
 

 

Protokół Nr  XLII/2018 

z sesji absolutoryjnej Rady Gminy Wolanów z dnia 12 czerwca 2018 roku 

Ad 1 

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

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 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 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu opieki 

zdrowotnej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie  za 2017 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury -  

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie za 2017 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - 

Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie za 2017 rok. 

12. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego za 2017 rok. 

a. sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy i sprawozdanie finansowe za 2017 rok, 

b.  opinia RIO, 

c.  dyskusja, 

d. podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta  

z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego. 

13. Absolutorium dla Wójta Gminy za 2017 rok. 

a. wniosek Komisji Rewizyjnej, 

b. opinia RIO, 

c. dyskusja, 

d. głosowanie – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

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

w miejscowości Sławno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 76/4. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Sławno, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 111/1. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Wolanów na lata 2018 – 2024. 

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

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

19. Wolne wnioski i informacje.  

20. Zamknięcie obrad. 

Do proponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie porządek 

obrad, gdzie w głosowaniu jawnym przedstawiony porządek został przyjęty jednogłośnie przez 

Radę Gminy Wolanów. 

 



Ad. 3  

Do protokołu z obrad poprzedniej sesji nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. W głosowaniu 

jawnym protokół Nr XLI/2018 z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 11 maja został przyjęty 

jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów.  

Ad. 4  

 Informację komisji o pracach między sesjami przedstawił Sylwester Mąkosa. Poinformował, 

że posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa 

Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego odbyło się w dniu  5 czerwca, na którym 

zajmowano  się analizą sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok, 

opiniowaniem materiałów na sesję Rady Gminy oraz dyskutowano w sprawie 

utrzymania sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.  
 Następnie Pan Bogumił Towarek poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 16 maja, 

na którym członkowie Komisji rozpatrzyli sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 

2017 rok  formułując stosowny wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy Wolanów absolutorium za 

2017 rok. 

 

Ad. 5  

Sprawozdanie Wójta  z okresu między sesjami przedstawił Adam Gibała Wójt Gminy Wolanów 

informując, że w  omawianym okresie realizowane były następujące sprawy: 

I. Inwestycje i przetargi 

1. Trwają prace przy Rozbudowie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mniszku oraz w 

Sławnie.  

2. W dniu 22 maja ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Termomodernizacja 

budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie, ul. Kolejowa – ocieplenie ścian  

Do dnia 6 czerwca wpłynęły trzy oferty. 

Pierwsza firma STRZAŁ-TRANS Piotr Strzałkowski Mleczków; ul. Jana Pawła II 

19; 26-652 Zakrzew zaoferowała cenę brutto 860 256,19 zł.  

Druga firma ARBUD Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Spółka 

komandytowa, ul. Staroopatowska 24 lok.52, 26-600 Radom z ceną 550 462,80 zł.  

Trzecia firma P.H.U MA-MAR Przystałowice D 26A, 26-415 Klwów przedstawiła 

cenę brutto 445 000,00 zł.  

Komisja jest w trakcie badania ofert przetargowych. 

 

3. Do dnia 11 maja wpłynęły oferty na zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Koszenie poboczy i 

rowów dróg gminnych na terenie gminy Wolanów”.  

Wpłynęły cztery oferty: 

 

Numer 

oferty: 
Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 

Cena ofertowa 

netto za 1 

km 

łącznie za usługę 

brutto 

1. 
Melwood Sp. z o.o. 

ul. Łódzka 40, 96-100 Skierniewice 
635,00 zł 92 720,16 zł 

2. 
PUH EKO MATI Mateusz Matysek 

Smardzew 12,26-807 Radzanów 
229,00 zł 33 437,66 zł 

3. 
FHU ARTMAR MARZENA BANASZEWSKA 

Ul. Kościuszki 88, 26-120 Bliżyn 
480,00 zł 70 087,68 zł 

4. 
P.H.U. Sławomir Zarzycki 

Seredzice 430, 27-100 Iłża 
330,00 zł 48 185,28 zł 



W dniu  21 maja  z firmą PUH EKO MATI  Mateusz Matysek 

Smardzew 12,26-807 Radzanów zawarto umowę.  Umową objęte jest dwukrotne 

wykaszanie poboczy dróg gminnych. 

4. Do dnia 15 maja  wpłynęły  oferty dotyczące zapytania o cenę na realizację prac 

polegających na „Remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na 

terenie gminy Wolanów”. 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  

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

frakcji 0/31,5 mm 

Wpłynęła jedna oferta, przekraczająca wartość, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

W związku z czym w tym samym dniu zostały rozesłane zapytania ofertowe drogą 

elektroniczną do sześciu firm,  w wyniku czego odpowiedziały dwie firmy przedstawiając 

następujące oferty: 

1) PPUH INTERBUD Sp. z o.o. na kwotę brutto 59.962,50 zł.  

2) ZYKO-DRÓG Sp. z o.o. na kwotę 48.006,90 zł.  

Ww. oferty również  przekraczały jaka Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

Z uwagi na konieczność natychmiastowego wykonania remontów nawierzchni dróg 

bitumicznych niezbędna była zmiana technologii naprawy. 

Po kolejnym rozeznaniu  rynku dotyczącym remontu w tym zakresie 

najkorzystniejsze warunki przedstawiła firma ZYKO-DRÓG Sp. z o.o. Radom, ul. Żelazna 

3, z którą została zawarta umowa w dniu 23 maja na kwotę brutto 21.033,00 zł. Po 

podpisaniu umowy firma przystąpiła natychmiast do wykonania usługi. 

 

5. Usługi w zakresie remontu nawierzchni gruntowych i poboczy dróg gminnych rozpoczęto w 

miesiącu maju.  

W minionym miesiącu wykonano roboty  w następującej kolejności: 

1) Naprawa nawierzchni gruntowej czyli profilowanie i wałowanie (praca 

równiarki)- Strzałków – 3 godz., Bieniędzice – 3 godz., Garno – 6 godz., 

Sławno – 9 godz., Zabłocie – 6 godz., Franciszków – 5 godz., Kowala 

Duszocina – 3 godz., Ślepowron – 4 godz. 

2) Nawiezienie i równanie dróg mieszanką kruszywa – sołectwo garno – 80t, 

Wolanów – 40 ton, Sławno – 60 ton, Ślepowron – 160 ton,  

3) Nawiezienie i równanie dróg mieszanką kruszywa z recyklingu tj. gruzem 

betonowym, w następujących sołectwach: Franciszków – 200 t, Ślepowron - 

149 t, Garno – 60 t, Podlesie – 180 t. 

4) Naprawa nawierzchni  dróg gminnych destruktem asfaltowym.  

Na dzień dzisiejszy  ww.  napraw dokonano w sołectwie Sławno w ilości 40 

t.  

W najbliższych tygodniach będą realizowane prace w pozostałych sołectwach.   

Powyższe prace realizowane są częściowo z funduszu sołeckiego oraz z budżetu gminy Wolanów.  

 

6. W dniu 11 czerwca został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn. „ Przebudowa 

drogi gminnej nr 351207W relacji Garno – Strzałków” na odcinku 640 mb. Termin 

składania ofert został wyznaczony do dnia  

25 czerwca br.   

       

III. Sprawy bieżące   



Po ostatniej sesji zorganizowane zostało spotkanie z właścicielem działki o pow. 1800 m
2
 

sąsiadującej z działką szkolną w Sławnie,  dotyczące jej sprzedaży. 

Na początku rozmów właściciel działki podał cenę sprzedaży 80 zł. za 1 m
2.
 (tj. 

144.000 zł.) . Po dłuższych negocjacjach ostatecznie określił jej wartość na 70 zł./ 1 m
2 

(tj. 

126.000 zł)
 

. W celu uwiarygodnienia ww. ceny sprzedaży zleciłem rzeczoznawcy 

majątkowemu wycenę przedmiotowej nieruchomości, który wycenił ją na 122.000 zł.  

W związku z czym przedstawiam Wysokiej Radzie projekt uchwały dotyczący 

zakupu omawianej nieruchomości.    

Ad. 6 

Informację Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy przedstawiła Sekretarz Gminy Marianna 

Biesiadecka informując, że w ramach nadzoru prawnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie Zespół w Radomiu przesłano uchwałę Nr XLI/230/2018 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na 2018 rok. 

Natomiast do Wojewody Mazowieckiego przesłano uchwały:  

 Nr XLI/228/2018 w sprawie zmiany granic okręgu wyborczego Nr 14, 

 Nr XLI/229/2018 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów. 

Do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego przesłano uchwały:  

 Nr XLI/228/2018 w sprawie zmiany granic okręgu wyborczego Nr 14, która 

opublikowana została pod pozycją 5553 w dniu 22 maja , 

 Nr XLI/229/2018 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów,  

która opublikowana została pod pozycją 5554 w dniu 22 maja. 

Ad. 7 

Na ostatniej sesji nie odnotowano wniosków. 

 

Ad. 8 

W danym punkcie posiedzenia głos zabrał radny Jacek Murawski kierując pytanie do 

Sekretarz Gminy Pani Marianny Biesiadeckiej, czy od września planowane są zmiany w sprawie 

dowozu uczniów z Wacławowa. 

Sekretarz w odpowiedzi poinformowała, że nie planuje się żadnych zmian. Dowóz 

Wacławowa pozostaje na takich samych zasadach. 

Następne pytanie radnego Jacka Murawskiego dotyczyło tematu realizacji funduszu 

sołeckiego w zakresie odnawiania rowów przydrożnych, zapytał  kiedy prace będą wykonywane. 

Wójt poinformował, że w niedługim czasie prace powinny być rozpoczęte.   

Następnie radny Jacek Murawski zgłosił konieczność wykoszenia rowów oraz poboczy 

wzdłuż drogi powiatowej tzw. betony w sołectwie Kacprowice  – poprosił o interwencję Wójta u 

Starosty Powiatowego.  

 

Ad. 9 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie  

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu opieki zdrowotnej - Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie  za 2017 rok. 

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały, gdzie w 

głosowaniu jawnym uchwała Nr XLII/231/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego zakładu opieki zdrowotnej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Wolanowie za 2017 rok została podjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu). 

Ad. 10 



Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie  

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury -  Gminnej Biblioteki  

Publicznej w Wolanowie za 2017 rok. 

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały, gdzie w  

głosowaniu jawnym uchwała Nr XLII/232/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego instytucji kultury -  Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie za 2017 rok została 

podjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu). 

Ad. 11 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie  

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury -  Gminnego Centrum Kultury 

w Wolanowie za 2017 rok. 

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały, gdzie w 

głosowaniu jawnym uchwała Nr XLII/233/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie za 2017 rok została 

podjęta jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

Ad. 12 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego za 2017 rok. 

(sprawozdanie w załączeniu) 

Ad. a. Sprawozdanie opisowe przedstawił Wójt Gminy Adam Gibała (sprawozdanie  

w załączeniu) 

Ad. b. Skarbnik Gminy Zofia Janas odczytała uchwałę Nr Ra.160.2018 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Wolanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017. 

(uchwała w załączeniu) 

Ad. c. Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska wywołała dyskusję. 

Nikt z obecnych nie zabrał głosu. 

Ad. d. Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania 

finansowego.   

Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

W głosowaniu jawnym  uchwała XLII/234/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego została przyjęta 

jednogłośnie. (uchwała w załączeniu)     

 

Ad. 13 Absolutorium dla Wójta Gminy za 2017 rok. 

Ad. a. Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała uchwałę  

Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Wolanów z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie 

wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok. (uchwała w załączeniu)   

Ad. b. Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała uchwałę Nr Ra. 225.2018 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie 

opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wolanowie w sprawie 

udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017. ( uchwała w załączeniu) 

Ad. c.  Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska wywołała dyskusję. 

Nikt z obecnych nie zabrał głosu. 

Ad. d. Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

Następnie przystąpiono do głosowania nad ww. projektem uchwały.   

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLII/235/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok została jednogłośnie podjęta. (uchwała w 

załączeniu) 

Wójt otrzymał gromkie brawa. 



Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała zabierając głos podziękował Wysokiej Radzie za zaufanie, 

jakim został obdarzony i za jednomyślne głosowanie nad absolutorium. Czasem nawet za krytykę, 

która jest dla Wójta motywacją do działania. Podziękował całej załodze pracowniczej, wszystkim 

radnym oraz sołtysom za pomoc przy realizacji budżetu w 2017 roku.   

 

Ad. 14 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody  na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Sławno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka nr 76/4. 

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodnicząca  Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w 

ww. sprawie. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLII/236/2018 w sprawie  wyrażenia zgody  na nabycie 

nieruchomości położonej w miejscowości Sławno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 76/4 

została jednogłośnie podjęta (uchwała w załączeniu). 
 

Ad. 15 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie sprzedaży 

nieruchomości położonej w miejscowości Sławno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 111/1. 

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodnicząca  Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w 

ww. sprawie. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLII/237/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w 

miejscowości Sławno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 111/1  została jednogłośnie podjęta 

(uchwała w załączeniu). 
Ad.16 

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.  

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

sprawie. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLII/238/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w 

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

podjęta (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 17 

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.  

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

sprawie. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLII/239/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

na 2017 rok została jednogłośnie podjęta (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 18 

W danym punkcie posiedzenia Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na pytania zadane na 

poprzedniej sesji Rady Gminy. Radny Jacek Murawski zgłosił uszkodzenie linii energetycznej 

oświetlenia ulicznego w m. Wola Wacławowska  przy budowanej obwodnicy. 

Wójt w odpowiedzi poinformował, że pismo w sprawie uszkodzenia ww. linii energetycznej 

zostało wysłane do firmy wykonawczej Dragados. Ponadto pismo skierowano również do 

wiadomości do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach oraz do PGE 

Dystrybucja  Oddział Skarżysko – Kamienna z prośbą o wymianę odcinka kabla YKY 4x35 mm
2 
 



relacji (szafa oświetleniowa) przy stacji „Wacławów 4”, który przebiega pod realizowaną drogą ES 

– 7 obwodnicą zachodnią do słupa Nr 1. Czekamy w tej chwili na odpowiedź – dodał Wójt.  

Ad. 19 

W wolnych wnioskach i informacjach zabrał głos radny Marek Ferens sygnalizując 

zagrożenie przy drodze wojewódzkiej w okolicach nowego przedszkola w Wolanowie przy ul. 

Kolejowej. Poinformował, ze niezbędne są tam progi zwalniające, jednak  Zarząd Dróg 

Wojewódzkich nie  zgadza się na montaż ww. zabezpieczeń.  

Następnie sołtys sołectwa Garno Krzysztof Siara zapytał, kiedy będzie budowany parking 

przed kościołem. W odpowiedzi Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, 

że inwestycja będzie realizowana w okresie wakacyjnym.  

Sołtys sołectwa Podlesie Justyna Owczarek poinformowała, że samochody z budowy 

obwodnicy korzystają z drogi relacji Podlesie Młodocin, dlatego można byłoby ustawić znak w 

postaci ograniczenia tonażu. 

Jako kolejny zabrał głos sołtys sołectwa Rogowa Marek Kraszewski zapytał, czy będzie 

zorganizowane spotkanie informacyjne dla sołtysów w zakresie nowych przepisów RODO. W 

odpowiedzi  Sekretarz Marianna Biesiadecka poinformowała, że niebawem zostanie zorganizowane 

spotkanie w ww. zakresie dla radnych oraz sołtysów. 

Radny Andrzej Szatan poinformował, że w m. Wawrzyszów – Wygon zapadła się droga 

asfaltowa w okolicach przepustu.  

  

Ad. 20 

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska 

podziękowała za udział w posiedzeniu, po czym zamknęła XLII sesję absolutoryjną Rady Gminy 

Wolanów o godz. 10.10. 

 

 

Protokolantka Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek Teresa Pankowska 

 

 

 

 


