
 

 

 

Protokół Nr  XXIV/2017 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 27 stycznia 2017 roku 

Ad 1 

Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska o godz. 9.00  otworzyła XXIV 

sesję Rady Gminy Wolanów. Powitała wójta, pracowników Urzędu Gminy, radnych, sołtysów oraz 

wszystkich przybyłych na sesję. Następnie zgodnie z listą obecności poinformowała, że w sesji 

uczestniczy 14 radnych, jeden radny nieobecny, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia 

obrad oraz podejmowania prawomocnych uchwał. (lista obecności w załączeniu).  

 

Ad. 2 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że zanim Rada Gminy przejdzie do 

głosowania porządku obrad, Wójt Gminy poprosił o udzielenie głosu. 

Wójt gminy Adam Gibała zabierając głos powiedział, ze w związku z licznymi niedomówieniami 

zgłosił  wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru 

likwidacji oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Sławnie. Od wczoraj 

weszły przepisy wprowadzające tzw. prawo oświatowe. Zgodnie z tymi przepisami należy podjąć 

uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do ustroju. W ramach tej 

uchwały można również zmienić też uchwałę w sprawie sieci przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych. W tej sprawie będą organizowane zebrania w przyszłym tygodniu w szkołach i 

wówczas rodzice zostaną o wszystkim poinformowani. Chciałbym zdemontować plotkę, która 

podawana jest w terenie, nikt nie miał i nie ma zamiaru likwidować przedszkola w Sławnie. W 

kampanii Wójta były trzy priorytety: budowa przedszkola, budowa Sali gimnastycznej w Sławnie 

oraz budowa Sali gimnastycznej w Mniszku. Po woli te zadania są realizowane. W tej chwili 

budowane jest przedszkole w Wolanowie, po zakończeniu tejże inwestycji Wójt planował 

wprowadzenie projektów tych dwóch sal gimnastycznych. W związku z tym, że Wójt nie 

przewidział zmiany systemu oświaty poprzez likwidację gimnazjów. Plany nabierają tempa, 

ponieważ w tej chwili Wójt szuka pieniędzy w budżecie gminy Wolanów, aby w tym roku wykonać 

projekty na rozbudowę szkoły w Sławnie oraz w Mniszku. W Sławnie wchodzi w grę również 

dobudowa sal dydaktycznych. Wójt powiedział, że jeśli ktoś z obecnych będzie miał pytania 

dotyczące oświaty, to szczegółowo wyjaśni sekretarz Gminy Wolanów pani Marianna Biesiadecka. 

Kończąc swą wypowiedź Wójt zaznaczył jeszcze raz że nikt nie miał złych intencji, a Wójt słowa 

zazwyczaj dotrzymuje. 

Następnie głos zabrał radny Jacek Murawski, twierdząc, że myślał o tym samym wniosku. 

Stwierdził, że nie było mowy o likwidacji, jako budynku przedszkola. Nadmienił, że przenosząc 

zerówki ze szkoły w Sławnie do przedszkola nastąpiłaby eliminacja miejsc dla dzieci młodszych. 

Cieszy radnego wniosek Wójta o wycofanie tego projektu uchwały z porządku obrad.  Dziś jest taki 

problem, że te dzieci w budynku szkoły w Sławnie się nie mieszczą, dlatego potrzebna jest 

dobudowa sal lekcyjnych - dodał.  

Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska poddała pod głosowanie wniosek 

Wójta Gminy Wolanów o wycofanie z porządku obrad pkt 12.  

 W głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za”, 1 „wstrzymującym” wniosek został 

przyjęty. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała proponowany 

porządek obrad:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.   

4. Informacja Komisji o ich pracach miedzy  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 opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości pla-

nowanej przez Gminę Wolanów kwoty długu w latach objętych  Wieloletnią Prognozą Fi-

nansową. 

10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania przez 

Gminę Wolanów planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2017 deficytu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie: założenia Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wola-

nowie. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości 

zabudowanej położonej w miejscowości Wolanów, ul. Kolejowa 17 jej dotychczasowemu 

Najemcy. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. 

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

15. Wolne wnioski i informacje.  

16. 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 XXIII/2016 z dnia 29 grudnia 

2016 roku został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4 

Jako pierwszy informację komisji o ich pracach między sesjami przedstawił  Sylwester 

Mąkosa  przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów.  Poinformował, że 

członkowie komisji spotkali się na posiedzeniu w dniu 23 stycznia wspólnie z Komisją Rolnictwa 

Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Zajmowano się materiałami przygotowanymi na 

sesję Rady Gminy Wolanów. Wszystkie materiały zostały zaopiniowane pozytywnie. 

 Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia Marcin Ciężkowski 

poinformował, że członkowie Komisji spotkali się na posiedzeniu  w dniu 16 stycznia, na którym 

zajmowano się tematami w związku z reformą oświatową. Zajmowano się również opiniowaniem 

materiałów przygotowanych na sesję Rady Gminy. Przyjęty został plan pracy Komisji na 2017 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogumił Towarek poinformował, że członkowie ko-

misji spotkali się na jednym posiedzeniu w dniu 19  stycznia. Zajmowano  się opiniowaniem mate-

riałów na sesję Rady Gminy Wolanów.  

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z okresu między sesjami przedstawił Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała  

Bieżące utrzymanie dróg 

1.  W miesiącu styczniu w ramach zimowego utrzymania dróg i ulic piaskarka wyjeżdżała 

sześciokrotnie na terenie gminy Wolanów w celu likwidacji śliskości na jezdniach. Łącznie 

przejechała 238,5 km./ 18.603,00 zł.  

Wysłany został również pług do odśnieżania, który łącznie pracował 18 godz. 50 min.  za 

kwotę  1.883,33 zł.    

Inwestycje, przetargi 

1. Trwają prace przy budowie przedszkola w Wolanowie. Korporacja Budowlana „DAR-

CO” 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.   

 

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 



 

W związku z zabezpieczeniem środków finansowych w budżecie gminy na 2017 rok na 

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przydomowych oczysz-

czalni ścieków, zostało przeprowadzone Zapytanie o cenę na w/w opracowanie.  

W odpowiedzi na Zapytanie,  ofertę złożyło 3 firmy: 

Lp. Nazwa wykonawcy Zaoferowana cena brutto  

za 1 przydomową oczyszczalnię 

ścieków 

1. P.P.U. WOD-MAR Tomasz Markowski 

Ul. Główna 62,  

Wola Prażmowska 

05-505 Prażmów 

479,70 zł 

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo 

Handlowe Maciej Okrój 

Ul. Gen. Andersa 3 lok. 75 

26-600 Radom 

415,74 zł 

3. „WODROL” Sp. z o.o. 

Ul. Misjonarska 20 

20-107 Lublin 

467,40 zł 

 

Do realizacji zadania została wybrana firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe 

Maciej Okrój z Radomia, która zaoferowała najniższą cenę tj. 415,74 zł brutto za 1 przydomową 

oczyszczalnię ścieków. W dniu 23.01.2017r. została podpisana umowa na kwotę 44.899,92 zł brutto 

za całość zamówienia. Wartość umowy stanowi iloczyn 108 szt. zaprojektowanych oczyszczalni 

ścieków oraz ceny brutto za 1 oczyszczalnię. 

Wykonawca w ramach umowy:  

- wykona mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych,  

- uzyska zgody właścicieli działek na których będą projektowane oczyszczalnie ścieków.  

W przypadku odmowy, należy uzyskać ją na piśmie. 

- opracuje projekt budowlano–wykonawczy, 

- uzgodni opracowany projekt z poszczególnymi właścicielami urządzeń infrastruktury technicz-

nej, 

- wykona kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót  

- opracuje Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

- wystąpi i uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego (Gminy) decyzje administracyjne, wszelkie 

uzgodnienia, warunki techniczne, oświadczenia dla wykonania niniejszego zamówienia. 

Spośród złożonych deklaracji do I etapu zakwalifikowano 108 gospodarstw z 10 sołectw: 

Bieniędzice + Micha-

łów 

21 + 3 
Kowala-Duszocina 

4 

Chruślice 16 Strzałków + Sabat 9 

Franciszków  6 Wacławów 7 

Jarosławice 9 Wymysłów 19 

Kolonia Wawrzyszów 3 Zabłocie 11 

 

Selekcji dokonano na podstawie lokalizacji gospodarstwa domowego (nie objętego budową sieci 

kanalizacyjnej) - ma to miejsce przede wszystkim w miejscowościach oddalonych, w których bu-

dowa sieci kanalizacyjnej nie jest opłacalna ekonomicznie, a problem odprowadzania nieczystości 

musi być rozwiązany. 

 

Sprawy bieżące           
1. Harmonogram odbioru odpadów, który otrzymali mieszkańców Gminy Wolanów w 2016r. jest 

dwustronny i dotyczy również odbioru odpadów w 2017r. W harmonogramie  odbioru odpadów na 

2017r. nastąpiła zmiana dotycząca terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych. Odpady wiel-



 

kogabarytowe odbierane będą łącznie z oponami. Terminy odbioru  ww. odpadów w 2017 roku 

przypadają na dzień 14 kwietnia oraz 18 października. 

 

2. Właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolanów mogą składać wnioski o usu-

nięcie wyrobów zawierających azbest w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pt. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbe-

stu na terenie województwa mazowieckiego”. Dotacja przeznaczona jest na usunięcie wyrobów i 

materiałów zawierających azbest z terenu gminy. Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport 

i utylizację wyrobów azbestowych.  

Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego. 

Właściciele nieruchomości, którzy posiadają wyroby zawierające azbest i zamierzają je usunąć w 

2017r.   mogą złożyć wniosek wraz z załącznikami do Urzędu Gminy Wolanów w terminie do dnia 

27.01.2017r. Koniecznym załącznikiem w przypadku rozbiórki budynku lub wymiany pokrycia 

dachowego jest uzyskanie pozwolenia od Starosty Radomskiego. 

   

 3.  W dniu 5 stycznia w związku z wysłanymi zapytaniami o złożenie ofert na wykonanie usłu-

gi polegającej na „odławianiu i transporcie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Wolanów” wpły-

nęły dwie oferty.  Określonym przedmiotem  zamówienia było 33 szt. zwierząt.  

Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO Marzena Golańska Zamienie, ul. Lesna 23, 

Mińsk mazowiecki zaproponowała wykonanie usługi za kwotę brutto 43.360,00 zł.  

Oferta nr 2 BAROS Maciej Glijer ul. Berzów 76 D, 26 – 130 Suchedniów zaproponowała wykona-

nie usługi za kwotę 47.370,00 zł.  Po przeliczeniu cen jednostkowych  z oferty koszt odłowienia i 

umieszczenia jednego zwierzęcia w schronisku wynosi 1.570,00 zł.  

 

4. Otwarte konkursy ofert na 2017 rok 

I. W dniu 12 stycznia został  ogłoszony konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publiczne-

go pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – organizacja i prowadzenie progra-

mów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji 

sportowej w zakresie piłki nożnej i siatkowej 

Termin składania wyznaczono do dnia 3 lutego 2017r. do godz. 15.30.  

 

II. W dniu 16 stycznia został  ogłoszony konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publiczne-

go pn.  „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”  w dwóch zakresach: 

1) Wspieranie i upowszechnianie kultury ludowej wśród dzieci i młodzieży  

2) Wspieranie i upowszechnianie kultury ludowej wśród dorosłych. 

Termin składania wyznaczono do dnia 7 lutego 2017r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu 

Gminy Wolanów, pok. nr 7, ul. Radomska 20, 26-625  Wolanów, w godz. od 7.30 do 15.30  

 

Powyższe zadania, zarówno z zakresu sportu jak i kultury  ludowej mieszczą się w priorytetowych 

zadaniach publicznych wskazanych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku, przyjętego 

uchwałą nr XXI/124/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 listopada 2016 r.  

Szczegółowe informacje o powyższych konkursach zamieszczone są na stronie Urzędu Gminy, 

stronie BIP (zakładka: organizacje pozarządowe) oraz na tablicy ogłoszeń. 

5.  Projekt  NOWE UMIEJĘTNOŚCI - NOWE PERSPEKTYWY 

W miesiącu styczniu br. została podpisana umowa partnerska z Firmą CNJA Edukacja - Wi-

told Szaszkiewicz sp.j. z siedzibą w Krakowie na realizację bezpłatnych szkoleń komputerowych  

dla mieszkańców Gminy Wolanów.  

Wkładem rzeczowym Gminy Wolanów w projekcie będą sale udostępnione na potrzeby przepro-

wadzenia kursów komputerowych. Gmina nie ponosi żadnego wkładu finansowego. 

 

Projekt obejmuje: 



 

Szkolenie z technik informacyjnych (ICT) w wymiarze 120 godzin zakończone egzaminem zewnętrz-

nym   -  3 grupy  po 10 osób. 

Szkolenia będą odbywać się w GCK oraz w budynkach szkolnych na terenie gminy Wola-

nów. 

Ankiety rekrutacyjne do udziału w projekcie można pobrać ze strony www.wolanow.pl (za-

kładka: projekty unijne) lub w Urzędzie Gminy w pokoju nr 12 – I piętro i  składać w pokoju nr 12, 

w terminie do 10 lutego 2017 r. w godzinach pracy Urzędu 

Projekt pn. „Nowe umiejętności – nowe perspektywy” wspófinansowany jest ze środków 

Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działania 10.2. Upowszechnie-

nie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych.  

 

6. Program rewitalizacji gminy Wolanów 

Trwają prace nad opracowanie projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Wolanów na lata 

2016-2023. Program opracowywany jest przez firmę Green Key z Poznania.  

Pierwszym etapem było wypracowanie diagnozy i wytycznie obszaru zdegradowanego. Do-

tychczas odbyły się 2 otwarte spotkania w sprawie opracowanej diagnozy (w listopadzie i w grud-

niu), na których zostały przedstawione koncepcje i wstępne projekty obszaru zdegradowanego i 

rewitalizacji.  

Do 19 stycznia br. w ramach konsultacji społecznych można było składać uwagi do projektu 

obszaru zdegradowanego i rewitalizacji wraz z opracowaną diagnozą, który zamieszczony był na 

stronie internetowej Urzędu Gminy  (zakładka konsultacje społeczne). W powyższym terminie nie 

wpłynęły żadne wnioski ani uwagi.  

Obecnie przystąpiono do II etapu opracowania projektu tj. Programu Rewitalizacji.  

Kolejne konsultacje społeczne odnośnie założeń projektu zaplanowano w II połowie lutego 2017r. 

 

7. W niedzielę, 15 stycznia w kościele pw.  Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej  w Jarosławi-

cach odbył się Koncert  Kolęd i Pastorałek. Wystąpili laureaci szkolnego konkursu Kolęd i Pastora-

łek z PSP w Bieniędzicach. Kolędował również Zespół Śpiewaczy Bieniędzice. Patrycja Kozyra, 

która również kolędowała razem ze scholą parafialną działającą przy kościele w Jarosławicach. 

Spiewaczka Katarzyna Bochyńska-Wojdył, która jest obdarzona naturalnym, silnym głosem - so-

pran spinto  ( to najrzadziej spotykany głos kobiecy, osiągający brzmienie zarówno liryczne, jak i 

dramatyczne) -  z wyjątkową swobodą wykonuje zarówno sopranowe arie operowe, jak i pieśni 

sakralne i popularne. Śpiewaczce akompaniował Karol Sionek - kompozytor, dyrygent, akordeoni-

sta, pianista i nauczyciel muzyki. Wspólne kolędowanie było wspaniałą okazją do podtrzymania 

świątecznego nastroju.  

8. Wszystko wskazuje, na to, że powróci Komisariat Policji do Wolanowa. Jestem po rozmowie z 

Komendantem. Natomiast  kierowana jest prośba o wsparcie finansowe gminy Wolanów do zakupu 

samochodu  w ramach usprawnienia komisariatu ok. 24.000 zł. Najprawdopodobniej będzie pięciu 

funkcjonariuszy.  Wójt uważa, że obecność Policji – przywrócenie komisariatu w gminie jest nie-

odzowna. 

      

Ad. 6 

Informacja 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 uchwałę Nr XXIII/142/2016 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na 2016 rok. Natomiast do Wojewody Mazowieckiego przesłano uchwałę Nr 

XXIII/143/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 

 

Ad. 7 

Na ostatniej sesji nie odnotowano wniosków. 

Ad. 8.  

http://www.wolanow.pl/


 

 Jako pierwszy głos zabrał Jacek Murawski, wracając do tematu rozpoczętego przez Wójta 

na początku sesji. Według radnego Wójt nie wyjaśnił jak będzie rozwiązana sytuacja w szkole w 

Sławnie, bo formalnie oddział zerowy nie będzie w szkole podstawowej zlikwidowany. Radny 

chciałby usłyszeć od Wójta, czy w związku z tymi zmianami, o których wójt wspomniał, czy od-

dział zerowy sześciolatków od 1 września 2017 będzie znajdował się w budynku Samorządowego 

Przedszkola w Sławnie. Radny zwrócił się do skarbnika, z zapytaniem, czy nie znalazłaby pienię-

dzy na rozbudowę szkoły w Sławnie.  

Wójt odnosząc się do powyższej wypowiedzi, poinformował, że już wraz ze skarbnikiem 

dokonuje rozeznania w budżecie, w celu znalezienia środków finansowych na projekt rozbudowy 

szkoły w Sławnie oraz w Mniszku. W ciągu miesiąca powinny zapaść decyzje – dodał Wójt. 

Radny Jacek Murawski powiedział, że niepokój społeczny oraz radnego spowodowany jest 

tym, że szkoła w Sławnie ma trudną sytuację lokalową. W tej chwili dzieci mają zmniejszone szan-

se rozwoju w porównaniu do innych uczniów. W momencie, kiedy zostanie umiejscowiony oddział 

zerowy w budynku przedszkola w Sławnie, to w 2017 roku będzie jedna grupa oddziału zerowego. 

Tym samym ubędzie 20 miejsc dla dzieci przedszkolnych. Radny dodał, że pan Wójt ma plan prze-

budowy budynku z kuchni na salę. Nie wiadomo, czy to będzie realne.  Następnie radny skierował 

pytanie do Wójta, czy oddział zerowy będzie umieszczony w Publicznym Przedszkolu w Sławnie, 

co jednocześnie ograniczy miejsca dla dzieci trzy, cztero i pięcioletnich. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska powiedziała, że jej obowiązkiem jest przy-

pomnieć, ponieważ była na spotkaniu z rodzicami dzieci ze szkoły w Sławnie w dniu 2 grudnia 

2016 roku, którzy przybyli również na dzisiejszą sesję Rady Gminy, iż  umówieni byli na spotkanie 

w marcu, które miało być poświęcone tematowi przyszłości szkoły w Sławnie. Natomiast okolicz-

ności spowodowały, że spotkanie odbędzie się wcześniej. Przewodnicząca Rady nadmieniła, że  

dobrze byłoby poznać opinię wszystkich rodziców, nie jednego tak o siebie troszczącego się. Sami 

Państwo słyszycie jak troszczy się radny o swoje dziecko, nie zaznacza, że troszczy się o wszystkie 

dzieci - dodała.  

Radny Jacek Murawski powiedział, że nie może tego tak zostawić, ponieważ przewodniczą-

ca urządza prywatne wycieczki, Radny powiedział, że  nie ma interesu w tym, aby zatrzymać od-

działy zerowe w szkole w Sławnie. W dalszej części wypowiedzi radny nadmienił, że miałby inte-

res wówczas, kiedy jego dziecko zostałoby dalej w przedszkolu, ponieważ tam są lepsze warunki, a 

nie było przenoszone do starego budynku do zagrzybiałej sali. Radny podkreślił, że nie działa we 

własnym interesie.  

Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka zabierając głos poinformowała, że tak jak Wójt po-

wiedział, w przyszłym tygodniu będą spotkania z rodzicami w szkole w Sławnie. Ustalony zostanie 

termin dogodny dla zainteresowanych. Na tychże spotkaniach będzie dyskutowana sprawa przenie-

sienia oddziałów przedszkolnych do przedszkola publicznego. Sekretarz poinformowała, że  jeżeli 

wolą rodziców będzie, aby oddziały przedszkolne zostały w szkole, to zostaną. Nikt na siłę nie bę-

dzie ich przenosił - dodała. Zostaną szczegółowo przekazane informacje. Sekretarz poprosiła o 

przygotowanie pytań, na które będą udzielane odpowiedzi. Nie będą podjęte decyzje przeciw rodzi-

com oraz dzieciom z obwodu szkolnego w Sławnie.   

 

Ad 9.  

Skarbnik Gminy Zofia Janas odczytała  Uchwałę Nr Ra.2.2017 Regionalnej Izby Obrachun-

kowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej 

przez Gminę Wolanów kwoty długu w latach objętych  Wieloletnią Prognozą Finansową.  

( uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 10  

Skarbnik Gminy Zofia Janas odczytała  Uchwałę Nr Ra.1.2017 Regionalnej Izby Obrachun-

kowej o możliwości sfinansowania przez Gminę Wolanów planowanego w Uchwale Budżetowej na 

rok 2017 deficytu. (uchwała w załączeniu) 

 



 

Ad. 11 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 

założenia Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie. 

Przewodnicząca  Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIV/144/2017 w sprawie założenia Sa-

morządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie została przyjęta jednogłośnie.  

(uchwała w załączeniu)  

 

Ad. 12.  

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowo-

ści Wolanów, ul. Kolejowa 17 jej dotychczasowemu Najemcy.  

Przewodnicząca  Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIV/145/2017 w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w najem części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wola-

nów, ul. Kolejowa 17 jej dotychczasowemu Najemcy została przyjęta jednogłośnie.  

(uchwała w załączeniu)       

Ad. 13. 

Skarbnik Gminy Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale bu-

dżetowej na 2017 rok.  

Przewodnicząca  Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIV/146/2017 w sprawie zmian w 

uchwale budżetowej na 2017 rok została przyjęta jednogłośnie.  

(uchwała w załączeniu)  

 

Ad. 14 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na ostatniej sesji udzielił Wójt Gminy 

Wolanów Adam Gibała.  Sołtys sołectwa Rogowa Marek Kraszewski zabrał głos w sprawie nie 

zatrzymywania się busów przy zatoczce w m. Mniszek koło remizy OSP w  Mniszku. W odpowie-

dzi Wójt Gminy Adam Gibała poinformował, że ustawiony przystanek przy remizie OSP w Mnisz-

ku jest tylko i wyłącznie przystankiem „grzecznościowym”. Autobusy i busy nie mają obowiązku 

zatrzymywania się na tym przystanku. Natomiast po uzyskaniu informacji o trudnościach pasaże-

rów wykonano telefony do przewoźników obsługujących tę trasę z prośbą o zatrzymywanie się na 

przystanku na prośbę podróżnych. 

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. W odpowiedzi Wójt Gminy poinformował, że w ramach gwarancji 

Wykonawca usunął awarię oświetlenia ulicznego zgłoszonego odcinka linii energetycznej.   

 

Ad. 15. 

W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy Teresa 

Pankowska informując, iż wpłynęło do Rady Gminy Wolanów od Wojewody Mazowieckiego 

Zarządzenie Zastępcze  w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolanów. 

Następnie głos zabrał radny Jacek Murawski w sprawie konieczności wykonania remontów 

przystanków autobusowych przy drodze krajowej w Sławnie i w Ślepowroniu. Następnie w 

Kacprowicach naprzeciwko przystanku autobusowego, nastąpiła awaria oświetlenia ulicznego. 

Konserwator nie może usunąć awarii, ponieważ działka jest porośnięta krzakami. Poprosił Wójta, 

aby zajął się ww. tematem. Radny nadmienił, że właściciel ww. działki od wielu lat nie żyje.  

Wójt Gminy Adam Gibała poinformował, że wczesną wiosną będą zatrudnione osoby w 

ramach prac interwencyjnych, które zajmą się naprawami przystanków. 

 



 

Sołtys sołectwa Kacprowice Andrzej Odzimek zabierając głos powiedział, że zakrzaczenia, o 

których mówił radny Jacek Murawski są w pasie drogi krajowej. 

Jako kolejny głos zabrał sołtys sołectwa Rogowa Marek Kraszewski składając 

podziękowania Wójtowi oraz Sekretarz Gminy za odtworzony przystanek w Rogowej. 

Rodzice dzieci ze szkoły w Sławnie zapytali o termin spotkania, o którym mówiła Sekretarz.  

Wójt poinformował, że ustali termin z dyrekcją placówki szkolnej i zawiadomi rodziców.  

 Następnie sołtys sołectwa Wymysłów Teresa Brzeźniak zabrała głos w temacie nieczynnych 

hydrantów w danym sołectwie. Poinformowała, że w ostatnim czasie, kiedy wybuchł pożar w 

jednym z domów w Wymysłowie strażacy nie mogli skorzystać z wody z hydrantów. 

Następnie zapytała, czy może zostać również naprawiony  przystanek  w Wymysłowie  na tzw. 

krzyżówce.  

 Wójt nawiązując do wypowiedzi pani sołtys poinformował, że przy pożarze był już o 23.30, 

natomiast nie można było skorzystać z wody z usytuowanego najbliższej hydrantu, ponieważ 

warunki atmosferyczne spowodowały, że zamarzły zasuwy hydrantowe. Wójt poinformował, że w 

najbliższym czasie nastąpi przegląd hydrantów. 

 Sołtys sołectwa Chruślice również zgłosił konieczność przeglądu hydrantów w danej 

miejscowości.   

Jako kolejny głos zabrał rodzic dzieci ze szkoły w Sławnie zgłaszając potrzebę 

powiadomienia o spotkaniu w szkole w Sławnie także rodziców dzieci, które jeszcze nie 

uczęszczają do placówek oświatowych w danym obwodzie.  

Sekretarz w odpowiedzi poinformował, że mieszkańcy zostaną powiadomieni o spotkaniu 

podając jego termin do publicznej wiadomości.    

 

Ad. 16 

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska 

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

o godz.10.00. 

 

 

Protokolantka Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek Teresa Pankowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


