
Protokół Nr  XXXV/2017
z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 31 października 2017 roku

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

sesję  Rady  Gminy  Wolanów.  Powitała  przybyłych  gości:  dyrektorów  placówek  oświatowych 
działających  na  terenie  gminy  Wolanów,  wójta,  radnych,  sołtysów  oraz  pracowników  Urzędu 
Gminy  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). 

Przewodnicząca  Rady  zaproponowała,  aby  po  przyjęciu  porządku  obrad  oddać  głos 
przybyłym gościom.

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. Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  gminy  Wolanów  w  roku  szkolnym 

2016/2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/148/2017 Rady Gminy Wolanów z 

dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gim-
nazjów do nowego ustroju szkolnego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach w ośmioletnią Pu-
bliczną Szkołę Podstawową  im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach.

12.  Podjęcie  uchwały w sprawie stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej sześcioletniej 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mnisz-
ku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku 
Piechoty w Mniszku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Pu-
blicznej  Szkoły Podstawowej  im.  Królowej  Jadwigi  w Sławnie w ośmioletnią  Publiczną 
Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w Sławnie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Wolanowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Wolanowie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodaro-
wania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi. 

16. Podjęcie  uchwały  w sprawie określenia  rodzaju dodatkowych  usług świadczonych  przez 
gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamiesz-
kałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości ceny za 
te usługi. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wymy-
słów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 298/8.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wymy-
słów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 298/9.



19. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego 
z Gminą Przytyk i Gminą Wieniawa.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przytyk w 2017 roku
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
23. Wolne wnioski i informacje. 
24. Działania na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom 

zawodowym - Informacje przedstawią przedstawiciele Placówki Terenowej KRUS 
w Radomiu.

25. Zamknięcie obrad.
Do proponowanego porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów  zgłosiła wniosek o 

wyłączenie z porządku obrad dwóch punktów, a mianowicie: 19 i 20, natomiast kolejne punkty po-
rządku obrad przesuną się 

W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod 
głosowanie powyższy wniosek, który został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.

 Następnie  Przewodnicząca  poddała  pod  głosowanie  porządek  obrad  z  uwzględnieniem 
przegłosowanego wniosku, gdzie został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów. 

porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów.
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. Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  gminy  Wolanów  w  roku  szkolnym 

2016/2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/148/2017 Rady Gminy Wolanów z 

dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gim-
nazjów do nowego ustroju szkolnego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach w ośmioletnią Pu-
bliczną Szkołę Podstawową  im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach.

12.  Podjęcie  uchwały w sprawie stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej sześcioletniej 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mnisz-
ku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku 
Piechoty w Mniszku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Pu-
blicznej  Szkoły Podstawowej  im.  Królowej  Jadwigi  w Sławnie w ośmioletnią  Publiczną 
Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w Sławnie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Wolanowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Wolanowie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodaro-
wania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi. 

16. Podjęcie  uchwały  w sprawie określenia  rodzaju dodatkowych  usług świadczonych  przez 
gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamiesz-
kałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości ceny za 
te usługi. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wymy-
słów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 298/8.



18.  Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wymy-
słów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 298/9.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
21. Wolne wnioski i informacje. 
22. Działania na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom 

zawodowym - Informacje przedstawią przedstawiciele Placówki Terenowej KRUS 
w Radomiu.

23. Zamknięcie obrad.

Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Do protokołu z obrad poprzedniej sesji nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. W głosowaniu 
jawnym protokół Nr XXXIV/2017 z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 28 września został przyjęty 
przez Radę Gminy Wolanów przy 14 głosach za i 1 wstrzymującym. 

Ad. 4
Jako  pierwszy  informację  komisji  o  pracach  między  sesjami  przedstawił  Pan  Marcin  

Ciężkowski  Przewodniczący  Komisji  Oświaty  Kultury  Sportu  i  Zdrowia.  Poinformował,  że 
Komisja Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia odbyła posiedzenie w dniu 31 sierpnia udając się do 
wszystkich placówek oświatowych działających na terenie gminy Wolanów sprawdzając ich stan 
przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018. Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 
22  września,  na  którym  zajmowano  się  opiniowaniem  materiałów  na  sesję  oraz  informacją  
z wykonania  budżetu za I półrocze 2017 roku.

Jako kolejny głos zabrał Pan Marek Ferens informując,  że  Komisja  Rolnictwa  Ochrony 
Środowiska i Porządku Publicznego wraz z Komisją Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 
spotkała się na posiedzeniu w dniu 25września. Zajmowano się materiałami przygotowanymi na se-
sję Rady Gminy oraz informacją z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Jako ostatni głos zabrał Pan Bogumił Towarek informując, że Komisja Rewizyjna spotkała 
się na posiedzeniu w dniu 25 września. Zajmowano się opiniowaniem materiałów na sesję.  Doko-
nano również kontroli realizacji funduszu sołeckiego realizowanego w 2016 roku.
Ad. 5
Sprawozdanie Wójta  z okresu między sesjami 
Inwestycje, przetargi

1. Zakończono realizację  dwóch boisk wielofunkcyjnych  na terenie  Gminy Wola-
nów. Pierwsze z nich powstało przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Miko-
łaja Kopernika w Bieniędzicach, drugie przy Publicznej Szkole Podstawowej w 
Wolanowie.

Projektowane boiska posiadają wymiary 35,0x24,0m, z nawierzchni poliuretanowej koloro-
wej wykonanej metodą natryskową.  Kolorystyka boisk:  czerwona, linie w kolorach:  niebieskie 
dla boiska do koszykówki, żółte dla boiska do siatkówki, białe dla boiska do tenisa, zielone dla 
boiska do piłki  ręcznej. Konstrukcja ogrodzenia wykonana została z piłkochwytów. Każdy z 
obiektów został wyposażony w dwie tablice z obręczami i siatkami oraz konstrukcją podtrzymu-
jącą z regulacją wysokości tablicy;  słupki do siatkówki i tenisa uniwersalne aluminiowe, siatka 
do siatkówki i siatka do tenisa oraz  bramki do piłki ręcznej o wym. 3,00x2,00m.
Dzięki realizacji obu inwestycji wybudowane boiska, które w ramach jednego obiektu posiadają 
boiska do siatkówki, tenisa, koszykówki oraz piłki ręcznej. Przedsięwzięcia dają ogromne możli-
wości rozwoju nowych dyscyplin sportowych na terenie gminy Wolanów, w tym dla mieszkań-
ców, zwłaszcza dzieci i młodzieży, osób wypoczywających na obszarze obydwu miejscowości, a 
także członków organizacji sportowych.

Wartość  inwestycji  po  przetargu  na  boisko  wielofunkcyjne  w  Bieniędzicach  wynosi 
248.940,98 zł, w Wolanowie 242.506,07 zł. Wykonawcą  robót była firma ECOFORMA Hubert 
Wójcik z Kielc. Projekty pn.  „BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W BIENIĘDZI-
CACH”  oraz pn.  „BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W WOLANOWIE” współfi-



nansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Razem dla Radomki”.

2. Zakończono budowę drogi gminnej Bieniędzice – Zabłocie. W miesiącu paździer-
niku dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gmin-
nej  Bieniędzice – Zabłocie”.  Wykonawcą przedsięwzięcia  było Przedsiębior-
stwo Robót Drogowo - Mostowych Karol Cieśla z siedzibą w Chybicach 77, 
27-  225 Pawłów. Droga gminna została  przebudowana na odcinku 750 mb. 
 Koszt zadania opiewał na kwotę brutto 395.002,89 zł.

3. Wykonanie remontu nawierzchni boiska  w Sławnie to koszt – ok. 80.000,00 zł.  
Sprawy bieżące:

1. W ramkach bieżącego utrzymania dróg w minionym okresie wykonano naprawę 
nawierzchni drogi Sławno-Janów poprzez nawiezienie destruktu. W miej-
scowości  Jarosławice  zostało  wykonane  czyszczenie  zbiornika  wodnego 
znajdującego się na działce gminnej i służącego do zbierania i odprowadze-
nia wód powierzchniowych z pasa drogowego oraz terenów przyległych.

2. Dzień Edukacji Narodowej był okazją, by podziękować nauczycielom za ich pracę 
i wychowanie. Z tej okazji 16 października odbyło się uroczyste spotkanie 
z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych działających na tere-
nie naszej gminy. Wręczono kwiaty oraz nagrody za szczególne osiągnię-
cia w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz działalności statu-
towej szkół. Były podziękowania za trud kształcenia i wychowania młode-
go pokolenia, za przekazywanie im wiedzy, motywowanie do ciągłej nauki, 
wskazywanie życiowych dróg oraz życzył zdrowia, pomyślności, sukcesów 
i osiągnięć zawodowych oraz stabilizacji zawodowej,  a także satysfakcji z 
 wykonywanej pracy. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.

3. W miesiącu październiku wpłynęły środki  finansowe na zwrot podatku akcyzowe-
go zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej za drugi okres 2017 roku. Wpłynęło 242 wnioski. Kwota dotacji na 
ww. zadanie opiewa na sumę 93.623,63 zł. 

4. W miesiącu październiku podpisano umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. 
Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wo-
lanów”.  Kwota dotacji -  35 979,12 zł.

5. W związku przejściem huraganu w dniu 5-6 października Wojewoda Mazowiecki 
dnia 20 października wydał zarządzenie Nr 586 w sprawie powołania Ko-
misji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach spe-
cjalnych  produkcji  rolnej.  Do  Urzędu  Gminy  Wolanów  wpłynęły  trzy 
wnioski  o  oszacowanie  szkód,  wszystkie  dotyczyły  uszkodzeń  tuneli 
ogrodniczych.  Komisja  jest  po oględzinach ww. gospodarstw,  w trakcie 
sporządzania protokołów.     

Ad. 6
Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka przedstawiła informację z realizacji uchwał Rady Gminy 
Wolanów poinformowała, że w ramach nadzoru prawnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej  
przesłano uchwały:   

- Nr XXXIV/178/2017  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVI/155/2017 z 
dnia 21 marca 2017 roku w sprawie  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- Nr XXXIV/179/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w  uchwale Nr XXII/138/2016 z 
dnia 12 grudnia 2016 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ra-
domskiemu w 2017 r.,  

- Nr XXXIV/180/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, 



Ad. 7
Nie odnotowano

 
Ad. 8

Radny  Jacek  Murawski  zabierając  głos  poruszył  kwestię  zakupu  działki  sąsiadującą  ze 
szkołą w Sławnie. Według wiedzy radnego właściciel chce ją sprzedać.

Wójt w odpowiedzi poinformował, że kiedy rozmawiał z ww.  właścicielem nie był  on 
zainteresowany sprzedażą omawianej  działki.  W dalszej  części  wypowiedzi  Wójt  nadmienił,  że 
wiedząc  iż  rozpoczęły  się  prace  w  temacie  rozbudowy  szkoły  w  Mniszku  oraz  w  Sławnie, 
mieszkańcy  z  obwodu  szkolnego  w  Mniszku  przekazali  część  środków  w  ramach  funduszu 
sołeckiego na  dofinansowanie do rozbudowy szkoły w Mniszku,  natomiast  w Sławnie  żadne z 
sołectw nie zadeklarowało środków finansowych na rozbudowę szkoły w Sławnie.

Radny Jacek  Murawski dalej podejmował temat zakupu działki, sugerując, że jest również 
możliwość zakupu działki usytuowanej za szkołą.

Wójt poinformował, że działka usytuowana obok szkoły nie ma dojazdu do drogi publicznej 
(krajowej), dlatego Gmina ma okazję z tego tytułu skorzystać, w związku z powyższym działka nie 
jest atrakcyjna. Poza tym, kto chciałby zakupić działkę bez możliwości wykonania zjazdu z drogi 
publicznej.

Następnie  radny Jacek Murawski  zgłosił,  że  po  ostatniej  burzy drzewo uszkodziło  linię 
energetyczną przy drodze powiatowej w sołectwie Kacprowice. Są także opony przy ww.  drodze 
powiatowej, które należy  uprzątnąć.

Następnie  dyrektor  PSP  w  Bieniędzicach  Pan  Stanisław  Prażmowski  podziękował  za 
wybudowanie boiska wielofunkcyjnego w Bieniędzicach. 

Wójt  Gminy  Adam  Gibała  podziękował  za  dobrą  współpracę  z  dyrekcją  placówek 
oświatowych z terenu gminy Wolanów. 
  
Ad. 9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej  oraz  przebiegu  realizacji  wykonania  planu  finansowego instytucji  kultury  i  zakładu 
opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku otrzymała Rada Gminy Wolanów ( w załączeniu).

Skarbnik Gminy Zofia Janas odczytała uchwałę Nr Ra.388.2017 Składu Orzekającego Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 września 2017 roku (w załączeniu). 
Ad. 10 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXV/148/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

Do ww. projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Teresa  Pankowska  poddała  pod  głosowanie  ww.  projekt 

uchwały.  
W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXV/181/2017  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr 

XXV/148/2017  Rady  Gminy  Wolanów  z  dnia  15  lutego  2017  roku  w  sprawie  projektu 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego została podjęta 
jednogłośnie (uchwała w załączeniu).

Ad. 11
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mi-
kołaja Kopernika w Bieniędzicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  im. Mikołaja Ko-
pernika w Bieniędzicach. 

Do ww. projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Teresa  Pankowska  poddała  pod  głosowanie  ww.  projekt 

uchwały.  
W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXV/182/2017  w  sprawie  stwierdzenia 

przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  im.  Mikołaja 



Kopernika w Bieniędzicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  im. Mikołaja Kopernika 
w Bieniędzicach została podjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu).

Ad. 12
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  im. 
Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mniszku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podsta-
wową  im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mniszku.

Do ww. projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Teresa  Pankowska  poddała  pod  głosowanie  ww.  projekt 

uchwały.  
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXV/183/2017 w sprawie stwierdzenia przekształce-

nia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 
Pułku Piechoty w Mniszku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  im. Żołnierzy Armii Kra-
jowej 72 Pułku Piechoty w Mniszku została podjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu).

Ad. 13
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  im. 
Królowej Jadwigi w Sławnie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w 
Sławnie.

Do ww. projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Teresa  Pankowska  poddała  pod  głosowanie  ww.  projekt 

uchwały.  
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXV/184/2017 w sprawie stwierdzenia przekształce-

nia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sławnie 
w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w Sławnie została podjęta jed-
nogłośnie (uchwała w załączeniu).

Ad. 14
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie w ośmioletnią Pu-
bliczną Szkołę Podstawową w Wolanowie. 

Do ww. projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Teresa  Pankowska  poddała  pod  głosowanie  ww.  projekt 

uchwały.  
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXV/185/2017 w sprawie stwierdzenia przekształce-

nia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową 
w Wolanowie została podjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu).

Ad. 15
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

określenia  szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania odpadów 
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów,  w  zamian  za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do ww. projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Teresa  Pankowska  poddała  pod  głosowanie  ww.  projekt 

uchwały.  
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXV/186/2017 w sprawie  określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieru-
chomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta jednogłośnie (uchwała 
w załączeniu).



Ad. 16
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały  w sprawie 

określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  i  zagospodarowania  tych  odpadów, 
sposobu ich świadczenia oraz wysokości ceny za te usługi.

Do ww. projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Teresa  Pankowska  poddała  pod  głosowanie  ww.  projekt 

uchwały.  
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXV/187/2017 w sprawie określenia rodzaju dodatko-

wych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości  zamieszkałych  i  zagospodarowania tych  odpadów, sposobu ich świadczenia  oraz 
wysokości ceny za te usługi została podjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu).

Ad. 17
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały  w sprawie 

sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wymysłów, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 298/8.

Do ww. projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Teresa  Pankowska  poddała  pod  głosowanie  ww.  projekt 

uchwały.  
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXV/188/2017 w sprawie w sprawie sprzedaży nieru-

chomości położonej w miejscowości Wymysłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 
298/8 została podjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu).

Ad. 18
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wymysłów, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 298/9.

Do ww. projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Teresa  Pankowska  poddała  pod  głosowanie  ww.  projekt 

uchwały.  
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXV/189/2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości 

położonej w miejscowości Wymysłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 298/9 zo-
stała podjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu).

Ad. 19
Skarbnik Gminy Zofia Janas odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2017 rok.
Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca  poddała  pod głosowanie  projekt  uchwały  w sprawie  zmian  w budżecie 

gminy na 2017 rok.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXV/190/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2017 rok została podjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu).
Ad 20
Nie odnotowano.

Ad. 21
Radny Jacek Murawski zapytał, czy samochód gminny wykorzystywany jest po godzinie 

15.30 w celach prywatnych.  Radny zwrócił uwagę, że po godz. 15.30  widział jadący samochód  w 
kierunku Radomia.

Wójt  poinformował,  że  na  skutek  różnego  rodzaju  awarii  sieci  wodociągowej,  czy  też 
kanalizacyjnej jest potrzeba,  aby pracownik gminy – konserwator reagował po godzinach pracy 
Urzędu.

Pan Andrzej Szatan zgłosił uwagę odnośnie wywiezionego gruzu na drogę gminna w jego 



miejscowości, który według wiedzy radnego nie pochodził z kruszarki.  
Następnie  Wójt  Gminy  Adam  Gibała  zaprosił  wszystkich  obecnych  na  uroczystość 

obchodów Święta Niepodległości, które odbędzie się 11 listopada o godz. 9.00 w kościele pw. św. 
Doroty w Wolanowie. 

Ad. 22 
W danym  punkcie  posiedzenia  przedstawiciele  Placówki  Terenowej  KRUS w Radomiu 

omówili działania na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom za-
wodowym.
 
Ad. 23

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska 
podziękowała za udział w posiedzeniu, po czym zamknęła XXXV sesję Rady Gminy Wolanów  
o godz. 10.55.

Protokolantka Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów

Bożena Kokosza  Teresa Pankowska


