
 

 

 

Protokół Nr  XXIX/2017 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 31 maja 2017 roku 

 

Ad 1 

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

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 14 

radnych, jeden radny nieobecny Sylwester Mąkosa, 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 wyrażenia zgody na utworzenie partnerstwa na rzecz realizacji 

projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w 

powiecie radomskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Ma-

zowieckiego na lata 2014 – 2020 – Oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku”, 

działanie 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” 

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

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

12. Wolne wnioski i informacje.  

13. Zamknięcie obrad. 

Do proponowanego porządku obrad odniósł się radny Jacek Murawski informując, iż sądził, że 

wójt lub ktoś z radnych zabierze głos i złoży wniosek o wycofanie z porządku obrad   pkt 9-ego.  

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że  na posiedzeniu Komisji 

ww. projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie, jednak przewodnicząca rady uważa, ze do-

brze byłoby, aby wszyscy radni mieli możliwość opowiedzenia się w ww. temacie głosując nad 

projektem uchwały, ponieważ dwie komisje nie były zwoływane przed sesją.   

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie porządek 

obrad. 

W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy Wolanów jednogłośnie. 

 

Ad. 3  

Do protokołu z obrad poprzedniej sesji nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. W głosowaniu jawnym 

protokół Nr XXVIII/2017 z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 28 kwietnia został przyjęty 

jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów.  

Ad. 4  

 Informację komisji o pracach między sesjami przedstawił Pan Bogumił Towarek poinfor-

mował, że Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 10 maja oraz 16 maja. Przedmiotem spo-

tkań była analiza sprawozdania  rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz sprawoz-

danie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ i samorządowych instytucji kultury za 2016 



 

rok. Członkowie Komisji Rewizyjnej kontrolowali przetargi na zadania realizowane w 2016 roku. 

Skontrolowano również realizowaną inwestycję pn. „Budowa przedszkola na ok. 150 dzieci w 

miejscowości Wolanów”.  

 Jako kolejny informację przedstawił  Pan Adam Hernik zastępca przewodniczącego Komisji 

Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów.  Poinformował, że Komisja spotkała się na posie-

dzeniu w dniu 16 maja. Zajmowała się analizą sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 

rok. Rozpoczęto dyskusję w temacie utrzymania sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.  Komisja 

wróci do tematu na najbliższym posiedzeniu po otrzymaniu szczegółowych kosztów utrzymania 

sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej za 2016 rok.  Kolejne spotkanie wraz z Komisją Rolnictwa 

Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego odbyło się w dniu 26 maja, na którym zajmowano się 

opiniowaniem materiałów przygotowanych na sesję Rady Gminy Wolanów oraz pismami, które 

wpłynęły do rady Gminy.  

 

Ad. 5  

Sprawozdanie Wójta  z okresu między sesjami przedstawił Adam Gibała informując, że w  

omawianym okresie realizowane były następujące sprawy: 

1. Trwają prace przy budowie przedszkola w Wolanowie. Korporacja Budowlana „DARCO” 

wystąpiła z pismem o możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót. W związku z czym 

aneksowana została umowa w dniu 15 maja. Termin został przedłużony do dnia 30 czerwca 

2017 roku. W tej chwili malowane są w dalszym ciągu sale dydaktyczne. Trwają prace zwią-

zane z wykonawstwem podłóg, zakładane są drzwi wewnętrzne. Wykonywane są podwiesza-

ne sufity, wentylacja mechaniczna. Założone zostały solary. Kontynuowane są  prace przy za-

gospodarowaniu terenu wokół obiektu, wykonywane są parkingi, układana jest kostka bruko-

wa oraz oświetlenie terenu przedszkola. Przystąpiono do urządzenia placu zabaw. Rozpoczęto 

budowę drogi do przedszkola.  

2. W dniu 13 kwietnia został ogłoszony ponownie przetarg nieograniczony na zadanie pn.  

„Remont i bieżące utrzymanie dróg będących w zarządzie Zamawiającego”. Termin składania 

ofert wyznaczony został na dzień 28 kwietnia. Do przetargu  wpłynęły dwie oferty. Droższą 

złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „INTERBUD” Sp. z 

o.o. ul. Limanowskiego 154, 26 – 600 Radom za kwotę 376.004,85 zł. brutto. Tańszą zaofe-

rowała firma FUH „MARK – MAT”, Marek Osuchowski ul. Krakowska 92, 26 – 400 Przy-

sucha. Umowa na ww. zadanie została podpisana w dniu 19 maja 2017 roku. 

3. W dniu 28 kwietnia nastąpiło otwarcie ofert na „Dostęp do Internetu w ramach utrzymania 

efektów projektu „Internet oknem na świat”.  

Do przetargu przystąpiło 4 oferentów. Najdroższą ofertę z ceną brutto 24.416,73 zł. złożyła 

firma INTERNET INTEGRATIONS PARTNERS Sp. z o.o., ul. Kazury Stanisława 2C lok. 

15 02 – 795 Warszawa.  Najtańszą ofertę z ceną brutto 17.106,84 zł. złożyła firma SUKURS 

Sp. z o.o, ul. Odrodzenia 31, 12-100 Szczytno.   

4. W dniu 4 maja nastąpiło otwarcie ofert na „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości 

Kowala Duszocina”. Wpłynęły 2 oferty.  

Ofertę z ceną brutto 30. 750,00 zł. złożyła firm „PROMAR”  Zakład Usługowy Krzysztof 

Prokopczyk ul. Skaryszewska 6, 26 – 600 Radom, Natomiast druga oferta złożona przez 

firmę Zakład Instalacyjny Janczes Jan Podymniak, Czesław Janicki i wspólnicy spółka jaw-

na, ul. Chorzowska 12, 26 – 600 Radom została odrzucona, ponieważ w toku badania Za-

mawiający stwierdził, że oferent nie udzielił okresu gwarancji jakości przedmiotu zamówie-

nia. 

5. W dniu 4 maja nastąpiło otwarcie ofert na „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości 

Wymysłów”. Wpłynęły 2 oferty.  Pierwsza oferta  złożona przez firmę Zakład Instalacyjny 

Janczes Jan Podymniak, Czesław Janicki i wspólnicy spółka jawna, ul. Chorzowska 12, 26 – 

600 Radom opiewała na kwotę 38.221,83 zł. Natomiast druga oferta złożona przez firmę 

„PROMAR” Zakład Usługowy Krzysztof Prokopczyk ul. Skaryszewska 6, 26 – 600 Radom 

opiewała na kwotę 49.200,00 zł.  



 

Umowa na wykonanie zadania została podpisana z firmą Zakład Instalacyjny Janczes. 

6. W dniu 16  maja nastąpiło otwarcie ofert na zadanie pn.”Opracowanie dokumentacji projek-

towo – kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy 

Wolanów w miejscowościach: Wawrzyszów, Garno, ul. Sosnowa, Rogowa”.  

Do wyznaczonego terminu składania ofert  wpłynęło 6 ofert.  Najdroższą ofertę złożyła fir-

ma  P.P.H.U „GUARD” Biuro  Inżynieryjno-Architektoniczne Mariusz Małasiewicz, ul. 

Glogera 15 Częstochowa  z ceną oferowaną   brutto; 90 .000 zł.  

Najtańszą ofertę złożyła firma  „AP-INSTAL” Piotr Czarnecki , ul. Nowofolwarczna 22C, 

26 – 600 Radom  z ceną ofertową brutto 23.900 zł. 

Umowa na wykonanie zadania została podpisana z firmą  AP-INSTAL” Piotr Czarnecki ul. 

Nowofolwarczna 22C, 26 – 600 Radom  

7. W dniu 16 maja ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn. „ Termomodernizacja 

budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Wolanów, ul. Kolejowa – część pierwsza. 

Termin składania ofert wyznaczony został do dnia 31 maja 2017 roku do godz. 9.00.  

8.  W dniu 18 maja ogłoszony został przetarg na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi 

gminnej 351210W relacji Zabłocie – Bieniędzice.” Termin składania ofert wyznaczony zo-

stał do dnia 2 czerwca 2017 roku.  

9. W dniu 18 maja ogłoszony został przetarg na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gmin-

nej 351207W relacji Garno – Strzałków. Termin składania ofert wyznaczony został do dnia 

2 czerwca 2017 roku. 

10. W dniu 29 maja nastąpiło otwarcie ofert na zadanie pn. „Koszenie poboczy  i  rowów dróg 

gminnych na terenie gminy Wolanów”.  Wpłynęły 3 oferty. Najtańszą ofertę z kwotą brutto 

32.853,60 złożyła firma Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MATI Mateusz Matysiak 

Smardzew 12, 26- 507 Radzanów. 

Najdroższą ofertę z ceną brutto 584.064,00 zł. przedstawiła firma INTERBUD ul. Lima-

nowskiego 154, Radom. 

11. Rozbudowa placówki  oświatowej  w Mniszku. 

Zwrócono się z zapytaniem ofertowym na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „ Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej 

w miejscowości Mniszek  gm. Wolanów” do trzech firm. Najdroższą ofertę z ceną brutto 

62.304,00 zł. przedstawiła firma  Paula Korjan 3A+Architektura-Pracownia Projektowa. 

Najtańszą ofertę z ceną brutto 44.280,00 zł. przedstawiła firma:  Konstrukcje budowlane i 

inżynierskie Krzysztof Urbanelis, z którą została podpisana umowa.  

Odbyło się już spotkanie z Projektantem, w którym oprócz pracowników Urzędu 

Gminy wzięła udział dyrektor szkoły PSP w Mniszku, radni z obwodu szkolnego. Przedsta-

wiona została koncepcja architektoniczna projektowanej sali gimnastycznej wraz z zaple-

czem socjalnym i salą dydaktyczną. 

12. Rozbudowa placówki oświatowej w Sławnie. 

Zwrócono się z zapytaniem ofertowym na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w 

miejscowości Sławno  gm. Wolanów” do trzech firm. Wpłynęła jedna oferta od  Przedsię-

biorstwa Usługowo-Handlowego Projekt Agata Nowakowska ul. Żeromskiego 31, 26 – 600 

Radom z ceną ofertową brutto w wys. 55.000,00 zł, z którą została podpisana umowa na 

wykonawstwo. 

13. Zwrócono się z zapytaniem ofertowym na zadanie pn.  „Opracowanie dokumentacji  projek-

towo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa budynku byłego Gminnego Ośrodka  

Kultury w Wolanowie” do trzech firm. Najdroższą ofertę z ceną brutto 43.000,00 zł. przed-

stawiła firma Projekty Komercyjne Sp. z o.o. 26 – 600 Radom ul. Kanałowa 10/12 lok. 103 

Najtańszą ofertę  z ceną brutto 38.200,00 zł. przedstawiła firma  „GR Studio”  Emilia Ryk, 

Arkadiusz Goguła s.c., 27 – 100 Iża ul. Rynek 9. Została podpisana umowa na wykonanie 

zadania z firmą  „GR Studio”    

Sprawy bieżące:        



 

Zakończyła się rekrutacja do Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie i nowo 

tworzonego Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie oraz do oddziałów przed-

szkolnych przy szkołach podstawowych. 

W Sławnie na 29 miejsc wolnych (11 dzieci kontynuuje)  wpłynęło 43 wnioski.  

Natomiast do Przedszkola w Wolanowie  wpłynęło 157 wniosków w tym 10 spoza gminy Wola-

nów.  

Od dnia 5 czerwca do dnia 9 czerwca będzie trwało postępowanie uzupełniające do rekruta-

cji. Rodzice, których dzieci nie przyjęto do Przedszkola w Sławnie mogą składać wnioski do Przed-

szkola w Wolanowie. 

 
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 uchwałę:    

-  Nr XXVIII/161/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. 

Natomiast do Wojewody Mazowieckiego przesłano uchwały:  

- Nr XXVIII/159/2017 w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Wolanów na lata 

2016 – 2023”, 

- Nr XXVIII/160/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości 

zabudowanej położonej w miejscowości Mniszek jej dotychczasowemu Dzierżawcy.  

 

Ad. 7 

Na ostatniej sesji nie odnotowano wniosków. 

 

Ad. 8 

Radny Jacek Murawski  poruszył temat  rekrutacji dzieci do przedszkoli. Według radnego 

nie należy przyjmować do placówek przedszkolnych dzieci spoza gminy, ażeby miały miejsce 

dzieci z terenu gminy Wolanów.  

Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka poinformowała, że  będą przyjęte do Przedszkola w 

Wolanowie wszystkie dzieci których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie, spoza gminy również, 

ponieważ jest możliwość w Przedszkolu w Wolanowie stworzyć siódmy oddział.   

Radny  Jacek Murawski zapytał ile zostało złożonych wniosków dzieci sześcioletnich do 

przedszkola. W odpowiedzi Sekretarz Gminy poinformowała, że wśród tej grupy jest 9-cioro 

sześciolatków.  

Kolejne pytanie zadane przez radnego Jacka Murawskiego dotyczyło budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków, zapytał  na jakim etapie jest ww. projekt. 

Wójt Gminy Adam Gibała poinformował, że projektowanie przydomowych oczyszczalni 

ścieków zostało zakończone. W tej chwili trwa procedura uzgadniania. Czekamy także na nabór 

wniosków.  

Radny Jacek Murawski poinformował, że nabór już był. Sekretarz poinformowała, że 

Gmina nie mogła wówczas przystąpić do konkursu z powodu braku pełnej dokumentacji. W dalszej 

części wypowiedzi nadmieniła, że planowany ma być dodatkowy nabór, na który w tej chwili 

czekamy. 

 

Ad. 9 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na utworzenie partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Budowa systemu 

wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie radomskim” w ramach Re-

gionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – Oś prio-

rytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku”, działanie 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu”. 

 Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że  Projekt pn. „Budowa systemu wczesnego 

ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie radomskim” realizowany będzie w 



 

partnerstwie z Powiatem Radomskim – Liderem Projektu oraz Gminą Miasto Pionki, Gminą 

Kowala oraz Gminą Wolanów – Partnerzy Projektu. 

Zadaniem projektu jest wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagro-

żeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski, katastrofy i rozwijanie systemów zarzą-

dzania klęskami i katastrofami. Wsparciem będzie budowa systemu złożonego z zestawu syren 

alarmowych wraz z kompleksowym wyposażeniem. Na terenie gminy Wolanów planuje się zamon-

towanie 4 syren alarmowych przy następujących  obiektach: Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Sławnie, Urząd Gminy Wolanów, Świetlica w Strzałkowie i Świetlica w Mniszku.  W ramach reali-

zacji projektu przewidziane jest szkolenie, kampanie informacyjne. Dziś w dobie rozwiązań techno-

logicznych, system powiadamiania o zagrożeniach poprzez syreny werbalno – dźwiękowe są pro-

pozycją archaiczną. W takich przypadkach powinno się powiadamiać mieszkańców sms-em.   

Na posiedzeniu komisji radni uznali, że na dzień dzisiejszy jest to zbędny wydatek.  

Radny Jacek Murawski powiedział, że pomysł jest dobry, ale źle przygotowany.  

Radny Andrzej Szatan powiedział, że  jak coś się wydarzy, będziemy wówczas żałować, że Gmina 

nie przystąpiła do ww. programu.   

 Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska poddała pod głosowanie 

projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie partnerstwa na rzecz realizacji projektu 

pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie radom-

skim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014 – 2020 – Oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku”, działanie 5.1 „Dostosowa-

nie do zmian klimatu”. 

W głosowaniu jawnym przy 10 głosach „przeciw” i 4 „wstrzymujących” uchwała w ww. 

sprawie nie została  podjęta przez Radę Gminy Wolanów. 

   

Ad. 10 

Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. 

Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.  

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIX/162/2017 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na 2017 rok została jednogłośnie podjęta. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 11 

W danym punkcie posiedzenia Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na pytania zadane na 

poprzedniej sesji Rady Gminy. 

Radny Jacek Murawski poinformował, że został zniszczony odcinek drogi powiatowej tzw. 

betonki w Kacprowicach. Samochody transportujące piach z kopalni w Kowali Duszocina 

spowodowały, że w płytach porobiły się przełomy. W związku z czym radny zasugerował, aby ww. 

sytuację zgłosić do Starosty Powiatowego.  Wójt Gminy Adam Gibała poinformował, że zgłosił 

zaistniały problem u Starosty Radomskiego oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych. Z informacji 

jakie Wójt uzyskał wynika, że Powiat przystąpił do wykonywania remontów cząstkowych dróg i ta 

usterka zostanie naprawiona w miesiącu czerwcu.   

Radny Zdzisław Niewola zgłosił, iż droga w Wymysłowie koło Pana Kusztala jest 

porośnięta krzewami, przez co jest słaba widoczność i powoduje niebezpieczeństwo uczestników 

ruchu. Sołtys sołectwa Wymysłów Pani Teresa Brzeźniak zabierając głos poprosiła o 

wyczyszczenie rowu głównego w danej miejscowości od ujścia rzeki. 

W odpowiedzi Wójt Gminy Adam Gibała poinformował, że droga, o której wspomniał Pan radny 

Zdzisław Niewola oraz rów o którym mówiła Pani sołtys Teresa Brzeźniak  będą sukcesywnie po-

rządkowane  przez pracowników interwencyjnych. Wójt wystąpił z prośbą do Pani sołtys i Pana 

radnego o nadzorowanie prac w swojej miejscowości.  

 

Ad. 12   

Pan Czesław Gac poinformował, że  coraz częściej zdarzają się kradzieże rurek od znaków 



 

drogowych zarówno przy drogach gminnych jak i drodze krajowej. Dlatego należałoby wykonać  

mocniejszy fundament przy montażu oznakowania.  

Kolejna sprawa zgłoszona przez radnego Czesława Gaca dotyczyła fatalnego wykonania 

chodnika w m. Ślepowron przy drodze krajowej koło posesji nr 120. Przy większych opadach  

deszczu chodnik zapada się.    

 Wójt Gminy Adam Gibała poinformował, że usterki chodników wzdłuż drogi krajowej są 

zgłaszane do GDDKiA, ponieważ są one w jej zarządzie. W Kowalance były monity w sprawie 

usterek i  skutku dużego nie przyniosła ich poprawa.  

Radny Jacek Murawski odnosząc się do kradzieży słupków znaków drogowych,  przytoczył 

pewną gminę, która montuje znaki drogowe na słupkach betonowych. 

Wójt w odpowiedzi wyraził swoje obawy, czy przepisy pozwalają na zastosowanie materiału 

zastępczego w postaci betonu oraz wykonywania mocniejszego fundamentu. 

Jako kolejna głos zabrała sołtys sołectwa Podlesie Justyna Owczarek z prośbą o pomoc w 

rozwiązaniu problemu odwodnienia. Poprosiła Komisję Rolną o zajęcie się ww. tematem.  

Sołtys sołectwa Kacprowice Andrzej Odzimek zabrał głos w temacie studzienek 

znajdujących się wzdłuż drogi powiatowej, zapytał kto za nie odpowiada. Wójt w odpowiedzi 

poinformował, że zarządcą jest Powiat.  Sołtys Andrzej Odzimek poprosił o wystosowanie pisma do 

Starostwo Powiatowe o zajęcie się oczyszczeniem ww. studzienek. 

Kolejna sprawa zgłoszona przez sołtysa Andrzeja Odzimka dotyczyła prośby o naprawę 

wąskiego betonu, który w dwóch miejscach się zapadł. 

Wójt poinformował, że w najbliższym czasie będą reperowane drogi gminne   

Jako kolejny głos zabrał sołtys sołectwa Wacławów Marcin Chełmiński z zapytaniem, kiedy 

rozpoczęty zostanie przegląd dróg. Wójt w odpowiedzi poinformował, że w dniu wczorajszym 

miały być rozpoczęte prace, niestety nastąpiła awaria sprzętu. 

 Następnie głos zabrał sołtys sołectwa Rogowa Marek Kraszewski nawiązując do 

wykonanego projektu dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę wodociągu w m. 

Rogowa, zapytał czy były jakieś konsultacje z właścicielami działek.  Wójt poinformował, że będą 

prowadzone rozmowy. Sołtys zwrócił uwagę na fakt, iż jest dużo osób z którymi trzeba uzgadniać 

ww. projekt. 

Kolejna sprawa do której odniósł się sołtys Marek Kraszewski dotyczyła przewoźnika, który 

nie zatrzymuje się na zorganizowanym przystanku koło świetlicy w Mniszku. Sołtys zgłosił 

oficjalny wniosek, by zaprosić przewoźnika Pana Kądzielę i z nim porozmawiać. Dodał, że inni 

przewoźnicy zatrzymują się na ww. przystanku, tylko ten jedyny kierowca stwarza problemy.  

 

 

Ad. 13 

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska 

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

o godz. 9.50. 
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