
 

 

 

Protokół Nr  XXXIII/2017 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 29 sierpnia 2017 roku 

 

Ad. 1 

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

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 Pan Andrzej Szatan nieobecny), 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. 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. Informacje z realizacji wniosków z poprzedniej sesji. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Wolanów na lata 2017 – 2022. 

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 nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń.  

W dalszej części Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie 

porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów. 

Ad. 3  

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

jawnym protokół Nr XXXII/2017 z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 28 lipca został przyjęty przy 

13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym”.  

Ad. 4  

 Informację komisji o pracach między sesjami przedstawił Pan Sylwester Mąkosa Przewod-

niczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów. Poinformował, że Komisja spotkała 

się w dniu 25 sierpnia wspólnie z Komisją Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia. 

Zajmowano się materiałami przygotowanymi na sesję Rady Gminy oraz pismem, które wpłynęło do 

Rady Gminy od mieszkanki z miejscowości Garno.  

Ad. 5  

Sprawozdanie Wójta  z okresu między sesjami przedstawił Adam Gibała Wójt Gminy Wolanów 

informując, że w  omawianym okresie realizowane były następujące sprawy: 

Inwestycje, przetargi 

1) Trwają prace przy  wykonywaniu  boisk wielofunkcyjnych w Wolanowie oraz w Bieniędzi-

cach.   

2) W dniu 20 lipca dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do 

szkół i przedszkola. Do przetargu przystąpiło trzech oferentów. Tj. Przedsiębiorstwo Komu-

nikacji Samochodowej w Radomiu sp. z o.o. ul. Słowackiego 6, 26 – 640 Skaryszew. Ni-

niejszy oferent złożył najkorzystniejszą ofertę na cześć II, III i IV i w dniu 11 sierpnia 2017 

roku na te części została zawarta umowa na kwotę 209.907,46 zł. Drugim oferentem była 



 

firma Usługi Transportowe Lidia Dzik ul. Opoczyńska 35, 26 – 625 Wolanów. Oferta ta by-

ła najmniej korzystna cenowo dla Zamawiającego. Trzecim oferentem była firma Usługi 

Przewozowe Osób Janusz Walkiewicz Sławno 17, 26 – 625 Wolanów. Z niniejszym oferen-

tem również w dniu 11 sierpnia została podpisana umowa na realizację części pierwszej. Na 

kwotę 181.394,64 zł.   

3) W dniu 3 sierpnia dokonano otwarcia ofert na zapytanie dotyczące wykonania remontu za-

plecza gastronomicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie. W wyniku 

przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta złożona przez firmę RAM-POL-

BUD Prywatna Firma Usługowo – Produkcyjno – Handlowa Andrzej Szyszkowski Bielicha 

26, 26 – 600 Radom za cenę brutto 97.785,00 zł.   

4) W dniu 26 lipca dokonano otwarcia ofert na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej 

Bieniędzice – Zabłocie „ Do przetargu przystąpiło 5 oferentów. Najwyższa oferta opiewa na 

kwotę brutto 558.966,24zł.  Najniższa oferta opiewa na kwotę brutto 395.002,89 zł. złożona 

przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Karol Cieśla w Chybicach 77, 27- 225 

Pawłów. Po dokonaniu badania złożonych ofert w dniu 24 sierpnia została podpisana umo-

wa na realizację tego zadania z  Przedsiębiorstwem Robót Drogowo- Mostowych.   

Sprawy bieżące: 

1)  W miesiącu lipcu dokonano następujących robót związanych z bieżącym utrzymaniem 

dróg: 

W niniejszym zakresie wykonano: 

sołectwo Frakcja i Ilość ton 

WYMYSŁÓW 
0/31,5 – 40t  

 

MNISZEK 0/31,5 – 80t 

ŚLEPOWRON 
0/31,5 – 60t  

 

KACPROWICE 0/31,5 – 40t  

OGÓŁEM 
0/31,5 - 220t 

 
Pozostało do wykonania: 

sołectwo Frakcja i Ilość ton 

SŁAWNO 
0/31,5 – 40t  

destrukt - 90 t 

WAWRZYSZÓW 
gruz – 100 t 

 

GARNO 
gruz 160 t 

 

ŚLEPOWRON gruz 200 t 

PODLESIE gruz – 480 t 

OGÓŁEM 
gruz - 940 t 

destrukt 90 t 
Wykonano również naprawę nawierzchni asfaltowej w miejscowości Zabłocie, Chruślice i  

Ślepowron. Również w miesiącu sierpniu wykonano koszenie poboczy przy drogach gminnych. 



 

5) W miesiącu lipcu pracownicy Urzędu Gminy oraz radni wspólnie z przedstawicielami Wo-

dociągów Radomskich dokonali objazdu sieci kanalizacyjnej. Pobierano próbki ze studzie-

nek kanalizacyjnych. Wymieniono swoje doświadczenia i pomysły na uszczelnienie sieci 

kanalizacyjnej funkcjonującej na terenie gminy Wolanów.  

6) Samorządowe Publiczne Przedszkole w Wolanowie przygotowywane jest do przyjęcia 

przedszkolaków w siedmiu oddziałach. Uroczyste otwarcie Samorządowego Publicznego 

Przedszkola w Wolanowie  nastąpi w dniu 3 września, na które serdecznie zapraszamy. 

Swą działalność edukacyjną rozpocznie w dniu 4 września.  

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 XXXII/175/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, 

Natomiast do Wojewody Mazowieckiego przesłano uchwały:  

- Nr XXXII/173/2017 w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Wolanów na lata 

2016 – 2023”, 

- Nr XXXII/174/2017 w sprawie ustalenia stawki opłaty za odprowadzanie ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych, 

Do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego przesłano uchwałę: 

Nr XXXII/174/2017 w sprawie ustalenia stawki opłaty za odprowadzanie ścieków do urządzeń ka-

nalizacyjnych, która została opublikowana w dniu 8 sierpnia 2017 roku pod pozycją nr 6572. 

Ad. 7 

Na ostatniej sesji nie odnotowano wniosków. 

Ad. 8  

Interpelacje i zapytania radnych 

Radny Jacek Murawski nawiązał w swej wypowiedzi do tematu utrzymania sieci 

kanalizacyjnej. Zastanawia go fakt zróżnicowanych  opłat w sąsiednich gminach, innych dla swoich 

mieszkańców i inne dla gminy Wolanów. Czy prawnie może to być tak regulowane. Radny 

podejrzewa, że może Gmina Wieniawa swoje straty zabezpiecza kosztami gminy Wolanów.  

Wójt Gminy Adam Gibała poinformował, że  zostało wystosowane pismo w tejże sprawie, ponadto 

oczekujemy spotkania z władzami gminy Wieniawa oraz Przytyka – dodał Wójt.  

Radny Zdzisław Niewola zabierając głos w powyższym temacie powiedział, że należy dojść 

do porozumienia z sąsiednią gminą Wieniawa przez którą są transportowane ścieki z gminy 

Wolanów do gminy Przytyk. Według radnego ta sprawa musi być uporządkowana. W dalszej części 

wypowiedzi radny nadmienił, że w Przytyku utworzono Przedsiębiorstwo Komunalne, które na 

siebie zarabia. Natomiast w gminie Wolanów nie widzi potrzeby stworzenia takiej komórki. To 

byłoby zbyt kosztowne. Radny dodał, że w przeszłości była propozycja utworzenia takiego 

przedsiębiorstwa.  

Ad. 9 

Skarbnik Gminy Zofia Janas  odczytała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2017 – 2022.  

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.  

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIII/176/2017 została jednogłośnie przyjęta przez 

Radę Gminy Wolanów (uchwała w załączeniu).   

Ad. 10 

Skarbnik Gminy Zofia Janas  odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na 2017 rok. 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.  

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIII/177/2017 została jednogłośnie przyjęta przez 

Radę Gminy Wolanów (uchwała w załączeniu). 

Ad. 11 

Wójt Gminy Adam Gibała poinformował, że na ostatniej sesji na bieżąco udzielane były 



 

odpowiedzi na pytania. 

Ad. 12 

Wolne wnioski i informacje. 

 Radny Jacek Murawski poruszył temat niebezpiecznego przejścia dla uczestników ruchu 

pieszego przy budowanej obwodnicy w m. Kacprowice – Sławno. Niebawem rozpocznie się rok 

szkolny i dzieci poruszając się nieopodal wyżej wskazanej inwestycji będą zagrożone. Dlatego  

radny poprosił, aby przewoźnik, który wygrał przetarg na dowóz dzieci do szkoły uwzględnił 

dodatkowy przystanek w Kacprowicach przy drodze krajowej.  

 Wójt odnosząc się do ww. tematu poinformował, że przed rozpoczęciem roku szkolnego 

planowane jest spotkanie z dyrekcją placówek oświatowych oraz przewoźnikami, którzy zostali 

wyłonieni w drodze przetargu na dowóz dzieci do szkół. 

Ad. 13 

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska 

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

godz. 9.30. 

 

 

Protokolantka Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek  Teresa Pankowska 

 

 

  

 

 

 


