
Protokół Nr  36/13 

z sesji Rady Gminy Wolanów z  dnia 29 listopada                                                                                          

2013 roku. 

 

Ad. 1 

 XXXVI sesję Rady Gminy Wolanów otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek 

Murawski witając radnych, sołtysów, a także wszystkich przybyłych na posiedzenie. 

Na sesji obecnych było 14 radnych, jeden radny nieobecny – p. Emil Jaskulski, a więc 

przewodniczący stwierdził prawomocność sesji. 

                                                                  (lista obecności w załączeniu) 

 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.00, a zakończyła się o godzinie 13.45.  

 

Ad. 2 

Przewodniczący Rady p. Jacek Murawski przedstawił planowany porządek obrad, a 

mianowicie:  

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. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniej sesji. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części 

nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wolanów, przy ul. Kolejowej 17 

jej dotychczasowemu Dzierżawcy. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w 

miejscowości Wolanów.   

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości 

opłaty za inkaso. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 

Gminy Wolanów. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 

gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru 

podatku rolnego. 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na 2014 rok.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów.    

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 

– 2017. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. 

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

23. Wolne wnioski i informacje.  

24. Zamknięcie obrad. 

 

Wójt Gminy p. Krzysztof Murawski zgłosił wniosek o wycofanie pkt 20 z porządku obrad 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2017.o szczegółowe 

wyjaśnienie poprosił Skarbnika Gminy p. Zofię Janas, która uzasadniła konieczność 

wyłączenia projektu uchwały w ww. sprawie ponieważ po wprowadzeniu zmian w budżecie 

nie zachodzi konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski poddał pod głosowanie wniosek w 

sprawie wyłączenia pkt 20 z proponowanego porządku obrad.  

W głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” wniosek został przyjęty. 

Następnie proponowany porządek obrad z uwzględnieniem przegłosowanego wniosku 

przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski  poddał pod głosowanie, gdzie w 

głosowaniu jawnym liczbą 14 głosów „za” został przyjęty przez Radę Gminy Wolanów.  

Porządek obrad po zmianach: 

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. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniej sesji. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części 

nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wolanów, przy ul. Kolejowej 17 

jej dotychczasowemu Dzierżawcy. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w 

miejscowości Wolanów.   

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości 

opłaty za inkaso. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 

Gminy Wolanów. 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 

gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru 

podatku rolnego. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na 2014 rok.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów.    

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. 

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

22. Wolne wnioski i informacje.  

23. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3. 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy. 

Do protokołu z poprzedniej sesji nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie protokół Nr 35/13 z sesji Rady Gminy 

Wolanów z dnia 30 października 2013 r.,  który został przyjęty przy 14 głosach „za”. 

 

Ad. 4.  

Informacje Komisji o ich pracach między sesjami Rady.  

  Przewodniczący Komisji oświaty kultury sportu i zdrowia p. Tadeusz Gibała 

poinformował, że od ostatniej sesji członkowie komisji spotkali się na jednym posiedzeniu 

omawiając projekty uchwał na sesję Rady Gminy. 

 Jako kolejna zabrała głos przewodnicząca komisji rozwoju gospodarczego budżetu i 

finansów p. Irena Walczak poinformowała, że od ostatniej sesji członkowie komisji 

obradowali na jednym posiedzeniu poddając pod dyskusję projekty uchwał przygotowane na 

sesję Rady Gminy, żadnych uwag nie zgłoszono. 

 Następnie zabrała głos przewodnicząca komisji rolnictwa ochrony środowiska i 

porządku publicznego p. Teresa Pankowska informując, że członkowie spotkali się na dwóch 

posiedzeniach. Na jednym omawiano projekty uchwał przygotowanych na sesję Rady Gminy, 

na drugim posiedzeniu omawiano tematykę związaną z przetargiem, który przeprowadzony 

został zgodnie z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Przedstawiona został również informacja na temat stanu zatrudnienia w oświacie na koniec 

września 2013 roku, a także informacja na temat majątku trwałego SP ZOZ w Wolanowie, do 

którego komisja odniesie się już w kolejnym roku 

 W dalszej części posiedzenia głos zabrał członek i Komisji Rewizyjnej p. Sylwester 

Mąkosa poinformował, że na  posiedzeniu analizowano realizację funduszu sołeckiego w 

roku 2011/2012, omawiano materiały opracowane na dzisiejszą sesję Rady Gminy, do 

których nie wniesiono uwag. Członkowie ko0misji również otrzymali informację na temat 

środków trwałych SP ZOZ-u Wolanowie. 

 

 

Ad 5. 

Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami przedstawił p. Krzysztof 

Murawski Wójt Gminy Wolanów. 

                  (sprawozdanie w załączeniu)   
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Ad. 6 

 Informacje Wójta z realizacji uchwał przedstawiła Sekretarz Gminy p. Małgorzata 

Szczepaniak informując, że w następstwie podjęcia uchwał w ramach nadzoru prawnego 

przesłano do Wojewody następujące uchwały: 

- Nr XXXV/183/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie założenia Samorządowego Publicznego 

Przedszkola w Sławnie,  

- Nr XXXV/184/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 

XXIX/159/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia sieci 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Wolanów  

- Nr XXXV/185/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez 

przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolanów, 

- Nr XXXV/186/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć niektórych nauczycieli,  

- Nr XXXV/187/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z 

hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących  - PSP i PG w Wolanowie, 

- Nr XXXV/188/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wolanów, ul. Opoczyńska 23 

jej dotychczasowemu najemcy,  

podjęte na sesji w dniu 28 października.   

Natomiast do Regionalnej Izby Obrachunkowej przesłano uchwałę Nr 

XXXV/189/13 Rady Gminy Wolanów w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok, 

podjętą na sesji w dniu 28 października 2013 roku. 

Następnie wszystkie uchwały stanowiące akty prawa miejscowego zostały przesłane 

do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego celem ich publikacji i 

tak: 

      -     Nr XXXV/183/13 została opublikowana w dniu 6 listopada pod poz. 11364 

- Nr XXXV/184/13 została opublikowana w dniu 6 listopada pod poz. 11365 

- Nr XXXV/185/13 została opublikowana w dniu 6 listopada pod poz. 11366 

- Nr XXXV/186/13 została opublikowana w dniu 6 listopada pod poz. 11367 

- Nr XXXV/187/13 została opublikowana w dniu 6 listopada pod poz. 11368 

Ponadto uchwały Nr XXXV/183/13 oraz XXXV/184/13 zostały przekazane do 

Kuratorium Oświaty w Radomiu. 

Uchwały  Nr XXXV/187/ został przekazana do ZSO PSP i PG w Wolanowie.   

 

Ad.7  

Sekretarz Gminy p. Małgorzata Szczepaniak poinformowała, że nie odnotowano 

wniosków na poprzedniej sesji. 

 

Ad. 8 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 Jako pierwszy zabrał głos radny p. Zdzisław Niewola zgłaszając konieczność zajęcia 

się tematem nieregulowanego stanu prawnego drogi w Mniszku, poprzez rozgrodzenie drogi 

zagrodzonej przez p. Florczak. Wójt odnosząc się do ww. kwestii poinformował, że w 

kolejnym roku zajmie się tematem jako jednym z pierwszych. W dalszej części wypowiedzi 

radny zwrócił uwagę na fakt, iż w projekcie budżetu na rok 2014 nie ma  wpisanej budowy 

drogi w miejscowości Mniszek KD2, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Radny stwierdził, że jest mocno zainteresowany ww. drogą. Wójt w 
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odpowiedzi poinformował, że szczegółowo opisze zgłoszoną tematykę, jak Gmina planuje 

zająć się ww. sprawą.  

 Następnie głos zabrał radny p. Bogumił Towarek z zapytaniem, dlaczego tylko jedna 

komisja miała wgląd do budżetu tegorocznego, a inne nie miały wglądu do wniosków. Wójt 

odnosząc się do swego przedmówcy poinformował, że jeszcze budżetem komisje się nie 

zajmowały, na jednym z posiedzeń była tylko wzmianka na temat faktu, iż Starosta Radomski 

nie przewiduje środków finansowych na temat drogi w Mniszku za torami i w Wymysłowie. 

Według radnego p. Bogumiła Towarka wynikało, że zajmowali się w Komisji budżetem 

opiniując wnioski do budżetu. Radna p. Teresa Pankowska w ramach sprostowania 

poinformowała, że komisja, której jest przewodniczącą omawiała wnioski, ale postawione na 

komisjach przez jej członków. W związku z tym, że była mowa o przygotowaniu nowej 

stawki za odpady komunalne komisja zajęła się przetargiem na wywóz śmieci. Natomiast 

informacja o stanie zatrudnienia w oświacie również była nam przedstawiona zgodnie ze 

złożonym wnioskiem przez komisję. Kolejna sprawa związana z Ośrodkiem Zdrowia 

dotyczyła wykazu środków trwałych. Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski 

poprosił radnego p. Bogumiła Towarka o większą uwagę na posiedzeniach komisji o tym, o 

czym się rozmawia. 

 

Ad. 9 

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej 

w miejscowości Wolanów, przy ul. Kolejowej 17 jej dotychczasowemu Dzierżawcy. 

Radna p. Teresa Pankowska zapytała, jaki jest okres wypowiedzenia zawarty w tej 

umowie i czy podwyżka czynszu wynika ze średniej wartości kursu dolara. Sekretarz Gminy 

p. Małgorzata Szczepaniak w drodze wyjaśnień poinformował, że umowa dotychczasowa 

wygasła i na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy będzie zawarta nowa umowa i będą 

negocjowane nowe warunki z pewnością korzystniejsze dla Gminy. W ww. temacie zabrał 

głos radca prawny p. Szymon Bogusz informując, że warunki dzierżawy będą negocjowane, 

w maksymalnym stopniu będzie zabezpieczała sobie warunki z jednej strony Gmina, a z 

drugiej strony POLKOMTEL, jakie będą w efekcie trudno przewidzieć. Natomiast co do 

czasu, na jaki będzie zawarta umowa również będzie poddana analizie.   

Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w ww. sprawie. 

W głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” uchwała Nr XXXVI/190/13 w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej w 

miejscowości Wolanów, przy ul. Kolejowej 17 jej dotychczasowemu Dzierżawcy została 

podjęta. 

     (uchwała w załączeniu) 

  

Ad. 10  

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Wolanów. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w ww. sprawie. 

W głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” uchwała Nr XXXVI/191/13 w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Wolanów.  

                                                                                                        (uchwała w załączeniu) 

 

 

Ad. 11 
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Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki opłaty. 

Sołtys p. Marek Kraszewski zabierając głos zapytał, czy nie rozważano możliwości 

zastosowania ulg w rodzinach wielodzietnych, ponieważ obserwuje sołtys, że w Gminie 

Wolanów mamy politykę prorodzinną. 

Radna p. Teresa Pankowska poinformowała, że  w komisjach była mowa na temat 

zastosowania ulg, prowadzone były rozmowy z Wójtem, z których wynikło, że jeżeli pojawią 

się trudne sytuacje w rodzinach, to Wójt będzie umarzał zaległości. Wójt nadmienił, że w 

przypadkach losowych są umarzane podatki, dlatego tu będziemy również rozważać taką 

możliwość, jeśli rodziny będą w dramatycznej sytuacji losowej. Wójt nadmienił, że tak dzieje 

się w przypadku podatków. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że często w jednej 

nieruchomości zamieszkuje kilka rodzin, więc one mogłyby wypełniać łącznie deklarację, 

ażeby skorzystać z ulgi.  

Jako kolejny zabrał głos sołtys z Kacprowic p. Andrzej Odzimek twierdząc, że 

wystąpił zgon w rodzinie, natomiast nie został umorzony podatek. Wójt poinformował, że 

mogły być w danym przypadku duże dochody w rodzinie, stąd brak decyzji umarzającej – tu 

jest bardzo wnikliwie sprawdzana sytuacja rodzinna.    

Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w ww. sprawie. 

W głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” uchwała Nr 

XXXVI/192/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.  

                                                  (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 12 

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w ww. sprawie. 

W głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” uchwała Nr XXXIV/193/13 w sprawie 

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi został podjęta.  

                                                                                                      (uchwała w załączeniu) 

 

 

Ad. 13.  

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości opłaty za inkaso. 

Radni dyskutowali w kwestii zapisu w projekcie uchwały w §2 ust. 3, zawnioskowali 

o wykreślenie zapisu „wraz z odsetkami i opłatami prolongacyjnymi”. Zapis powinien 

brzmieć: „Inkasenci zobowiązani są do pobierania kwot opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi”. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski podał pod głosowanie wniosek w 

ww. sprawie. 

W głosowaniu jawnym wniosek w ww. sprawie został przyjęty jednogłośnie.   
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W tym miejscu wywiązała się dyskusja. Sołtysi rozważali kwestię, czy w ogóle 

powinni pobierać wynagrodzenie, czy nie wykonywać danej czynności społecznie.  

W związku z powyższym przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski ogłosił 

przerwę o godz. 11.25, ażeby Państwo sołtysi mogli przedyskutować kwestię wynagrodzenia. 

Następnie o godzinie 11.40 wznosił obrady sesji Rady Gminy Wolanów.  

Sekretarz Gminy p. Małgorzata Szczepaniak wyjaśniła, że nie ma jasnej definicji, co do 

ustalania kwot , lecz wynagrodzenie powinno być ekwiwalentem do nakładu pracy i wartości 

poniesionych nakładów, inkaso powinno być wynagrodzeniem ekwiwalentnego nakładu 

pracy i wartości pieniężnych. Sekretarz dodała, że jest to odpowiedzialność materialna i 

finansowa inkasenta.   

 Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski zgłosił wniosek o 

wyłączenie z głosowania radnych, którzy sprawują również funkcję sołtysów.  

 Wniosek o ww. treści przewodniczący  podał pod głosowanie, gdzie w głosowaniu 

jawnym przy 14 głosach został przyjęty.     

Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości opłaty za inkaso. 

W głosowaniu jawnym przy 10 głosach „za” uchwała Nr XXXVI/194/13 w sprawie poboru 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów 

oraz określenia wysokości opłaty za inkaso została przyjęta.  

                                                                         (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 14.  

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w ww. sprawie. 

Sekretarz zabierając głos poinformowała, że przyczyną zmiany deklaracji w naszej 

Gminie jest interpretacja Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odnośnie 

umieszczania danych w postaci nr pesel członków rodziny.  

W dalszej części wypowiedzi Sekretarz omówiła kwestię wypełniania deklaracji. 

W głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” uchwała Nr XXXVI/195/13 w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości.  

                            (uchwała w załączeniu) 

Radny p. Stanisław Sambor opuścił obrady sesji.  

 

Ad. 15.  

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wolanów. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w ww. sprawie. 

W głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” uchwała Nr XXXVI/196/13 w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na 

świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wolanów została podjęta.  
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                                                                                          (uchwała w załączeniu) 

Następnie p. Teresa Pankowska opuściła obrady sesji. 

 

Ad. 16.  

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w  

 sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych . 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w ww. sprawie. 

W głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” uchwała Nr 

XXXVI/197/13 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych została podjęta.  

                                                                                                      (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 17.  

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w ww. sprawie. 

W głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za” uchwała Nr XXXVI/198/13 w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego została przyjęta. 

                                                                                              (uchwała w załączeniu) 

Radna p. Teresa Pankowska wróciła na posiedzenia sesji.  

 

Ad. 18.  

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w ww. sprawie. 

W głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” uchwała Nr XXXVI/199/13 w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok została podjęta.  

                                                                                                   (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 19.  

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 

obowiązujących na terenie Gminy Wolanów.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w ww. sprawie. 

W głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” uchwała Nr XXXVI/200/13 w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 

obowiązujących na terenie Gminy Wolanów została podjęta. 

                                                                                                      (uchwała w załączeniu) 

Następnie radny p. Sylwester Mąkosa opuścił obrady sesji za zgodą przewodniczącego. 

 

Ad. 20.  
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 Skarbnik Gminy p. Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w 

uchwale budżetowej na 2013 rok. 

 Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w ww. sprawie. 

W głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za” uchwała Nr XXXVI/201/13 w sprawie zmian w 

uchwale budżetowej na 2013 rok została podjęta. 

                                                              (uchwała w załączeniu) 

 Wójt Gminy podziękował Wysokiej Radzie za zrozumiałość i jednomyślność w 

podjęciu ww. uchwał. Podatek rolny w naszej Gminie  jest najniższy w całym województwie 

mazowieckim. Czy to opłata „śmieciowa”, również jest na niskim poziomie uchwalona w 

naszej Gminie. Wójt w dalszej części wypowiedzi Wójt poinformował, że z tytułu stosowania 

ulg w podatkach rocznie Gmina traci 1.300.000 zł., to np. rocznie trzy drogi mogłyby być 

wybudowane.  Wójt podziękował wszystkim za wkład pracy przy realizacji tegorocznego 

budżetu, stwierdził że było dużo wykonanych inwestycji. Wójt podziękował radnym, 

sołtysom i pracownikom Urzędu. Wiele Gmin wycofało się z realizacji funduszu sołeckiego, 

my tego nie zrobiliśmy i z pewnością nie wycofamy się. 

W dalszej części wypowiedzi Wójt serdecznie zaprosił na Wspólną Wigilię Samorządową, 

która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2013 roku w ZSO PSP i PG w Wolanowie.    

 

Ad. 21.  

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji 

  

Radna p. Teresa Pankowska poprosiła o przygotowanie wykazu środków trwałych w SP ZOZ  

w Wolanowie.  

 Informacja w ww. temacie została sporządzona przez Dyrektora tamtejszej jednostki p. 

Agnieszkę Stolarczyk, sukcesywnie jest przekazywana członkom Komisji na posiedzenia 

poszczególnych komisji stałych Rady Gminy.  

 
 

    

Ad. 22  

Wolne wnioski i informacje.   

  Jako pierwsza zabrała głos sołtys wsi Kolonia Wawrzyszów p. Dorota Towarek 

poruszając kwestię ustawienia przystanku przy drodze powiatowej – Wawrzyszów – Przytyk. 

Wójt poinformował, że została zmniejszona długość modernizowanej drogi, dlatego 

zostało wystosowane pismom w ww. sprawie i proporcjonalnie pomniejszonych metrów 

zmniejszymy dotację dla Powiatu. Wyjaśnień w ww. sprawie udzielił p. Andrzej Adamiec 

pracownik UG informując, że roboty  są realizowane zgodnie z projektem i zatwierdzonym 

pozwoleniem za budowę. Jest za późno na zmiany, które my chcielibyśmy przeprowadzić –

dodał. Natomiast Powiatowy Zarząd Dróg nie ma obowiązku z Gminą Wolanów ustalać 

pewnych rzeczy, ponieważ wykonuje roboty na własnych działkach. P. Andrzej Adamiec 

poinformował, że był na miejscu także z panią sołtys i prowadzono rozmowy w sprawie 

prawo skrętu, chodzi o poszerzenie. Natomiast w kwestii ustawienia przystanków p. Adamiec 

poinformował, że nie były w ogóle zaplanowane. Nadmienił, że Powiat nie robił nam 

problemu z postawieniem przystanku, dlatego został umiejscowiony na naszej działce.  

 Następnie zabrał głos sołtys wsi Rogowa p. Marek Kraszewski zgłaszając konieczność 

uregulowania stanu prawnego pasa gruntu zajętego pod drogę gminą. Sekretarz Gminy p. 

Małgorzata Szczepaniak wyjaśniła, że  pasy ziemi nie zostały notarialnie przekazane stąd 

takie niespójności, o których sołtys wspomniał. Wójt dodał, że taka sytuacja jest w przypadku 
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wielu dróg gminnych. Wójt podał za przykład  budowę drogi w m. Ślepowron, gdzie 

mieszkańcy przekazali notarialnie pasy ziemi pod budowaną drogę.  

 Jako kolejny zabrał głos radny p. Marian Czerwiński z zapytaniem odnośnie 

doprowadzenia do właściwego stanu drogi, którą kopany jest gazociąg.  P. Andrzej Adamiec 

poinformował, że droga został przekazana protokolarnie, i po zakończeniu inwestycji droga 

ma być doprowadzona do stanu pierwotnego, ponadto firma udzieli rocznej gwarancji na 

drogę wyremontowaną po zakończonej inwestycji.  

Jako kolejna zabrała głos sołtys wsi Kowalanka p. Bogusława Gwizd podnosząc temat 

zapisów do lekarza pediatry w Ośrodku Zdrowia w Wolanowie.   

W kwestii organizacji pracy w Ośrodku Zdrowia Wójt poprosił Dyrekcje SP ZOZ o 

udzielenie wyjaśnień.  

W danym punkcie porządku obrad odbyła się żywa dyskusja z udziałem dyrekcji SP 

ZOZ w Wolanowie p. Agnieszki Stolarczyk odnośnie funkcjonowania ośrodka zdrowia. 

  

Ad. 23 
Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski kończąc obrady podziękował za 

udział  w dyskusji, po czym zamknął XXXVI obrady sesji Rady Gminy Wolanów.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokołowała:                                                                              Przewodniczący Rady Gminy 

 

Monika Musiałek        Jacek Murawski  

 


