Protokół Nr XXIII/2016
z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 29 grudnia 2016 roku
Ad 1
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wolanów Adam Hernik o godz. 9.00 otworzył XXIII
sesję Rady Gminy Wolanów. Powitał Wysoką Radę, wójta, sołtysów oraz pracowników Urzędu
Gminy. Następnie zgodnie z listą obecności poinformował, że w sesji uczestniczy 13 radnych,
dwoje radnych nieobecnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad oraz
podejmowania prawomocnych uchwał. (lista obecności w załączeniu)
Ad. 2
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad.
W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy Wolanów jednogłośnie.
Ad. 3
Do protokołu z ostatniej sesji nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
W głosowaniu jawnym protokół z sesji Rady Gminy Wolanów Nr XXII/2016 z dnia 12 grudnia
2016 roku przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” został przyjęty.
Ad. 4
Informację z pracy Komisji przedstawił Pan Bogumił Towarek przewodniczący Komisji
Rewizyjnej informując, że członkowie spotkali się na jednym posiedzeniu w dniu 22 grudnia, na
którym zajmowali się opracowaniem planu pracy Komisji na 2017 rok.
Ad. 5
Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała przedstawił sprawozdanie z pracy miedzy sesjami.
Poinformował, że w omawianym okresie realizowane były następujące sprawy:
Bieżące utrzymanie dróg:
1. W miesiącu grudniu w ramach zimowego utrzymania dróg i ulic piaskarka wyjeżdżała
czterokrotnie na terenie gminy Wolanów w celu likwidacji śliskości na jezdniach.
Posypywanie dróg gminnych
- Rejon I – 117,02 km/ 9.141,60 zł.
- Rejon II – 86,5 km/ 6.574,00 zł.
Wysłany został również pług od odśnieżania, który łącznie pracował 18 godzin za kwotę
1.800,00 zł.
Inwestycje, przetargi:
1. Trwają prace przy budowie przedszkola w Wolanowie. Korporacja Budowlana „DARCO” roboty wykonuje zgodnie z harmonogramem. Wykonana została stolarka okienna
oraz drzwiowa. W dalszym ciągu trwają prace związane z pokryciem dachu blachą. Wy-

konywane są roboty elektryczne oraz posadzki. Wykonywane są tynki w budynku. Wykonany został zbiornik na ścieki.
2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wawrzyszów została zakończona. Zadanie zostało odebrane w dniu 27 grudnia.
3. Zostały wymienione oprawy oświetlenia ulicznego z rtęciowych na LED w Garnie przy
ul. Leśnej oraz w Wolanowie przy ul. Polnej (łącznie 22 szt.)
Sprawy bieżące:
1. W niedzielę 18 grudnia 2016 r. o godz. 1400 mieszkańcy gminy Wolanów spotkali się na
placu przed urzędem na wspólnej wigilii. Były życzenia, łamanie się opłatkiem, występ
młodzieży z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Młodocina Większego oraz występy zespołów: „Mniszkowiaczki” „Wolanianki”, Zespołu Śpiewaczego „Bieniędzice”, a także
dzieci i młodzieży z Gminnego Centrum Kultury oraz Laureaci Konkursu Kolęd i Pastorałek. Nastrój śpiewanych kolęd i pastorałek wprowadził wszystkich w klimat świąt Bożego Narodzenia, a gromkie brawa były najlepszym dowodem ich uznania. Doniosłej atmosferze towarzyszył świąteczny wystrój placu oraz zapach wigilijnych potraw. Na
wszystkich przybyłych gości czekały wigilijne potrawy. Smakowite zapachy zachęcały do
próbowania pierogów, barszczu grzybowego, racuchów, sałatki, kompotu z suszu i innych
tradycyjnych dań. W przygotowanie poczęstunku zaangażowały się również organizacje
pozarządowe działające na terenie Gminy Wolanów m. in Stowarzyszenia: Inicjatyw Kulturalnych „Na Ludową Nutę”, „Uniwersytet Trzeciego Wieku”, „Dla Przyszłości Gminy
Wolanów”, Było to już drugie spotkanie przy opłatku organizowane pod gołym niebem i
mamy nadzieję, że wpisze się na stałe w tradycję Wolanowa
2. Na Wigilii zorganizowanej przed budynkiem Urzędu Gminy Wolanów, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wolanowie w ramach współpracy z Bankiem Żywności rozdawał
dla mieszkańców owoce i warzywa – marchew oraz jabłka.
3. W dniu 22 grudnia nastąpiło otwarcie przejazdu przez budowaną obwodnicę łączącej
miejscowości Wacławów – Sławno. Firma DRAGADOS dotrzymała słowa. Mieszkańcy
są bardzo zadowoleni.
Ad. 6
Informację Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy przedstawiła sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka. Informując, że w ramach nadzoru prawnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu przesłano następujące uchwały:
1. Nr XXII/135/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
2. Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy Wolanów Nr XXII/137/2016,
3. Nr XXII/138/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu
w 2017 roku,
4. Nr XXII/139/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu
w 2017 roku,
5. Nr XXII/140/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przytyk w 2017
roku,
6. Nr XXII/141/2016 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
Do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego przesłano następujące uchwały:
- Uchwałę Budżetowa na rok 2017 Gminy Wolanów Nr XXII/137/2016,
którą opublikowano w dniu 17 grudnia 2016 r. pod pozycją 11534.
- Uchwałę Nr XXII/141/2016 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystywania, którą opublikowano w dniu 17 grudnia 2016 roku pod pozycją 11535.

Ad. 7.
Sekretarz gminy Marianna Biesiadecka poinformowała, że na ostatniej sesji nie wpłynęły wnioski.
Ad. 8
Rady Zdzisław Niewola poruszył temat organizacji oświaty, ponieważ wśród mieszkańców
przekazywane są różne informacje. Poprosił o zapoznanie radnych na posiedzeniach, jakie są wizje
i plany. Kontynuując temat powiedział, cytuję „Mieszkańcy mówią w terenie, że do Wolanowa do
szkoły będzie wożona VII oraz VIII klasa ze szkoły w Mniszku. Zdaje sobie sprawę z faktu, że w
Wolanowie będzie zapotrzebowanie na uczniów i na przedszkolaków w związku z tym stanem
rzeczy w oświacie. Niestety nie jest to takie proste technicznie. Proszę o przybliżenie ww. tematu,
ponieważ nie wiem kto jest pomysłodawcą. Natomiast wiadomo, że z oświatą trzeba się zmierzyć.
W Mniszku w tej chwili jest 25 osób w jednym roczniku, dziewięć sal lekcyjnych. Po
wprowadzeniu reformy mogłyby się zmieścić wszystkie dzieci. Z drugiej strony skoro gdzieś
niedaleko jest szkoła w połowie pusta druga w ¼ będzie miała uczniów, to nie ma sensu żeby się
gnieździć w Mniszku. Ale rozwiązanie, aby wziąć jakąś klasę i zawieść do innego budynku nie
byłoby najszczęśliwsze. To temat na Komisje, czy jakieś szersze informacje. Wiadomo, że jakieś
redukcje, korektę obwodów szkolnych należy zrobić, bo to jest najrozsądniejsze, chyba nie ma
innego wyjścia. Stan uczniów w 2018 roku będzie porównywalny do rocznika 2003 – 2004. Należy
rozsądnie podejść do reformy.”
Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka w drodze wyjaśnień poinformowała, że została
przyjęta reforma oświatowa. Na pewno musimy pracować nad rozwiązaniami. Zwłaszcza Komisję
Oświatową czeka wytężona praca po nowym roku, ponieważ trzeba będzie dokonać analizy szkół.
Są pewne terminy, których należy dotrzymać podejmując stosowne uchwały Rady Gminy.
Natomiast odnośnie dowożenia dzieci z klas VII i VIII ze szkoły w Mniszku do Wolanowa
zdementowała ww. plotkę twierdząc, że w ww. sprawie w Gminie nie zapadły żadne takie decyzje.
Sołtys sołectwa Rogowa Marek Kraszewski zabierając głos powiedział, cytuję „należy się
tutaj pochwalić radnego mojej miejscowości, ponieważ zajął pierwsze miejsce w plebiscycie –
najlepszy radny gminy Wolanów. To było w tygodniku, czy miesięczniku, nie wiem chyba Echo
Radomskie. Akurat czytałem to. Po prostu później mi przyszedł budżet i coś mi się nie zgadza z
tym wywiadem, ponieważ w tym wywiadzie w Echu pisze, że w Rogowej będzie budowane boisko
wielofunkcyjne. Takiego udzielił wywiadu radny. Ja czytam w budżecie, że będzie boisko w
Bieniędzicach i w Wolanowie. Chciałbym, żeby ta sprawa była wyjaśniona, bo mieszkańcy pytają.
Umieją czytać, czytają. Sołtysowa z tego regionu też jest i to trzeba wyjaśnić. Czy to jest błąd w
budżecie, czy błąd w wypowiedzi.”
W odpowiedzi radny Bogumił Towarek poinformował, cytuję „nikt o takie sprawy mnie nie
pytał, takiego wywiadu nie udzieliłem, że będzie budowane boisko w Rogowej, jest to błąd
redakcji.
Radny Zdzisław Niewola – dodał „dużo rzeczy piszą w gazetach”.
Sekretarz poinformowała, że w budżecie jest właściwy zapis odnośnie budowy boisk
wielofunkcyjnych w miejscowości Bieniędzice oraz w Wolanowie.
Ad. 9.
Skarbnik gminy Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2016 rok.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Adam Hernik poddał pod głosowanie projekt uchwały w
ww. sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIII/142/2016 w sprawie zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok została podjęta jednogłośnie. (uchwała w załączeniu)
Ad. 10
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Adam Hernik przedstawił projekt uchwały w sprawie

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Adam Hernik poddał pod głosowanie projekt
uchwały w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIII/143/2016 w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok została podjęta jednogłośnie.
(uchwała w załączeniu)
Ad. 11
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała.
Radny Zdzisław Niewola zabrał głos w temacie ustawionych kontenerów na odzież w miejscowości Mniszek przy kościele parafialnym oraz przy szkole. Poprosił, aby zająć się ww. tematem
poprzez uporządkowanie kontenerów i placów wokół nich. Wójt poinformował, że skontaktował się
z firmą WTÓRPOL ze Skarżyska Kamiennej, która zapewniła, że do dnia 30 grudnia 2016 roku
odzież zostanie odebrana.
Radny Czesław Gac zwrócił się z prośbą o poprawę nawierzchni drogi w m. Ślepowron do
ul. Hodowlanej. W ostatnim czasie odbywał się objazd ww. odcinkiem drogi, ponieważ doszło do
wypadku na drodze krajowej Nr 12. W dalszej części radny poruszył kwestię wykonywania kon cepcji ww. drogi. Wójt poinformował, że w przyszłym roku Komisja Rolnictwa wyjedzie w teren
celem dokonania oględzin stanu dróg na terenie gminy Wolanów i podejmie decyzje, które drogi
wymagają naprawy i remontu. Natomiast koncepcja drogi w Ślepowroniu jest wykonana i przekazana geodecie. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny dwóch działek sprawa jest skomplikowana,
co powoduje wydłużenie czasu załatwienia sprawy. Po nowym roku będziemy kontynuować ww.
zadanie - dodał.
Radny Marek Ferens zabrał głos w sprawie usterki chodnika wzdłuż drogi krajowej Nr 12.
Poprosił o wyegzekwowanie napraw od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wójt
Adam Gibała poinformował, że w związku z licznymi zgłoszeniami usterek chodnika wzdłuż drogi
krajowej w m. Kowalanka w kilometrze 496+250 do 498+300 zostało skierowane pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Radom o usunięcie usterek nawierzchni chodnika.
Sołtys sołectwa Kacprowice Andrzej Odzimek poruszył sprawę nieuprzątniętych drzew wyciętych przy drodze powiatowej w m. Kacprowice. W odpowiedzi Wójt poinformował, że z uzyskanych informacji wynika, że drzewa zostaną usunięte w późniejszym terminie ze względu na zdarzenie losowe wykonawcy, który uległ wypadkowi samochodowemu.
Radny Zdzisław Niewola poprosił Wójta, aby zapoznano mieszkańców z dokumentacją
projektową drogi powiatowej w Mniszku, może poprzez zorganizowanie spotkania w świetlicy
wiejskiej w Mniszku. Wójt Gminy Adam Gibała poinformował, że z chwilą opracowania projektu
na drogę powiatową w Mniszku wystąpi do Starostwa Powiatowego w Radomiu o udostępnienie
ww. dokumentu. Ponadto Wójt jest na bieżąco informowany o ww. pracach.
Radny Zdzisław Niewola zapytał o kwestię dofinansowania do modernizacji oczyszczalni
ścieków w Wólce Domaniowskiej. Czy Gmina Wolanów ma jakiś wpływ na podejmowane decyzje
dofinansowując ww. przedsięwzięcie. Wójt poinformował, że w sprawie oczyszczalni ścieków w
Wólce Domaniowskiej członkowie Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego zajmą się szczegółowo tematem na posiedzeniu Komisji zwołanym po nowym roku.
Ad. 12
Wolne wnioski i informacje
Sołtys sołectwa Wacławów Marcin Chełmiński zabierając głos podziękował Wójtowi w
imieniu mieszkańców Sławna oraz Wacławowa za monitorowanie wykonanego przejazdu przez
budowaną obwodnicę.
Radny Andrzej Szatan zabrał głos w temacie oświetlenia ulicznego w m. Wawrzyszów,
powiedział, że dopóki wybudowane oświetlenie jest na gwarancji, należy zobligować Wykonawcę
do naprawy ww. odcinka.

Jako kolejny głos zabrał sołtys sołectwa Rogowa Marek Kraszewski w sprawie drogi
powiatowej Mniszek Konary. Stwierdzając, cytuję „Ja na poprzedniej sesji zadawałem pytanie w
sprawie chodnika i Zdzicho zadawał. Później wybrałem się do Zarządu Dróg. Z kompetentną osobą
chciałem się spotkać w sprawie tej drogi. Wylegitymowali mnie, co ja za jeden przestępca, ale
doszłem swego no i Pan Wójt na sesji co mówił, to mówił naprawdę prawdę. Bo oni też nie wiedzą.
Takie pytanie zadałem pani. Powiedziała, że Zamawiający projekt dróg zamówiło Starostwo i nie
wie, co jest u Wykonawcy projektu. Postanowiłem wspólnie z sołtysem Mniszka zorganizować
posiedzenie obu rad sołeckich i wystąpić do Starosty na piśmie. Poinformowałem o tym radnych z
Mnisza i Rogowej. Prawdopodobnie radny, jak mnie poinformował, sam się wybiera do Starostwa i
wszystko jest ok. Będzie chodnik, będą zjazdy, może radny udzieli informacji. Bo jak Pan Wójt
mówi nie wie, to może radny udzieli. Nie przyszedł na to spotkanie, nie podpisał się pod tym
pismem. Pismo złożone jest do Starosty przed świętami i czekamy na odpowiedź na piśmie. Dbamy
o swoje, ja wiem jak było z budową 12-ki, żeby zorganizować wysepkę - zjazd tu przy byłej
bibliotece, czy świetlicy w Mniszku. Miało być wszystko ok i jest do tej pory nie ok. Bo jest
zrobiony zjazd. „W” zjeżdża, ale te busiki nie zjeżdżają i żądam, ponieważ takie busiki występują
do gminy o zatrzymywanie się na przystankach i proszę o zaproszenie tych przewoźników na sesję
niech wyjaśnią, dlaczego się nie zatrzymują. Gmina poniosła koszty, jaki jest ten zjazd to można
wjechać, bezpieczeństwo jest zapewnione, a busiki nie stają. Ludzie zza kościoła ze Mniszka i to
jest bardzo źle. Tak samo o tej budowie, poruszyłem tą sprawę, jest napisane pismo mogę Wójtowi
udostępnić i czekamy na odpowiedź, na spotkanie z mieszkańcami, żeby to wyjaśnić.”
Wójt Gminy zabierając głos poinformował, że do tej pory nie słyszał, że busy się nie
zatrzymują, nie było żadnych skarg od mieszkańców ani interwencji w ww. temacie. Postaramy się
rozeznać w temacie – dodał Wójt. W dalszej części wypowiedzi Wójt Gminy odniósł się do
projektowanej drogi powiatowej Mniszek – Konary informując, że jest w posiadaniu protokołu z
posiedzenia z dnia 1 grudnia 2016 roku z projektantem, a także z dyrekcją Dróg Powiatowych, z
którym zainteresowani mogą się w każdej chwili zapoznać. Kontynuując swą wypowiedź Wójt
Gminy Adam Gibała poinformował, że zawiera on ustalenia, co do projektowanej drogi, szerokość
pasa wynosi 6 m., szer. chodnika 2,20 m., natomiast szerokość krawężnika – 20 cm. W związku z
powyższym na bieżąco Wójt jest informowany o sprawie.
Następnie głos zabrał sołtys Marek Kraszewski, informując, cytuję „w ostatnim czasie
wynikła taka sprawa w naszym sołectwie. Ponieważ Rogowa jest tak ułożona, że tu dużo radnych
pamięta jak walczyłem, żeby do szkoły dojeżdżały z Rogowej wszystkie dzieci. Bo kiedyś jak inny
przewoźnik jeździł, to uznał, że pół Rogowej ma jeździć, pół Rogowej ma chodzić pieszo. Teraz
wygrały autobusy, dzieci dowożą, żadnych skarg nie ma. A teraz mnie tu doszło takie, Rogowa jest
ułożna, ma długoś 2 km. i były trzy punkty, na których się zatrzymywały przewoźnicy. Na początku
wsi punkt sam wymarł, jeżeli dzieci nie dojeżdżały, nikt się nie zatrzymywał, bo nikt nie wsiadał.
Jeżeli się nowa rodzina teraz tam powstała, są dzieci, no to autobus stawał i zabierał, tam są dwie
dziewczynki, które muszą dochodzić do środka wsi tam jest kilometr. No i teraz ta pani, która te
dziewczynki przyszła, radny zabronił, aby się tam zatrzymywał autobus, tylko muszą te dzieci
chodzić do środka wsi. Nie wiem, nie to że posłuchałem tej pani tylko po prostu wsiadłem i
chciałem dociec do sedna. Pojechałem do kierowcy jak to jest. Kierowca potwierdził to samo. Nie
wiem i to jest bardzo złe, że na święta, ktoś potrafi robić taką szlachetną paczkę, na której byłem.
Jak to się mówi dobrze o dzieciach, dzieciom trzeba pomagać. A tu przewoźnik nie żąda żadnej
zapłaty. W przetargu nie ma czy przewoźnik ma się zatrzymywać, dwa, trzy, pięć, dziesięć,
pięćdziesiąt razy, bo to jest uczciwość przewoźnika, że chce pomóc ludziom i dzieciom, które
dziecko nie musi lecić kilometr z matką, bo to pies lata, jakieś dziecko się boi. To jest bardzo złe
podejście. Nie wiem, jest radny niech się wypowie, czy tak było, czy nie tak było.
- Pan Bogumił Towarek „jakbyś coś chciał na ten temat wiedzieć to powinieneś mnie zapytać, a nie
teraz oczerniać. Grupa rodziców przyszła do mnie, że autobus się zatrzymuje na środku
miejscowości między ustalonymi przystankami. Dziewczynka do pierwszej klasy gimnazjum jest
wysadzana przy swojej posesji, a dzieci młodsze z klasy zerowej i pierwszej podstawowej
mieszkające obok idą z przystanku pieszo i dlatego zwróciłem kierowcy uwagę, bo rodzice już się

dopytują, dlaczego tak się dzieje i będą przychodzić lada chwila z petycjami, aby przewoźnik
zatrzymał się przy każdej posesji. Nie próbuj Marku mi coś wmawiać.”
Sekretarz Marianna Biesiadecka zabierając głos w ww. temacie powiedziała, że
pierwszy raz słyszy o takiej sytuacji, żeby ktoś przewoźnikowi nakazywał, gdzie ma się
zatrzymywać. Przewoźnik ma ustalone punkty do przetargu, w których ma się zatrzymywać i jeżeli
przewoźnik ma jakieś wątpliwości powinien zwrócić się do władz gminy. W związku z zaistniałą
sytuacją zostanie wezwany przewoźnik i sprawa zostanie skonsultowana. Natomiast ani sołtys ani
radny nie powinien wydawać poleceń przewoźnikowi w kwestii zatrzymywania się autobusu.
- Sołtys Marek Kraszewski „każdy problem jest do rozwiązania. Przewoźnik jak przewoźnik,
powiedział, jak mu ktoś zabrania nie będzie stawał. A że mamusie chcą, żeby tu stawać, czy tu
stawać. To tu mamusie takie kiedyś przyszły, żeby matematykę w szkole zlikwidować, żartuję.
Teraz żartuję, bo teraz są tacy mamusie. Problem jest do rozwiązania i pomóc tym dzieciom bo tam
są tylko dwie dziewczynki, które wsiadają, a nie uciążliwość robić.”
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Adam Hernik przedstawił pismo Pani Kazimiery
Wrześniewskiej, które wpłynęło do Rady Gminy Wolanów.
Ad. 13.
Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy Adam Hernik
podziękował za udział w posiedzeniu, po czym zamknął XXIII sesję Rady Gminy Wolanów
o godz. 9.45.
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