
Protokół Nr  XXVII/2017
z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 29 marca 2017 roku

Ad 1
Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska o godz. 9.00  otworzyła XXVII 

sesję Rady Gminy Wolanów. Powitała wójta, pracowników Urzędu Gminy, radnych oraz sołtysów 
przybyłych na sesję. Następnie zgodnie z listą obecności poinformowała, że w sesji uczestniczy 15 
radnych, co stanowi kworum niezbędne 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. 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
11. Wolne wnioski i informacje. 
12. 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 XXVI/2017 z dnia 21 
marca 2017 roku został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4

Informację komisji o pracach między sesjami przedstawił Pan Sylwester Mąkosa przewod-
niczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów informując, że odbyło się posiedze-
nie przed godziną, wspólnie z Komisją Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia. 
Ad. 5
Sprawozdanie  Wójta   z  okresu  między  sesjami  przedstawił  Adam  Gibała  informując,  że  w 
omawianym okresie realizowane były następujące sprawy:
1. W dniu 24 marca głoszony został przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie dróg. Otwarcie 

ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2017 r.
2. Droga Sławno – Franciszków została wytyczona, w tej chwili trwa wycinka drzew. Trakt ten  łą-

czy Franciszków, Podlesie, Sławno oraz Młodocin Większy Po objeździe dróg przez człon-
ków Komisji Rolnictwa zawnioskowano o nawożenie gruzu betonowego na drogi gruntowe. 

3.  Drzewa wycięte  w ubiegłym roku przy  drodze  powiatowej  w sołectwie  Kacprowice  zostały 
uprzątnięte.

Ad. 6
Informację Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy przedstawiła Sekretarz Gminy Marianna 

Biesiadecka. W ramach nadzoru prawnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Ze-
spół w Radomiu przesłano uchwały: 

-   Nr  XXVI/154/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki,

- Nr  XXVI/155/2017  w sprawie zaciągnięcia  długoterminowej pożyczki  z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

- Nr XXVI/156/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Wolanów na lata 2017 – 2022,



- Nr XXVI/157/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
Natomiast do Wojewody Mazowieckiego przesłano uchwały: 

- Nr  XXVI/149/2017  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2017 rok.

- Nr XXVI/150/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do no-
wego ustroju szkolnego,

- Nr XXVI/151/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumen-
tów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  w  publicznych  szkołach  podstawowych  oraz  do 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów,

- Nr  XXVI/152/2017  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/185/13 Rady 
Gminy Wolanów z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego na-
uczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez 
przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest gmina Wolanów,

- Nr  XXVI/153/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/186/13 Rady 
Gminy Wolanów z dnia 28 października 2013 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowe-
go wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,

Do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego przesłano uchwały:
-   Nr  XXVI/149/2017  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt  na terenie Gminy Wolanów na 2017 rok, którą 
ogłoszono w dniu 27 marca pod pozycją 2939.  

- Nr XXVI/150/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do no-
wego ustroju szkolnego, którą ogłoszono w dniu 27 marca pod pozycją 2940  

- Nr XXVI/151/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumen-
tów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  w  publicznych  szkołach  podstawowych  oraz  do 
szkół  podstawowych prowadzonych  przez Gminę Wolanów, którą ogłoszono w dniu 27 
marca pod pozycją 2941  

- Nr  XXVI/152/2017  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/185/13 Rady 
Gminy Wolanów z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego na-
uczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez 
przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest gmina Wolanów, którą ogło-
szono w dniu 27 marca pod pozycją 2942  

- Nr  XXVI/153/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/186/13 Rady 
Gminy Wolanów z dnia 28 października 2013 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowe-
go wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, którą ogłoszono w dniu 27 marca pod 
pozycją 2943.  

Radny Marek Ferens za zgodą Przewodniczącej Rady Gminy opuścił obrady.
Ad. 7
Na ostatniej sesji wniosków nie odnotowano.
Ad. 8

W danym punkcie posiedzenia głos zabrał radny  Jacek Murawski  z zapytaniem na jakim 
etapie znajdują się prace odnośnie rozbudowy szkoły w Sławnie. 

W  odpowiedzi  Wójt  Gminy  Adam  Gibała  poinformował,  że  przygotowywana  jest 
specyfikacja przetargowa, w miesiącu kwietniu planowane jest zapytanie.

Radny Jacek Murawski poprosił o uszczegółowienie, jak rozbudowa ma wyglądać oraz ile 
przewidzianych jest do dobudowania sal lekcyjnych.  

Wójt  w  odpowiedzi  poinformował,  że  po  konsultacji  z  dyrektorem  szkoły  w  Sławnie 
uznano, że cztery sale dydaktyczne będą wystarczające oraz sala gimnastyczna o wym. 12 m x 24 
m., Wójt nadmienił, że parametry sali gimnastycznej są istotne, aby można było sięgnąć po środki 
finansowe z zewnątrz.  

Sekretarz  Gminy  Marianna  Biesiadecka  zabierając  głos  powiedziała,  że  Wójt  w  swym 



sprawozdaniu na poprzedniej sesji podał informację o ilości sal dydaktycznych planowanych do 
dobudowy.

Radny Jacek Murawski zastanawia się, czy cztery sale w Sławnie nie okażą się zbyt małą 
ilością. Według Wójta Adama Gibały taka ilość będzie wystarczająca. W dalszej części wypowiedzi 
Wójt  nadmienił,  że  istotną  kwestią  jest  również  ograniczenie  metrażowe  działki,  na  której 
zlokalizowana  jest  szkoła.  Należy najpierw wykonać koncepcję,  wizualizację  obiektu,  która  da 
obraz planowanej inwestycji. 

Radny poprosił o możliwość wypowiedzenia się w sprawie koncepcji rozbudowy szkoły w 
Sławnie.  

Następnie  zabrał  głos  radny Czesław Gac  zadając  pytanie,  czy  w  Ośrodku  Zdrowia  w 
Wolanowie pacjent może odbyć USG tylko raz w miesiącu. Radny słyszał od mieszkańców takie 
informacje, dodał, że sam nie korzystał z ww. badania, więc nie wie czy to jest prawda. Kolejne 
pytanie zadane przez radnego dotyczyło osoby przeprowadzającej dzieci przez jezdnię koło szkoły 
w  Sławnie,  czy  zostanie  zatrudniona  taka  osoba.   W  odpowiedzi  Wójt  Gminy  Adam  Gibał 
poinformował, że w ramach robót publicznych została zatrudniona osoba, jest już po szkoleniu   i 
niebawem będzie przeprowadzała dzieci przez jezdnię przy szkole w Sławnie.
Ad. 9

Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 
rok.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVII/158/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 
2017 rok została przyjęta jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 
Ad. 10.

Wójt  udzielił  odpowiedzi  na  zapytanie  pana  sołtysa  z  sołectwa  Kacprowice  odnośnie 
terminu korzystania przez firmę SAN MARINO z drogi transportując piach z Kowali Duszocina.
Wójt  po  rozeznaniu  się  w  ww.  sprawie  uzyskał  informację,  że  firma  SAN  MARINO  będzie 
korzystała z drogi około dwóch miesięcy, którą transportowany jest piach z Kowali Duszocina.    
Ad. 11.
Wolne wnioski i informacje nie odnotowano
Ad. 12. 

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska 
podziękowała za udział w posiedzeniu, po czym zamknęła XXVII sesję Rady Gminy Wolanów  
o godz. 9.20.

Protokolantka Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów

Monika Musiałek Teresa Pankowska


