
 

 

Protokół Nr  XXXIX/2018 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 14 marca 2018 roku 

Ad 1 

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

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, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad oraz 

podejmowania prawomocnych uchwał. (lista obecności w załączeniu).  

 

Ad. 2 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała proponowany 

porządek obrad:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja przedstawiciela Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odnośnie 

składania wniosków o dopłaty bezpośrednie.  

4. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.   

5. Informacje Komisji o ich pracach między sesjami Rady.  

6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.  

7. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady. 

8. Informacje z realizacji wniosków z poprzedniej sesji. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie za 2017 

rok. 

11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby wynikające z 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 

2017 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej oraz trybu 

wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Wolanów. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze oraz szczegółowych zasad zwolnienia z 

obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w 

szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolanów. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Wolanowie. 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości 

Wolanów. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wolanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia 

ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Wolanów na stałe obwody głosowania. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolanów. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących 

dochody budżetu Gminy Wolanów instrumentem płatniczym. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie umowy użyczenia części 

nieruchomości zabudowanej o nr 66/2 położonej w miejscowości Kolonia Wawrzyszów z 

przeznaczeniem na cele rekreacyjno – turystyczne. 



21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki. 

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

Gminy Wolanów na lata 2018 – 2024. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. 

24. Odczytanie uchwały Nr Ra.66.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Wolanów 

planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2018 deficytu. 

25. Odczytanie uchwały Nr Ra.67.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Wolanów kwoty 

długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową. 

26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

27. Wolne wnioski i informacje.  

28. Zamknięcie obrad. 

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

 

Ad. 3 

Przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pani Anna Tomczyk zabrała 

głos przybliżając obecnym tematykę składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2018 roku. 

Radny Jacek Murawski zapytał jaki jest koszt wypełnienia wniosku od jednego 

gospodarstwa rolnego. W odpowiedzi Pani Anna Tomczyk poinformowała, że koszt jest zależny od 

ilości działek w danym gospodarstwie.  

 

Ad. 4 

Do protokołu z ostatnich sesji nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.  

W głosowaniu jawnym protokół z sesji Rady Gminy Wolanów Nr XXXVII/2017 z dnia  

28 grudnia 2017 roku został przyjęty przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym”. 

W głosowaniu jawnym protokół z sesji Rady Gminy Wolanów Nr XXXVIII/2018 z dnia  

6 lutego 2018 roku został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 5 

Jako pierwszy informację komisji o ich pracach między sesjami przedstawił Pan Marcin 

Ciężkowski. Poinformował, że w dniu 26 stycznia  odbyło się posiedzenie, na którym zajmowano 

się opiniowaniem projektu uchwały dotyczącej ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy 

Wolanów. Kolejne posiedzenie zwołane na dzień 2 marca dotyczyło opiniowania projektów uchwał 

przygotowanych na sesję Rady Gminy. Kolejne posiedzenie, które odbyło się w dniu dzisiejszym, 

dotyczyło zapoznania się ze sprawozdaniami GOPS-u w Wolanowie.  

 Jako kolejny Pan Sylwester Mąkosa przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego 

Budżetu i Finansów poinformował, że wspólne posiedzenie komisji z Komisją Rolnictwa odbyło 

się w dniu  26 stycznia, na którym zajmowano się opiniowaniem projektu uchwały w sprawie 

ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Wolanów oraz zasad ich 

używania.  Na posiedzeniu w dniu 1 marca opiniowano materiały na dzisiejszą sesję Rady Gminy 

Wolanów oraz zajmowano się pismami, które zostały skierowane do Rady Gminy.   
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Pan Bogumił Towarek poinformował, że  posiedzenie 

Komisji odbyło się 26 stycznia, na którym opiniowano projekt dotyczący ustanowienia herbu, flagi 

i pieczęci Gminy Wolanów. W dniu 2 marca opiniowano materiały na sesję oraz zajmowano się 

pismami, które wpłynęły do Rady Gminy Wolanów.  

 

Ad. 6 

Sprawozdanie z okresu między sesjami przedstawił Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała  

I. Inwestycje i przetargi 



1. W dniu 1 marca 2018 roku ogłoszony została przetarg nieograniczony na zadanie pn. 

Rozbudowy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mniszku. Termin składania ofert upływa 

w dniu 20 marca 2018 roku. 

Zakres prac analizowanych w ramach zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Kompleksowa 

budowa nowego budynku sali gimnastycznej o wymiarach 12,0m x 24,0m wysokości ok. 10,5 m 

wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym, sala dydaktyczna i łącznikiem do istniejącego budynku 

PSP. Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek w konstrukcji tradycyjnej, 

murowany z elementami żelbetowymi. Dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 10°. Powierzchnia 

sali gimnastycznej z zapleczem - ok. 620 m2, kubatura - ok. 4421,57 m3. 2) Kompleksowe 

wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych wraz z koniecznymi przyłączami zewnętrznymi 

(przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne) 3) Wykonanie zagospodarowania terenu 

zewnętrznego polegającego na wykonaniu wewnętrznej drogi dojazdowej, placu manewrowego i 

zagospodarowania zieleni. Finansowanie przedmiotowej inwestycji odbywać się będzie w latach 

2018-2019 oraz limit finansowy na rok 2018 nie przekracza kwoty 1.200.000,00 złotych. Limit ten 

może ulec zwiększeniu w związku z procedurą pozyskania środków zewnętrznych na 

sfinansowanie przedmiotu umowy lub z dokonaniem zmian w budżecie Gminy Wolanów w 

zakresie środków własnych.  

 

2. W dniu 2 marca 2018 roku ogłoszony została przetarg nieograniczony na zadanie pn. 

Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie. Termin składania ofert upływa w 

dniu 30 marca 2018 roku. 

Zakres prac realizowanych w ramach zamówienia obejmuje w szczególności 1) Kompleksowa 

budowa nowego budynku sali gimnastycznej o wymiarach 12,0 m x 24,0 m z zapleczem 

sanitarnym/szatniami/pokój nauczyciela wychowania fizycznego, - szatnię ogólną dla całej szkoły, - 

sale lekcyjne, - sekretariat oraz pokój dyrektora szkoły, - pomieszczenia porządkowe, pomocnicze i 

techniczne, - zespół wejściowy. Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w 

technologii tradycyjnej. Strop żelbetowy monolityczny. Nad częścią dydaktyczną oraz 

pomieszczeniami zaplecza dachy płaskie oraz dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokrytej 

blacha stalową płaską powlekaną. Sala gimnastyczna przykryta dachem wykonanym z płyty 

warstwowej wspartej na konstrukcji stalowej, składającej się z płatwi oraz dźwigarów stalowych. 

Stolarka drzwiowa i okienna aluminiowa oraz z profili PCV. Powierzchnia sali gimnastycznej z 

zapleczem sanitarnym szatniami/pokój nauczyciela wychowania fizycznego, - szatnię ogólną dla 

całej szkoły, - sale lekcyjne, - sekretariat oraz pokój dyrektora szkoły, - pomieszczenia porządkowe, 

pomocnicze i techniczne, - zespół wejściowy. - ok. 1144,41 m2, kubatura - ok. 7028,60m3. 2) 

Kompleksowe wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych wraz z koniecznymi przyłączami 

zewnętrznymi (przyłącze gazowe zrealizuje Mazowiecka Spółka Gazownicza sp. z o. o. w 

Warszawie w ramach umowy przyłączeniowej) przyłącze gazowe nie jest objęte przedmiotem 

niniejszego zamówienia). 3) Wykonanie zagospodarowania terenu zewnętrznego polegającego na 

wykonaniu ciągów pieszojezdnych, miejsc postojowych oraz oświetlenia terenu i 

zagospodarowania zieleni. Finansowanie przedmiotowej inwestycji odbywać się będzie w latach 

2018- 2019 oraz limit finansowy na rok 2018 nie przekracza kwoty 1.500.000,00 złotych. Limit ten 

może ulec zwiększeniu w związku z procedurą pozyskania środków zewnętrznych na 

sfinansowanie przedmiotu umowy lub z dokonaniem zmian w budżecie Gminy Wolanów w 

zakresie środków własnych. 

3. W dniu 13.03.2018 r. został ogłoszony przetarg na dostawę tłucznia i destruktu z 

przeznaczeniem na wykonanie bieżących remontów dróg gminnych. 

Planowany termin realizacji zamówienia to okres od podpisania umowy do końca listopada 

bieżącego roku. 

 

II. Drogi - remonty  

1. Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie o dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i 



modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej 

Garno – Strzałków”. Wnioskowana  kwota  dotacji 217.000,00 zł. 

2. Na zimowe utrzymanie dróg w miesiącu styczniu zostały poniesione koszty w wysokości 

20.720,00zł, w miesiącu lutym 18.823,00zł. 

III. Sprawy bieżące   

1.  Dofinansowanie do wymiany kotłów grzewczych.  

Gmina Wolanów planuje ubiegać się o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań związanych z ograniczeniem emisji 

zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni. W związku z powyższym osoby zainteresowane 

modernizacją indywidualnych źródeł ciepła składają deklaracje. Dofinansowaniem mogą być 

objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie 

kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie kotłów 

gazowych, olejowych o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem 

montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek). 

Warunki ubiegania się o dofinansowanie: 

-o uczestnictwo w realizacji projektu mogą ubiegać się jedynie osoby fizyczne mieszkające na 

terenie Gminy Wolanów, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie 

Gminy Wolanów, na której planowana jest modernizacja, 

- projekt dotyczy zmiany pieca - czyli w tym przypadku nie mogą ubiegać się o dofinansowanie 

osoby, będące w trakcie budowy budynku mieszkalnego (trzeba posiadać stary piec, żeby można go 

zmodernizować), 

- program nie obejmuje wymiany starego pieca węglowego na nowy piec węglowy, 

- w miejscu realizowanego zadania nie może być prowadzona, ani również zarejestrowana 

działalność gospodarcza. Wymóg ten dotyczy także okresu 5 lat po zrealizowaniu zadania, pod 

rygorem utraty całości kwoty dofinansowania, 

- dotacja nie obejmuje montażu kotła na eko groszek oraz montażu kominków, 

- ostateczny termin podłączenia i uruchomienia kotła przez mieszkańca: kocioł musi działać 

(inwestycja zakończona) najpóźniej do 29.09.2018 r. 

- w przypadku nowej instalacji gazowej konieczne jest załączenie kopii prawomocnej decyzji o 

pozwoleniu na budowę. 

 

Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

W chwili obecnej nie są jeszcze znane szczegółowe warunki dofinansowania jednakże w roku 2017 

dotacja dla jednego gospodarstwa domowego wynosiła do 75% kosztów kwalifikowanych, jednak 

nie więcej niż 5.000,00 zł (brutto) z WFOŚiGW, pozostałe koszty tj. różnica między 

dofinansowaniem a wartością nowego pieca, demontaż starej instalacji źródła ciepła, wykonanie 

dokumentacji technicznej oraz montaż nowego kotła mieszkaniec pokrywał sam. Warunkiem 

podstawowym był całkowity demontaż dotychczasowego źródła ogrzewania. 

2. W  dniu 23.02.2018 r. otrzymaliśmy pismo informujące o przekazaniu do Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  zlecenie płatności w wysokości 154.306,00 zł  na 

operację pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wolanowie.  

3. W dniu 12 marca  wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego na zlecenie płatności na 

operację pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bieniędzicach na kwotę 158.119,92 zł.  

4. W dniu 4 marca w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie zorganizowano 

uroczystość z okazji Dnia Kobiet, na którą bardzo licznie przybyły Panie z naszej gminy. 

5. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Sławnie” 



W dniu 12 marca 2018 r. wystąpiłem do Pani Skarbnik o zabezpieczenie w budżecie gminy 

Wolanów środków finansowych w kwocie 100.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. 

„Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Sławnie”. O przedmiotowej sprawie była mowa na sesji 

w październiku ubiegłego roku, na której Pan Dyrektor Dariusz Myśliwiec przedłożył informację o 

złym stanie nawierzchni boiska w Sławnie. Boisko wybudowane było w 2008 roku.  

W trakcie budowy boisk wielofunkcyjnych w Bieniędzicach i Wolanowie (październik 2017 rok) 

przez firmę ECOFORMA poprosiliśmy w/w firmę o wstępną wycenę naprawy nawierzchni 

poliuretanowej boiska o wymiarach 22 x 44 m w msc. Sławno. Firma oszacowała przedsięwzięcie 

na ok. 80.000,00 zł (wymiana nawierzchni). Gdybyśmy chcieli dokonać jedynie wymiany 

nawierzchni, potraktowane byłoby jako zadanie remontowe, które niestety nie wpisuje się w 

dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej 

MAZOWSZE 2018, gdyż właśnie dofinansowaniem mogą zostać objęte zadania inwestycyjne 

polegające na budowie lub modernizacji (przebudowie) obiektów sportowych.  

Kwota, którą zaplanowaliśmy w wysokości 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne polegające na 

przebudowie obiektu (boisko o nawierzchni poliuretanowej) wraz z budową monitoringu oraz 

montażem stojaków rowerowych, ma szansę dofinansowania.  

  Dofinansowanie zadania w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia 

Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” może wynieść do 75 % kosztów kwalifikowanych 

zadania i nie może przekroczyć kwoty 200 000,00 zł. Natomiast Beneficjent – Gmina Wolanów 

ubiegający się o pomoc finansową w ramach wkładu własnego zobowiązany jest zapewnić środki 

finansowe na pokrycie 100 % kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych związanych z 

realizacją zgłaszanego zadania. 

6.  Projekt „Uczymy się aktywnie. Projekt nowoczesnej edukacji w Gminie Wolanów”. Gmina 

Wolanów w Partnerstwie z firmą ALDEO Systemy Zarządzania sp. z  o.o. złożyła wniosek na 

konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach  

Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym 

w szkołach zawodowych) Na potrzeby projektu została przeprowadzona diagnoza potrzeb 

edukacyjnych w 4 szkołach podstawowych: PSP Bieniędzice, Mniszek, Sławno, Wolanów w 

ramach projektu zaplanowano następujące zadania: 

1.      Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne - wyposażenie pracowni przedmiotów: 

biologia, chemia fizyka, geografia, przyroda, matematyka, 

2.      Doposażenie szkół w sprzęt TIK (Technologia Informacyjno-Komunikacyjna), w którego 

skład wejdą: m.in. laptopy, kamery cyfrowe, ekrany dotykowe, monitory interaktywne, 

cyfrowe aparaty fotograficzne,  kamery,   

3.      Przygotowanie nauczycieli do realizacji zajęć przy wykorzystaniu aktywnych metod 

nauczania ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych TIK oraz metod 

eksperymentalnych 

4.      Zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych (j. obcy, zaj. 

przyrodnicze, matematyka, informatyka, kompetencje cyfrowe, dodatkowo zostanie 

wdrożony informatyczny system edukacyjny) 

Planowany termin realizacji projektu wrzesień 2018 – czerwiec 2020  

Wkład własny gminy stanowią sale dydaktyczne, w których będą odbywać się zajęcia. Wartość 

projektu 1.012.793,94 zł, w tym 100% stanowią koszty kwalifikowane – finansowane z EFS 

Wyniki oceny merytorycznej wniosku – czerwiec, lipiec 2018 

 

Ad. 7 

Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka przedstawiła informację z realizacji uchwał Rady Gminy 

Wolanów, a mianowicie W ramach nadzoru prawnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie Zespół w Radomiu przesłano uchwały:   

Nr XXXVII/200/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, 

Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Wolanów Nr XXXVII/202/2017  



Nr XXXVII/203/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2018 

roku, 

Nr XXXVII/204/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2018 

roku, 

Nr XXXVII/205/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przytyk w 2018 roku, 

podjęte  na sesji w dniu 28  grudnia 2017 roku. 

 

Natomiast do Wojewody Mazowieckiego przesłano uchwały:  

Nr XXXVII/206/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, 

Nr XXXVII/207/2017 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wolanów na lata 2018 – 2022”, 

Nr XXXVII/208/2017 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Wolanów, 

Nr XXXVII/209/2017 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Wolanów, 

 Nr XXXVII/210/2017 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

Nr XXXVII/211/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok 

podjęte  na sesji w dniu 28  grudnia 2017 roku, oraz  

Uchwałę Nr XXXVIII/212/2018 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i 

pieczęci Gminy Wolanów oraz zasad ich używania podjętą  na sesji w dniu 6  lutego 2018 roku. 

Do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego przesłano uchwały:  

Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Wolanów Nr XXXVII/202/2017 opublikowana została w 

dniu 11 stycznia 2018 roku pod pozycją 382, 

Nr XXXVII/207/2017 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wolanów na lata 2018 – 2022”, opublikowana została w dniu 11 

stycznia 2018 roku pod pozycją 383 

Nr XXXVII/208/2017 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Wolanów, opublikowana została w dniu 11 stycznia 2018 roku pod 

pozycją 384 

Nr XXXVII/209/2017 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Wolanów, opublikowana została w dniu 11 stycznia 2018 roku po pozycja 385 

Nr XXXVII/210/2017 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, opublikowana została w dniu 

11 stycznia 2018 roku pod pozycją 386 

Nr XXXVIII/212/2018 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci 

Gminy Wolanów oraz zasad ich używania, opublikowana została w dniu 19 lutego 2018 roku pod 

pozycją 1753 

 

Ad. 8 

Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka poinformowała, że na ostatniej sesji nie odnotowano 

wniosków. 

 

Ad. 9 

W danym punkcie posiedzenia zabrał głos radny Jacek Murawski odnosząc się do 

sprawozdania Wójta, a dokładniej do modernizacji boiska sportowego przy szkole w Sławnie. 

Zwrócił radny uwagę, że Wójt nie wspomniał nic na temat wymiany piłkochwytów przy okazji 

remontu nawierzchni boiska, a tymczasem jest to bardzo istotny temat. W odpowiedzi Wójt 

poinformował, że jest to wstępny rekonesans, co kwalifikuje się do ww. modernizacji, piłkochwyty 

również będą wpisane do projektu. 

Kolejne pytanie zadane przez radnego Jacka Murawskiego dotyczyło tematu planowanej 



budowy przydomowych oczyszczalni, radny zapytał,co się dzieje z projektami przydomowych 

oczyszczalni. Wójt w odpowiedzi poinformował, że przy pojawieniu się środków zewnętrznych 

natychmiast zostanie  złożony wniosek oraz uruchomiona procedura przetargowa.  

 

Ad. 10 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie za 2017 

rok (sprawozdanie w załączeniu) 

 

Ad. 11 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby wynikające z 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2017 rok 

(sprawozdanie w załączeniu) 

 

Ad. 12 

Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska poinformowała, że na 

posiedzeniu Komisji Oświaty oraz Rewizyjnej wysunięte zostały następujące kandydatury: 

Bogumił Towarek, Józef Odzimek, Jolanta Gutkowska, Tadeusz Gibała. WW. osoby wyraziły chęć 

pracy w komisji. Następnie zgłosił swoją kandydaturę radny Jacek Murawski. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji 

Statutowej oraz trybu wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Wolanów 

Następnie Komisja w składzie  Bogumił Towarek, Józef Odzimek, Jolanta Gutkowska, 

Tadeusz Gibała, Jacek Murawski ukonstytuowała się wybierając na przewodniczącego Komisji 

Statutowej Pana Jacka Murawskiego. 

WW. projekt uchwały został podany pod głosowanie, uchwała XXXIX/ 213/2018 w sprawie 

powołania doraźnej Komisji Statutowej oraz trybu wprowadzenia zmian do Statutu Gminy 

Wolanów została podjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu) 

 Radny Edmund Tokarski za zgodą przewodniczącego opuścił obrady sesji Rady Gminy 

Wolanów.  

 

Ad. 13 

Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska zabrała głos w sprawie 

określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze oraz szczegółowych zasad zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w 

art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Wolanów. 

Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka poinformowała, że zgodnie z zapisami art. 42 ust. 6 

i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. 

zm.) Rada Gminy określa w drodze uchwały zasady  udzielenia i rozmiaru obniżek nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze oraz szczegółowych zasad zwolnienia z obowiązku 

realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. 

Konieczność wprowadzenia nowych zapisów wynika z potrzeby dostosowania do zmian 

wprowadzonych ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań  oświatowych (Dz.U. 

z 2017, poz. 2203), gdzie określono, że tygodniowy wymiar godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych nie może 

przekroczyć 22 godziny. Proponuje się więc ustalić dla osób zatrudnionych na tych stanowiskach,  

tygodniowy wymiar godzin w ilości 22 godzin. 

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

sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIX/ 214/2018 w sprawie określenia zasad 



udzielenia i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz 

szczegółowych zasad zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta 

Nauczyciela w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolanów została podjęta 

jednogłośnie (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 14 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie. 

Do ww. projektu nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIX/215/2018 w sprawie nadania Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie została podjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 15 

Przewodnicząca rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Wolanów. 

Do ww. projektu nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIX/216/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy 

drodze wewnętrznej w miejscowości Wolanów została podjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu) 

 

Ad, 16 

Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie podziału Gminy Wolanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby 

wybieranych radnych w każdym okręgu. 

 Do ww. projektu nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIX/217/2018 w sprawie podziału Gminy Wolanów 

na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym 

okręgu została podjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 17 

 Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

podziału gminy Wolanów na stałe obwody głosowania. 

Do ww. projektu nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIX/218/2018 w sprawie podziału Gminy Wolanów 

na stałe obwody głosowania została podjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 18 

 Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolanów. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIX/219/2018 w sprawie określenia wysokości opłat 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Wolanów została podjęta przy 13 głosach „za” i 1 „przeciw”(uchwała w załączeniu). 

 Radny Jacek Murawski zabierając głos wyjaśnił, dlaczego był przeciwny ww. uchwale, a 

dokładniej opłaty w wys. 1 zł. za każdą godzinę dziecka przebywającego w przedszkolu licząc od 

godz.12.00. Do tej pory jeśli dziecko faktycznie zostawało miało naliczone ww. środki. Natomiast 

teraz jest plan, aby rodzic dziecka płacił za każdą zadeklarowaną godzinę. Natomiast w ciągu roku 

jest to zmienna kwestia, ponieważ zrodzić może stracić pracę i wówczas będzie odbierał dziecko 

wcześniej niż zadeklarował. Pomimo tego, że dziecko będzie odebrane wcześniej albo zachoruje i 

w ogóle go nie będzie z powodu choroby rodzic i tak zapłaci według deklaracji. Radny obawia się, 

że w momencie kiedy jest więcej niż jedno dziecko w przedszkolu z jednego domu to koszty będą 



duże dla rodzin. Radny złożył wniosek na Komisji, aby tej opłaty w ogóle nie naliczać. Nikt do ww. 

wniosku radnego na posiedzeniu komisji nie przychylił się. Radni nie rozumieją rodziców, którzy 

maja dzieci w wieku przedszkolnym - dodał.  

W kwestii wyjaśnienia zabrała głos Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka pytając, dlaczego 

rodzice deklarują na początku roku 8, 9 godzin, a w efekcie dzieci zostawiane są dużo krócej. 

Ponadto nie ma jeszcze jasnej interpretacji prawnej kwestii pobierania opłat. Nadmieniła, że  

pojawiła się informacja, że opłaty nie będą naliczane decyzją.   

Radny Jacek Murawski zwrócił uwagę, że sekretarz powinna o tym fakcie poinformować 

przed głosowaniem. 

Sekretarz poinformowała, że ww. zmiana nie ma wpływu na treść  podjętej uchwały, 

ponadto do dnia dzisiejszego nie ma jasnej interpretacji ustawy – dodała. 

  

Ad. 19 

Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i 

innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wolanów instrumentem płatniczym.  

Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIX/220/2018 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i 

innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wolanów instrumentem płatniczym została 

przyjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 20 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na  zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości zabudowanej o nr 66/2 

położonej w miejscowości Kolonia Wawrzyszów z przeznaczeniem na cele rekreacyjno – 

turystyczne. 

 Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIX/221/2018 w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie 

umowy użyczenia części nieruchomości zabudowanej o nr 66/2 położonej w miejscowości Kolonia 

Wawrzyszów z przeznaczeniem na cele rekreacyjno – turystyczne została przyjęta jednogłośnie 

(uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 21 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

 Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIX/222/2018 w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki została przyjęta 

jednogłośnie (uchwała w załączeniu). 

 

 

Ad. 22 

Skarbnik Gminy Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2018 – 2024. 

Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIX/223/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2018 – 2024 została przyjęta 

jednogłośnie (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 23 

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

budżetowej na 2018 rok. 

Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 



W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIX/224/2018 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na 2018 rok została przyjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu). 

O godz. 10.15 radna Jolanta Gutkowska za zgodą  przewodniczącej opuściła sesję Rady 

Gminy Wolanów.  

 

Ad. 24 

Skarbnik Gminy Zofia Janas odczytała uchwałę Nr Ra.66.2018 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez 

Gminę Wolanów planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2018 deficytu (uchwała w 

załączeniu). 

 

Ad. 25 

Skarbnik Gminy Zofia Janas odczytała uchwałę Nr Ra.67.2018 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej 

przez Gminę Wolanów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową (uchwała 

w załączeniu). 

 

Ad. 26 

Odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji udzielił Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała. 

Radny Marek Ferens zabrał głos w temacie montażu bariery ochronnej przy chodniku w 

Kowalance. W odpowiedzi Wójt Gminy Adam Gibała poinformował, że zostało umówione 

spotkanie z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad celem wykonania 

bieżących remontów nawierzchni chodnika oraz wykonanie bariery ochronnej wzdłuż chodnika na 

wysokości przepustu drogowego.   

Sołtys Teresa Brzeźniak poruszyła problem zalegania śmieci przy zjeździe z drogi krajowej 

Nr 12 w Wymysłowie. W odpowiedzi Wójt Gminy poinformował, że zalegające śmieci zostały 

zebrane przez Gminę Wieniawa, jednak w miesiącu styczniu i lutym ponownie został zaśmiecony 

omawiany teren. Zostało wydane zlecenie firmie EKOJAS na usuniecie zalegających śmieci. 

Usługa ta zostanie wykonana w miesiącu marcu. 

Radny Zdzisław Niewola poruszył temat drogi dojazdowej do łąki w Mniszku. Wójt 

poinformował, że wykonanie remontu omawianej drogi oraz przywrócenie stanu jej prawidłowego 

przebiegu wymaga dużych nakładów finansowych w związku z czym na dzień dzisiejszy nie 

zostaną podjęte prace celem wykonania jakichkolwiek napraw. Wykonanie remontu przede 

wszystkim wiąże się z geodezyjnym wznowieniem granic pasa drogowego, na omawianej drodze 

zalega gruz nawieziony przez użytkowników drogi, który nie został do dziś rozgarnięty.  

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska przedstawiła  
interpelacje, które wpłynęły od  radnego Jacka Murawskiego  oraz odpowiedzi na nie  

(w załączeniu). 
O godz. 10.30 wrócił radny Edmund Tokarski. 

 

Ad. 27 

Wolne wnioski i informacje  

Radny Jacek Murawski zapytał, czy przy okazji podłączenia szkoły w Sławnie do gazociągu 

jest uzgodnione również przyłączenie przedszkola w Sławnie.  

Wójt w odpowiedzi poinformował, że Gmina zwróci się również do Polskiej Spółki 

gazownictwa z wnioskiem w ww. sprawie. 

Radny Tadeusz Gibała poprosił o  przyśpieszenie prac związanych z  uwłaszczeniem działki 

w Garnie. 

Sołtys sołectwa Kolonia Wawrzyszów, podziękowała za podjęcie uchwały w sprawie 

użyczenia części nieruchomości dla stowarzyszenia. 

Kolejna kwestia, którą poruszyła sołtys dotyczyła problemu z odbiorem odpadów 

komunalnych od Pana Kołacza – dwukrotnie nieruchomość ww. mieszkańca została pominięta.    



Ostatnia sprawa przedstawiona przez sołtys Dorotę Towarek dotyczyła potrzeby  

wybudowania jednej lampy przy cmentarzu w Mniszku  koło torów. Zaproponowała, że mieszkańcy 

mogliby przekazać środki na ww. cel z funduszu sołeckiego.  

Sołtys sołectwa Chruślice Edward Pysiak zabrał głos w sprawie naprawy ubytków w drodze 

gminnej asfaltowej przy wyjeździe na drogę wojewódzką w Chruślicach.   

 Następnie przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała radnych o 

obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych, który upływa z dniem 30 kwietnia 2017 roku.  W 

związku z powyższym poprosiła o kontakt z inspektorem z obsługi rady gminy.  

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, o wykonywanych zabiegach 

pielęgnacyjnych na działce nr 54 w Wolanowie (park). WW,. działka od ubiegłego roku jest 

własnością Gminy Wolanów. Dokonany został przegląd drzewostanu w parku, w wyniku czego 

postanowiono o usunięciu drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców.  Przewodnicząca 

poinformowała, że omawianej sprawie zwołane zostało zebranie wiejskie, na którym temat był 

szczegółowo przedstawiony i omówiony. Dokonano również zmiany części funduszu sołeckiego – 

przesunięta został kwota w wys. 2.500,00 zł.  z przeznaczeniem na nasadzenia nowych drzew.    

 

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska 

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

o godz. 10.50. 

 

 

Protokolantka Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek Teresa Pankowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


