokalu Państwu Pytka.  

 Wójt poinformował, że to on odpowiada za gospodarowanie lokalami. Przypomniał, 

że Pani Pankowska interweniowała w sprawie poszerzenia sklepu córki z zasobów 

lokalowych. Kontynuując temat Wójt poinformował, że Państwo Pytka nie są w takiej trudnej 

sytuacji. Natomiast wracając do mieszkania przy ul. Kolejowej 7 Wójt poinformował, że 

usytuowane jest ono w pasie drogi wojewódzkiej. Wójt kończąc swą wypowiedź jeszcze raz 



 4 

zaznaczył, że jest nakaz rozbiórki, dlatego obowiązkiem Wójta jest zapewnienie lokalu 

zastępczego danej osobie. 

 

Ad. 9 

Skarbnik Gminy p. Zofia Janas odczytała uchwałę Nr Ra.337.2013 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie z dnia 16 września 2013 r. w 

sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, 

kształtowaniu się  Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów 

finansowych SP ZOZ i instytucji kultury.    

 (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 10  

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 

2013 – 2017. 

Radny p. Zdzisław Niewola zabierając głos powiedział, że są to rzeczy dość 

skomplikowane, dlatego na komisjach powinny być uprzednio omówione.  Następnie radny 

poruszył kwestię ostatniej studzienki na przepompowni, stwierdził, że  gdyby rok temu były 

dyskusje o studni i zaworze i wówczas poczynione zostały stosowne kroki, może nie doszłoby 

do zalania licznika ściekami, bo ktoś jest za to odpowiedzialny, czy ktoś tę sytuację 

przeanalizował. Dlatego należałoby sprawdzić skąd się wzięły ścieki przed montażem korków 

i poduszek. Wójt w odpowiedzi poinformował, że został uszkodzony licznik i nie wiadomo z 

czyjej winy tak się stało.  

Radna p. Teresa Pankowska zapytała, czy jest zapewnienie fachowca, że teraz licznik  

się nie zepsuje. Wójt w odpowiedzi poinformował, że produkt objęty jest gwarancją, 

natomiast rzeczy się psują. 

Następnie radny p. Zdzisław Niewola zapytał o kwotę w budżecie Gminy w wys. 

170.000 zł, która przeznaczona jest na rekultywację wysypiska śmieci. Wójt poinformował, 

że jest to koszt zamknięcia wysypiska, eksploatacja wagi jest do dnia 17 grudnia 2013 roku, 

dlatego należy dokonać rozliczenia po ww. terminie.  

 Radna p. Irena Walczak opuściła obrady sesji. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w ww. sprawie. 

W głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym”  uchwała Nr 

XXXIV/181/13 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Wolanów na lata 2013 – 2017 została przyjęta.  

                                                 (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 11 

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w ww. sprawie. 

W głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” uchwała Nr 

XXXIV/182/13 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.  

                                                                                                      (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 12 

Sekretarz poinformowała, że na ostatniej sesji Rady Gminy nie zgłoszono interpelacji ani  

zapytań.  
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Ad. 13  

Wolne wnioski i informacje.   

   Jako pierwsza zabrała głos radna p. Teresa Pankowska twierdząc, że przy koncepcji 

przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 733 mieszkanie państwa Golusów stanowi problem, oraz 

kolejny lokator p. Roch. Wójt w odpowiedzi poinformował, że lokator w jednym z domów 

nie mieszka.  

 Następnie radna zapytała czy był przeprowadzony wywiad ze społeczeństwem. Według 

radnej Wójt przygotowuje wjazd na działkę p. Kotkowskiego. Wójt w odpowiedzi 

powiedział, że są to bzdury.  Ponadto według Wójta radna robi wszystko, żeby źle się działo. 

W dalszej części wypowiedzi Wójt poinformował, że rozmawiał z Państwem Golus w tej 

sprawie. Musi być wola dialogu. Natomiast  w niedługim czasie ma się spotkać Wójt z 

dyrektorem Ostrowskim oraz z p. Łuczyckim. My, jako Gmina też musimy uczestniczyć w 

przebudowie drogi wojewódzkiej.  

 Następnie radny p. Zdzisław Niewola zapytał o drogowca,  na jakich zasadach został 

zatrudniony. Wójt w odpowiedzi poinformował, że na pół etatu w ramach przeprowadzonego 

konkursu, nadmienił, że do tej pory zauważył iż pracuje efektywnie i szybko, jeśli się 

sprawdzi etat zostanie zwiększony.    

 Następnie radna p. Teresa Pankowska poruszyła sprawę Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie, a mianowicie odejścia lekarzy Państwa Tyburcy z 

dniem 11 października 2013 roku. Radna poinformowała, że w ostatnim tygodniu 

przyjmowała lekarz Bryk, jest to zwykły lekarz po studiach, bez specjalizacji. Ponadto w 

ostatnim czasie pojawiają się nazwiska o podobnych kwalifikacjach, nie chcą przyjść lekarze, 

ponieważ nikt nie chce się poddać takiej zależności, jaka panuje w SP ZOZ-ie. Według radnej 

jest trudna sytuacja, nie ma do kogo iść. Wójt w odpowiedzi poinformował, że takie 

zaniedbania, jakie były to będą badały odpowiednie instytucje. Ponadto państwo Tyburcy 

złożyli podanie o rozwiązanie umowy. Natomiast każdy winien uszanować swojego 

przełożonego. Nie stawiajmy wyroków, próbuje się rozdmuchać problem, część radnych 

dołożyła się do takiej sytuacji, jaka panuje w Ośrodku Zdrowia. Radna zapytała pod kogo 

konkurs jest napisany na 7 października. Wójt poinformował, że na stanowisko pracy w 

referacie finansowym Urzędu Gminy.  

 Następnie Sekretarz Gminy p. Małgorzata Szczepaniak zabierając głos poinformowała, że 

obecnie na rynku jest deficyt na lekarzy, ponadto dyrektor piastując dane stanowisko musi 

mieć wiedzę na temat kadr, kontroli zarządczej, czy ustawy o zamówieniach publicznych. 

 Następnie sołtys wsi Podlesie p. Józef Odzimek zabrał głos w sprawie opłaty śmieciowej, 

odnośnie podwyższania opłaty do pełnych złotych, poinformował, że społeczeństwo nie może 

tego zrozumieć. 

 

              

Ad. 14 
Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski kończąc obrady podziękował za 

udział  w dyskusji, po czym zamknął XXXIV obrady sesji Rady Gminy Wolanów.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokołowała:                                                                              Przewodniczący Rady Gminy 

 

Monika Musiałek        Jacek Murawski  
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