
Protokół Nr  XXXVI/2017
z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2017 roku

Ad. 1
Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska o godz. 11.00  otworzyła XXXVI 

sesję Rady Gminy Wolanów. Powitała wójta, radnych, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy 
przybyłych na sesję. Następnie zgodnie z listą obecności poinformowała, że w sesji uczestniczy 13 
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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wolanów z organiza-

cjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz-
nego na rok 2018”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości za-
budowanej  położonej w miejscowości Wolanów, ul.  Radomska 20 jej  dotychczasowemu 
Najemcy. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz ustalenie stawki opłaty.

12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 
rolnego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transporto-

wych obowiązujących na terenie Gminy Wolanów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego 

z Gminą Przytyk i Gminą Wieniawa.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przytyk w 2017 roku
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
18. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
20. Wolne wnioski i informacje. 
21. Zamknięcie obrad.

Do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono uwag, w związku z powyższym Przewodni-
cząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie zaproponowany porządek obrad, 
który został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.

Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Do protokołu z obrad poprzedniej sesji nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. W głosowaniu 
jawnym protokół  Nr XXXV/2017 z sesji  Rady Gminy Wolanów z dnia 31 października został 
przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów. 



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

Ciężkowski  informując,  że   w  dniu  14  listopada  członkowie  Komisji  Oświaty  spotkali  się  na 
posiedzeniu, na którym analizowano temat kosztów utrzymania SPP w Wolanowie za pierwsze dwa 
miesiące funkcjonowania jednostki oświatowej.

W dniu 24 na wspólnym posiedzenie z Komisją Rewizyjną opiniowane były materiały przy-
gotowane na sesję Rady Gminy Wolanów. Najtrudniejsze tematy dotyczyły ustalenia stawek podat-
ków oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jako kolejny głos zabrał Pan Marek Ferens informując,  że  wspólne  posiedzenie  komisji 
odbyło się w dniu  24 listopada, na którym opiniowano materiały na sesję Rady Gminy Wolanów. 
Głównie zajmowano się analizą stawek podatkowych oraz dyskutowano w sprawie ustalenia stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Opiniowano zmiany w budżecie gminy oraz 
szereg projektów uchwał.  

Ad. 5
Sprawozdanie Wójta  z okresu między sesjami 

Inwestycje, przetargi

1. Zgodnie z podpisanymi umowami przekazane zostały dokumentacje projektowo – 
kosztorysowe na rozbudowę Publicznej  Szkoły Podstawowej w Mniszku 
oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie.

2. W dniu 3 listopada ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Odbieranie 
i  zagospodarowanie odpadów komunalnych  z nieruchomości  zamieszka-
łych położonych na terenie Gminy Wolanów wraz z utworzeniem punktu 
selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych”.  Wpłynęły  trzy  oferty. 
Pierwsza EKOM Maciejczyk spółka jawna ul. Zakładowa 29, 26 – 052 No-
winy z ofertą w wysokości brutto 1.048.000,00zł. Druga firma Konsorcjum 
firm: Lider Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Eko – Estetyka” Ma-
łecki Spółka Jawna ul. Starokrakowska 137, 26 – 600 Radom z ofertą w 
wysokości  brutto  1.404.000,00  zł.  Ostatnia  firma  Usługi  Ekologiczne 
EKO-JAS Krzysztof Janas, Garno, ul. Kasztanowa 21, 26 – 625 Wolanów 
zaoferował  kwotę  brutto  w wysokości  1.076.456,40 zł.   W tym samym 
dniu unieważnione zostało ww. postępowanie ponieważ oferta z najniższą 
ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfi-
nansowanie zamówienia.

W dniu 21 listopada ponownie został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie 
pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 
położonych na terenie Gminy Wolanów wraz z utworzeniem punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych”.  W dniu dzisiejszym upłynął termin składania ofert. Do przetargu 
przystąpiły dwie firmy. Pierwsza Konsorcjum firm Lider – Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych „EKO-ESTETYKA” Małecki sp. j. ul. Starokrakowska 137, 26 – 600 Radom z ceną 
ofertową brutto  w wys. 1.400.000,00 zł. Druga usługi Ekologiczne EKO-JAS Krzysztof Ja-
nas garno, ul. Kasztanowa 21, 26 – 625 Wolanów z ceną ofertową brutto w wys. 990.987,12 
zł.  

Sprawy bieżące:



1. W miesiącu listopadzie podpisano umowę pożyczki na dofinansowanie realizacji 
zadania  pn.  „Termomodernizacja   budynku ZSO w Wolanowie  przy ul. 
Kolejowej 17 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – etap I” na kwotę 
371.000,00 zł.  

2. W minionym okresie wykonano prace polegające na zebraniu nadmiaru gruntu z 
pobocza drogi gminnej Strzałków Zabłocie na odcinku 150 mb. Nawiezio-
no gruz budowlany w ilości 120 ton oraz destrukt w ilości 40 ton na drogę 
gminną od Wacławowa do Woli Wacławowskiej   (koło Pana Siary).  W 
dniu wczorajszym na tę drogę nawieziono również 120 ton żużla wielko-
piecowego, które gmina otrzymała od firmy DRAGADOS. Z naszej strony 
zapewniliśmy równiarkę celem rozgarnięcia dowiezionego materiału. Wy-
konano również niwelację równiarką drogi Sławno – Cerekiew oraz Sław-
no – Franciszków. W miejscowości  Sławno   wykonano również czyszcze-
nie rowu przydrożnego od drogi gminnej na odcinku 300 mb.  

3. W miesiącu listopadzie przedstawiłem Radzie Gminy projekty uchwał w sprawie 
stawek podatków.  Nie  uwzględniłem żadnych  podwyżek,  zaproponowa-
łem, aby pozostawić wszystkie stawki na poziomie bieżącego roku. Komi-
sje były innego zdania.   

4. W dniu 11 listopada 2017 r. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Doroty w 
Wolanowie odbyła się uroczysta msza św. z okazji 99 rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Zebrani na mszy mieszkańcy gminy, władze 
samorządowe,  radni,   przedstawiciele  placówek oświatowych i  jednostek 
organizacyjnych gminy oraz młodzież szkolna modlili się  za tych, którzy 
w walce o niepodległość stracili życie.

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

- Nr XXXV/190/2017  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,

Natomiast do Wojewody Mazowieckiego przesłano uchwały: 
- 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,
-  Nr  XXXV182/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia  dotychczasowej sześcioletniej  Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach w ośmioletnią Publiczną 
Szkołę Podstawową  im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach,
- Nr  XXXV/183/2017 w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  Pu-
blicznej  Szkoły  Podstawowej  im.  Żołnierzy  Armii  Krajowej  72  Pułku  Piechoty  w  Mniszku  w 
ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w 
Mniszku,
-  Nr  XXXV184/2017 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,
- Nr XXXV185/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Wolanowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Wolanowie,
- Nr XXXV186/2017 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 nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi,



- Nr XXXV187/2017 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zago-
spodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości ceny za te usługi,
-  Nr XXXV188/2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wymysłów, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 298/8,
- Nr XXXV189/2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wymysłów, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 298/9,

Do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego przesłano uchwały:
- Nr  XXXV186/2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospoda-
rowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi,  która  została opublikowana w dniu 16 listopada pod 
pozycją 10386,

- Nr XXXV187/2017 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez 
gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszka-
łych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości ceny za te 
usługi, którą opublikowano  w dniu 16 listopada pod pozycją 10387.

Ad. 7
Nie odnotowano

 
Ad. 8
Nie zgłoszono  

Ad. 9
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. 

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

uchwały.  
W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXVI/191/2017  w  sprawie  przyjęcia  „Programu 

współpracy  Gminy  Wolanów  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami 
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  rok  2018”  została  podjęta  jednogłośnie 
(uchwała w załączeniu).

Ad. 10 
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. Radomska 20 jej dotychczasowemu Najemcy.

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

uchwały.  
W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXVI/192/2017  w  sprawie wyrażenia  zgody  na 

oddanie  w  najem części  nieruchomości  zabudowanej  położonej  w  miejscowości  Wolanów,  ul. 
Radomska 20 jej dotychczasowemu Najemcy została podjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu).

Ad. 11
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty.

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

uchwały.  
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVI/193/2017 w sprawie metody ustalenia opłaty za 



gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty została podjęta jednogłośnie 
(uchwała w załączeniu).

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

obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że na posiedzeniu Komisji 

Oświatowej oraz Rewizyjnej zawnioskowano o obniżenie średniej ceny skupu żyta do kwoty 40 zł. 
W związku z powyższym Przewodnicząca rady postawia wniosek o obniżenie średniej ceny skupu 
żyta dla celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 52,49 zł.za 1 dt  do kwoty 40 zł. za 1 dt.
Następnie  Przewodnicząca  poddała  pod  głosowanie  powyższy  wniosek,  gdzie  w  głosowaniu 
jawnym przy 12 głosach „za” i 1 „przeciw” wniosek został przyjęty przez rade Gminy Wolanów. 

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

uchwały z uwzględnieniem przegłosowanego wniosku.  
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVI/194/2017 w sprawie uchwały w sprawie obni-

żenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego została podjęta jawnym przy 12 
głosach „za” i 1 „przeciw” (uchwała w załączeniu).

Ad. 13
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Teresa  Pankowska  poinformowała,  że  w  trakcie  prac  na 

posiedzeniach  Komisji  Komisja  Budżetowa oraz  Rolna  wnioskowała  o  podniesienie  stawki  od 
budynków z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę 17 zł. za 1 m2 – 3 głosy „za” i 
kwotę 18 zł. za 1 m2 - 3 głosy „za”, z tym ze zwyciężył głos przewodniczącego. 
Natomiast na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Oświatowej członkowie Komisji jednogłośnie 
wnioskowali o podniesienie stawki na 17 zł. za 1 m2 
W związku z powyższym Przewodnicząca postawiła wniosek o podwyższenie kwoty o 50 zł. od 
budynków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej tj. na kwotę 17 zł. za 1 m2.
W wyniku głosowania ww. wniosku przy 10 głosach „za”  i 2 „przeciw”.

Następnie  Przewodnicząca  poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały  z  uwzględnieniem 
przegłosowanego wniosku.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVI/195/2017 w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości przy 10 głosach „za”, 2 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” została 
podjęta (uchwała w załączeniu).

Ad. 14
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Teresa  Pankowska   poinformowała,  że  w  trakcie  prac  Komisji 
Budżetowej  oraz  Komisji  Rolnej  członkowie  Komisji  wnioskowali  o  podwyższenie  podatku 
transportowego o  10% w każdej  wskazanej  pozycji  w uchwale  oraz  załącznikach do uchwały. 
Natomiast  Komisja  Rewizyjna  oraz  Komisja  Oświatowa  była  za  tym,  aby  pozostawić  stawki 
podatku od środków transportowych na poziomie roku bieżącego, zgodnie z propozycją, którą Wójt 
Gminy przedstawił w projekcie uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gmi-
ny Wolanów.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Teresa  Pankowska  poddała  pod  głosowanie  ww.  projekt 
uchwały.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVI/196/2017 w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wolanów została pod-
jęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu).

  
Ad. 15

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Przytyk i Gminą Wieniawa. 



Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.  
Radny  Jacek  Murawski  zabrał  głos  w  sprawie  współpracy  pomiędzy  trzema  gminami 

Wolanów, Przytyk Wieniawa. Według radnego Przytyk nie traktuje gminy Wolanów jako partnera. 
Jedynie  środki  finansowe  gmina  musi  przekazywać  na  potrzeby  związane  z  modernizacją 
oczyszczalni  ścieków w Wólce Domaniowskiej,  natomiast  w kwestii  decyzji  nie  może wyrazić 
swojej opinii.

Radny Zdzisław Niewola  zabierając  głos  poinformował,  że  uczestniczył  w  spotkaniu  w 
władzami gminy Przytyk oraz Wieniawa i  właściwie nic nowego nie zostało wniesione. 

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Przytyk i Gminą Wieniawa, gdzie w 
głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” uchwała Nr  XXXVI/197/2017 w 
sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Przytyk i Gminą 
Wieniawa została podjęta (uchwała w załączeniu).

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

udzielenia pomocy finansowej Gminie Przytyk w 2017 roku.
Radny Jacek Murawski powiedział, że przekazując środki finansowe dla gminy Przytyk na 

modernizację oczyszczalni Gmina Wolanów wrzuca pieniądze jak do fontanny.   
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Teresa  Pankowska  poddała  pod  głosowanie  ww.  projekt 

uchwały.  
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVI/198/2017 w sprawie udzielenia pomocy finan-

sowej Gminie Przytyk w 2017 roku  przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym”  została podjęta 
(uchwała w załączeniu).

Ad. 17
Skarbnik  Gminy  Zofia  Janas  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w  uchwale 

budżetowej na 2017 rok. 
Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.
W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXVI/199/2017  w  sprawie zmian  w  uchwale 

budżetowej na 2017 rok  przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym”  została podjęta (uchwała w 
załączeniu).

Ad. 18
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Teresa  Pankowska  przedstawiła  informacje  na  temat 

złożonych oświadczeń majątkowych. 

Ad. 19
Nie odnotowano.

Ad 20
W  danym  punkcie  posiedzenia  Przewodnicząca  Rady  Gminy  Teresa  Pankowska 

poinformowała o akcji Szlachetna Paczka, w której jeśli radni i sołtysi zechcą mogą wziąć udział. 
Obecni  wyrazili  chęć  udzielenia  pomocy  i  następnie  wybrana  została  rodzina,  która  zostanie 
wsparta w akcji charytatywnej. 

Następnie głos zabrał sołtys sołectwa Kacprowice Andrzej Odzimek w kwestii inkasa dla 
sołtysów z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców. 
Sołtys uważa, że jest to mała kwota, dlatego  należałoby podwyższyć inkaso z ww. tytułu.

Przewodnicząca  Rady Gminy Teresa  Pankowska poinformowała,  że   tematem zajmą się 
radni  po  nowym  roku.  Wspólnie  z  sołtysami  zwołana  zostanie  narada,  ponieważ  zachodzi 
konieczność  przedyskutowania  tematu  związanego  z  utrzymaniem  gospodarki  odpadami 
komunalnymi. 

Następnie  Wójt  Gminy  Wolanów  Adam  Gibała  zabierając  głos  zaprosił  radnych  oraz 



sołtysów na Wigilię, która odbędzie się w dniu 17 grudnia o godz. 14.00 przed Urzędem Gminy 
Wolanów.  

Ad. 21
Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska 

podziękowała za udział w posiedzeniu, po czym zamknęła XXXVI sesję Rady Gminy Wolanów 
o godz. 12.25.

Protokolantka Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów

Monika Musiałek  Teresa Pankowska


