
 

 

Protokół Nr  XLI/2018 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 11 maja 2018 roku 

Ad 1 

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

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. 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 zmiany granic okręgu wyborczego Nr 14. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów. 

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

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

13. Wolne wnioski i informacje.  

14. Zamknięcie obrad. 

 

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

 

Ad. 3 

Do protokołu z ostatniej sesji nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.  

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

30 kwietnia 2018 roku został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4 

Informację przedstawił Pan Sylwester Mąkosa przewodniczący Komisji Rozwoju 

Gospodarczego Budżetu i Finansów. Poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się w dniu   8 

maja wspólnie z członkami Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego  

zajmowano się opiniowaniem materiałów na sesję, ponadto złożony został wniosek o wymianę 

wodomierzy. 

 

Ad. 5 

 

Sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami przedstawił Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała. 

I. Inwestycje i przetargi 

1. Trwają prace przy rozbudowie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mniszku.  

2. W dniu 30 kwietnia została podpisana umowa na realizację zadania pn. Rozbudowa 

budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie.  

II. Drogi - remonty 



1. W dniu 30 kwietnia zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na zadanie pn. 

„Koszenie poboczy i rowów dróg gminnych na terenie gminy Wolanów”. Termin 

składania ofert upływa w dniu 11 maja.  

2. W dniu 8 maja zamieszczono zapytanie o cenę na realizację prac polegających na 

„Remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy 

Wolanów”. Termin składania ofert wyznaczony został do dnia 15 maja. Zakres robót 

obejmuje: 

- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych o gr. 5 cm  

w technologii na gorąco, 

- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych o gr. 5 cm z 

uprzednią wymianą podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa frakcji 0/31,5 mm, w 

technologii na gorąco wraz z uprzednią wymianą podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa 

frakcji 0/31,5 mm, 

 

Następnie mieszkaniec, który przybył na sesję poprosił o interwencję Rady Gminy w 

sprawie konieczności wybudowania sieci wodociągowej w miejscowości Garno przy ul. Sosnowej.  

Poinformował, że przy omawianej ulicy jeden dom został wybudowany, drugi jest w trakcie 

budowy i niebawem zostanie rozpoczęta trzecia inwestycja. W związku z powyższym poprosił o 

podjęcie decyzji w sprawie wybudowania sieci.    

Mieszkaniec domagał się konkretnej informacji w powyższej sprawie.  

 Radny Tadeusz Gibała odnosząc się do ww. tematu poinformował, że na posiedzeniu 

komisji była mowa o wybudowaniu sieci w m. Garno, Wolanów i Rogowa. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że tematyka projektowania 

oraz budowy krótkich sieci wodociągowych była przedmiotem prac komisji. W wyniku dyskusji 

podjęto decyzję, że w momencie pojawienia się środków z zewnątrz inwestycje sukcesywnie 

zostaną wprowadzone do budżetu gminy. 

 

Ad. 6 

Sekretarz Gminy Wolanów przedstawia informację z realizacji uchwał Rady Gminy. W ramach 

nadzoru prawnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu przesłano 

uchwały:   

- Nr XL/226/2018 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

- Nr  XL/227/2018 zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok 

Natomiast do Wojewody Mazowieckiego przesłano uchwały:  

- Nr XL/225/2018 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2018 r.”  
Do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego przesłano uchwałę:  

- Nr XL/225/2018 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2018 r.”  

 

Ad. 7 

Nie było 

 

Ad. 8 

Interpelacje i zapytania radnych 

Radny Jacek Murawski zgłosił uszkodzenie linii energetycznej oświetlenia ulicznego w m. 

Wola Wacławowska przy budowanej obwodnicy. 

Następny temat  związany z rozbudową szkoły w Sławnie poruszony przez radnego 

dotyczył pytania do Wójta, czy planuje zakupienie sąsiadującej działki pod potrzeby ww. placówki 

oświatowej oraz kiedy firma wykonawcza rozpoczyna prace przy rozbudowie szkoły.    

Kolejną sprawą, na którą radny zwrócił uwagę dotyczyła sieci wodociągowej i 



kanalizacyjnej. Powiedział, że od początku kadencji są dyskusje  wśród radnych na posiedzeniach 

komisji stałych, na których padają różne sugestie w ww. temacie, dlatego komisje są bezcelowe, nic 

w temacie się nie dzieje, ponieważ nie są brane pod uwagę. 

Wójt odnosząc się do wypowiedzi radnego powiedział, że w przypadku sieci energetycznej 

Urząd będzie interweniował do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ponieważ jest to 

inwestor obwodnicy. Rozbudowa szkoły w Sławnie niebawem ruszy. W przypadku działki 

sąsiadującej ze szkołą w Sławnie Wójt poinformował, że wstępne rozmowy przeprowadził z jej 

właścicielem, który wycenił ją bardzo wysoko, dlatego liczy na wsparcie radnych w momencie 

przeprowadzenia negocjacji.  

 Natomiast w kwestii sieci wodociągowej i  kanalizacyjnej Wójt poinformował, że jest 

planowana wymieniana wodomierzy.  

 

Ad. 9 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

zmiany granic okręgu wyborczego Nr 14 (projekt w załączeniu).  

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt w ww. sprawie. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLI/228/2018 w sprawie zmiany granic okręgu 

wyborczego Nr 14 została przyjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 10 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Wolanów.  

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLI/229/2018 w sprawie ustalenia sieci publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Wolanów została przyjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 11 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok (projekt w załączeniu)  

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLI/230/2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

na 2018 została przyjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu). 

   

Ad. 12 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji na bieżąco były udzielane. 

  

Ad. 13 

Sołtys sołectwa Garno  Krzysztof Siara poruszył temat nawiezienia materiału w celu 

zasypania  pozostałości po stawie w danym sołectwie.  

Radny Tadeusz Gibała zabierając głos przybliżył historię powstania wspólnoty wiejskiej, na 

której znajdował się przedmiotowy staw.   

Następnie sołtys sołectwa Rogowa Marek Kraszewski zapytał o koszt budowy wodociągu w 

danej miejscowości. Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy informując, że cena przetargowa wyniosła w 

granicach 42.000, zł.   

Jako kolejny głos zabrał sołtys sołectwa Chruślice Edward Pysiak z zapytaniem odnośnie 

oczyszczalni przydomowych, czy w najbliższym czasie będzie realizowana inwestycja. Wójt w 

odpowiedzi poinformował, że w momencie uruchomienia naboru przez Urząd Marszałkowski 



wniosek zostanie złożony, w przeciwnym razie Gmina nie będzie w stanie zrealizować ww. 

przedsięwzięcia we własnym zakresie. 

 

  Ad. 14 

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska 

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

o godz. 10.00. 

 

 

Protokolantka Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek Teresa Pankowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


