
 

 

Protokół Nr  XLV/2018 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 31 sierpnia 2018 roku 

 

 

Ad. 1 

Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska o godz. 8.00  otworzyła XLV 

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 15 

radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad oraz podejmowania prawomocnych 

uchwał (lista obecności w załączeniu).  

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 przejęcia działki nr 523 położonej w miejscowości Rogowa od 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

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

Gminy Wolanów na lata 2018 – 2024. 

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

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

13. Wolne wnioski i informacje.  

14. Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska zgłosiła wniosek o wprowadzenie 

dodatkowego punktu w porządku obrad, jako pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego, natomiast kolejne punkty przesuną się o jeden w górę. 

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie pozytywnie. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie 

porządek obrad z uwzględnionym wnioskiem.  W głosowaniu jawnym porządek obrad został 

przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów.  

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 przejęcia działki nr 523 położonej w miejscowości Rogowa od 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

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

Gminy Wolanów na lata 2018 – 2024. 

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



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

14. Wolne wnioski i informacje.  

15. Zamknięcie obrad. 

   

Ad. 3  

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

jawnym protokół Nr XLIV/2018 z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 16 lipca 2018 roku został 

przyjęty przy 14 głosach „za” i 1 „wstrzymującym”.  

 

Ad. 4  

 Informację z pracy Komisji przedstawił Marcin Ciężkowski Przewodniczący Komisji 

Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia informując, że posiedzenie wyjazdowe odbyło się w dniu 30 

sierpnia, które dotyczyła sprawdzenia stanu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolno- 

przedszkolnego 208/2019 Obiekty zostały dobrze przygotowane do przyjęcia dzieci w 

nadchodzącym nowym roku szkolno- przedszkolnym. 

 Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów Sylwester Mąkosa 

poinformował, że wspólne posiedzenie z Komisją Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku 

Publicznego odbyło się 27 sierpnia, na którym to członkowie Komisji zajmowali się tematem 

kosztów utrzymania gminnej sieci kanalizacyjnej oraz opiniowaniem projektów uchwał 

przygotowanych na sesje.     

 

Ad. 5  

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

W omawianym okresie realizowane były następujące sprawy: 

I. Inwestycje i przetargi 

1. Prace przy rozbudowie i modernizacji szkół w Mniszku i w Sławnie przebiegają zgodnie z 

harmonogramem. W Mniszku zakończone zostały roboty ziemne i fundamentowe. 

Wykonano kanalizację podposadzkową oraz pierwsze podłoże pod posadzki. Wykonane 

zostały już  ściany konstrukcji części zaplecza wraz z salą dydaktyczną oraz część ścian 

konstrukcyjnych sali gimnastycznej. Obecnie wykonuje się strop nad częścią zaplecza i salą 

gimnastyczną.   W Sławnie również zakończone zostały roboty ziemne i fundamentowe. 

Wykonano kanalizację podposadzkową oraz pierwsze podłoże pod posadzki. Rozpoczęto 

roboty murarskie ścian konstrukcyjnych przyziemia. 

Na dofinansowanie zadań związanych z budową sal gimnastycznych przy szkołach 

podstawowych w miejscowości Mniszek i Sławno, złożony został wniosek do Ministerstwa 

Sportu i Turystyki,  w ramach Programu Sportowa Polska - Programu Rozwoju Lokalnej 

Infrastruktury Sportowej współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej. Czekamy na ogłoszenie wyników, które przeciąga się w czasie. 

2. Trwają prace w zakresie  „Termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Wolanowie”.  

W lipcu została podpisana umowa z wykonawcą robót – firmą: Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe MA-MAR  Maciej Furmański z Przystałowic Dużych w gminie 

Klwów, na kwotę 445.000,00 zł.  

3.  W dniu 11 czerwca  br. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa 

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

jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 330 000,00 zł.  Do 

dnia 25 czerwca wpłynęły trzy oferty. 

Pierwsza oferta:   Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Karol Cieśla,  

Chybice 77, 27-225 Pawłów; oferta na kwotę brutto 468 756,26 zł.  

Druga oferta: ZYKO – DRÓG Sp. z o.o, ul. Żelazna 3, 26-600 Radom,  oferta na kwotę 

brutto  445 032,82 zł. 



Trzecia oferta, która wypadła jako najkorzystniejsza : BUDROMOST – 

STARACHOWICE Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock,  oferta na kwotę brutto  

432 916,30 zł. 

W dniu 23 lipca  podpisana została umowa  z firmą BUDROMOST 

STARACHOWICE. Termin  wykonania prac do 31 sierpnia.  Wykonawca w dniu 27 

sierpnia zgłosił zakończenie robót. Trwają przygotowania do procedury odbiorowej ww. 

inwestycji.  

4.   W dniu 23 lipca nastąpiło otwarcie  ofert w przetargu nieograniczonym pn.  „Dowóz dzieci 

do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2018/2019.” Wpłynęło 3 oferty.  

Oferta Nr 1 – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu sp. z o. o. ul. 

Słowackiego 6, 26 – 640 Skaryszew. Łączna wartość oferty opiewa na kwotę  brutto 

594.226,50 zł. 

Oferta Nr 2 – usługi Transportowe Lidia Dzik ul. Opoczyńska 35, 26 – 625 Wolanów. 

Łączna wartość oferty opiewa na kwotę  brutto 376.595,51 zł.  

Oferta Nr 3 – Usługi Przewozowe Osób Janusz Walkiewicz Sławno 17, 26 – 625 Wolanów 

Łączna wartość oferty opiewa na kwotę  brutto 402.522,12 zł.  

 Oferta Nr 2 z powodu braku złożenia dokumentów wymaganych w SIWZ została 

wykluczona i odrzucona z postępowania.  

Umowa na realizację zadania została zawarta z oferentem 3 tj. Usługi Przewozowe Osób 

Janusz Walkiewicz. 

5.      W dniu 16 lipca  br. dokonano otwarcia ofert na zadanie pn. „ Utwardzenie placu przed 

kościołem w Wolanowie oraz utwardzenie placu przed budynkiem Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Młodocinie Większym”. Wpłynęła jedna oferta od firmy ADAT Paweł 

Tuzinek, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 26 - 640 Skaryszew.  

Utwardzenie placu przed budynkiem WTZ w Młodocinie Większym w całości zostanie 

sfinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Młodocin Większy, natomiast utwardzenie placu 

przed kościołem w Wolanowie  w ramach  funduszu sołectw należących do parafii Wolanów tj. 

Wolanów, Kolonia Wolanów, Franciszków, Garno, Strzałków, Kowala Duszocina i Kowalanka. 

Łączna wartość zamówienia opiewa na kwotę 127 769,48 zł.  

Prace remontowo - budowlane rozpoczęto od zadania w Młodocinie Większym. W dniu 22 

sierpnia nastąpił protokolarny odbiór części zamówienia w zakresie wykonania utwardzenia placu 

przed budynkiem WTZ w miejscowości Młodocinie Większym.   

Kolejnym etapem realizacji zawartej umowy jest utwardzenie placu przed kościołem w 

Wolanowie. Rozpoczęcie prac nastąpiło w połowie miesiąca sierpnia, które trwają nadal. 

Przewidywany termin zakończenia prac nastąpi 30 września b.r. 

II.  Bieżące remonty    

1. W miesiącu sierpniu rozesłano zapytania ofertowe na zadanie pn. „Remont rowów 

przydrożnych i odwadniających oraz przepustów przy drogach gminnych na terenie gminy 

Wolanów.” Nie wpłynęła żadna oferta.  

Następnie zapytanie ofertowe umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej. Wpłynęła 1 

oferta, która przewyższała wartość, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

W związku z powyższym w najbliższym czasie w trybie negocjacji zostanie udzielone 

zamówienie z wolnej ręki. 

2. Usługi w zakresie „Remontu nawierzchni gruntowych i poboczy dróg gminnych. 

W minionym tygodniu wykonano roboty polegające na kolejnym uzupełnieniu ubytków w 

nawierzchni dróg bitumicznych metoda grys i emulsja. 

W ramach funduszu sołeckiego podjęte zostały również działania mające na celu utwardzenie 

pobocza w miejscowości Bieniędzice.   

Rozpoczęto również II etap koszenia poboczy i rowów dróg gminnych będących w zarządzie 

Gminy.     

III. Sprawy bieżące   



1.    W związku z zakupem działki sąsiadującej ze szkołą  w Sławnie  w dniu 18 lipca nastąpiło 

podpisanie notarialnej umowy sprzedaży dz. Nr 76/4 o pow. 1800 m położonej w  

miejscowości Sławno.  

2. W związku z nadchodzącym rokiem szkolnym 2018/2019 oraz  utrudnieniami związanymi z 

rozbudową Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie podjęto działania mające na celu 

utwardzenie kruszywem zakupionej działki w celu stworzenia miejsc parkingowych. 

 

Ad. 6 

Sekretarz Gminy Wolanów przedstawia informację z realizacji uchwał Rady Gminy 

informując, iż w ramach nadzoru prawnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

Zespół w Radomiu przesłano uchwałę Nr XLIII/240/2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

na 2018 rok, 

Ad. 7 

Nie odnotowano 

Ad. 8 

Interpelacje i zapytania radnych 

 Radny Jacek Murawski zabierając głos odniósł się do sprawozdania Wójta dotyczącego 

realizacji prac wykonywanych w ramach  funduszu sołeckiego. Zapytał, czy będzie również 

układana kostka pod stołem do ping – ponga w sołectwie Kacprowice. Kolejna kwestia, którą 

poruszył radny dotyczyła zorganizowanego parkingu przy szkole w Sławnie na działce, która został 

zakupiona w ostatnim czasie pod potrzeby rozbudowy szkoły. Według radnego dalej jest tam 

niebezpiecznie, ponieważ utwardzono za małą powierzchnię placu. W odpowiedzi Wójt 

poinformował, że ww. parking został utwardzony doraźnie, rodzice parkują na nim także rotacyjnie. 

Ponadto dyrektor ustalił z nauczycielami, że będą oni parkować na parkingu przed kościołem nieco 

dalej od szkoły.  

 

   

Ad. 9 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

przejęcia działki nr 523 położonej w miejscowości Rogowa od Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa (projekt uchwały w załączeniu). 

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

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLV/245/2018 w sprawie przejęcia działki nr 523 

położonej w miejscowości Rogowa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przyjęta 

jednogłośnie 

   

Ad. 10 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego (projekt uchwały w załączeniu). 

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

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLV/246/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego została przyjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu). 

 

 

Ad. 11. 

Skarbnik Gminy Zofia Janas odczytała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2018 – 2024 (projekt uchwały w 

załączeniu). 

 Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska  poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w ww.  sprawie.   

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLV/247/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w 

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



jednogłośnie (uchwała w załączeniu).  

  

Ad. 12 

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

budżetowej na 2018 rok. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska  poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok (projekt uchwały w załączeniu). 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLV/248/2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

na 2018 rok została podjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu).   

 

Ad. 13 

Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska odczytała treść interpelacji, która 

wpłynęła od radnego Jacka Murawskiego z prośbą o udostępnienie korespondencji z GDDKiA, 

wykonawcą inwestycji budowy zachodniej obwodnicy Radomia lub innymi podmiotami związanej 

z uszkodzonym oświetleniem drogowym w Woli Wacławowskiej. W/w oświetlenie drogowe nie 

funkcjonuje już od kilku miesięcy pomimo kilkukrotnych zgłoszeń do Urzędu Gminy Wolanów. 

 W odpowiedzi Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że został 

udzielona odpowiedź radnemu, ponadto uszkodzona linia energetyczna został już naprawiona. 

   

Ad. 14. 

 W danym punkcie posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów przedstawiła 

informację o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

 Następnie Wójt Gminy Adam Gibała zabierając głos zaprosił wszystkich obecnych wraz z 

rodzinami na dożynki powiatowo – gminne, które odbędą  się w dniu 9 września 2018 roku w 

Wolanowie. Uroczystość rozpocznie się Mszą św. o godz. 10.30 na boisku w Wolanowie.  

 

Ad. 15 

 

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska 

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

o godz. 8.40. 

 

 

Protokolantka Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek Teresa Pankowska 


