
 

 

Protokół Nr  XLVI/2018 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 28 września 2018 roku 

 

 

Ad. 1 

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

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. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacja o kształtowaniu się WPF oraz 

informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2018 roku – Opinia 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/93/12 Rady Gminy Wolanów  

z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wolanów. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVII/204/2017 z dnia 28 

grudnia 2017 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu  

w 2018 r. ( WTZ). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/226/2018 z dnia  

30 kwietnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki  z WFOŚiGW  

w Warszawie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/246/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w 

sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

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

w miejscowości Wawrzyszów  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 336/11. 

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

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  102. 

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. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie 

porządek obrad.  W głosowaniu jawnym porządek obrad 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 XLV/2018 z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 31 sierpnia 2018 roku został 

przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 4  



 Informację z pracy Komisji przedstawił Marcin Ciężkowski Przewodniczący Komisji 

Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia informując, że posiedzenie odbyło się w dniu 25 września 

wspólnie z Komisja Rewizyjną, na której opiniowano materiały przygotowane na sesję Rady 

Gminy. 

 Przewodniczący Komisji Rozwoju Sylwester Mąkosa poinformował, że wspólne 

posiedzenie z Komisją Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego odbyło się 24 

września, na którym to członkowie Komisji zajmowali się 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: 

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

harmonogramem. W Mniszku obecnie wykonywana jest konstrukcja dachu nad zapleczem 

socjalno- sanitarnym. Budowane są ściany do wysokości 8 m. na sali gimnastycznej.   

W Sławnie  wybudowane są ściany konstrukcyjne do wysokości wieńca nad salami 

dydaktycznymi i zapleczem socjalno - sanitarnym Przygotowywane są prace do zalania stropu 

nad ww. częścią. Natomiast nad łącznikiem jest już zalany strop.  

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

Wolanowie”. Prace dotyczące docieplenia budynku są na ukończeniu. Termin wykonania prac  

upływa 19 października 2018 roku. 

3.  W dniu 7 września  nastąpił odbiór zadania pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 

351207W relacji Garno – Strzałków” na odcinku 640 mb. Zadanie wykonywała firma  

BUDROMOST – STARACHOWICE  

Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock. 

4.  W dniu 20 września dokonano odbioru  zadanie pn. „ Utwardzenie placu przed kościołem w 

Wolanowie. Prace wykonywała firma ADAT Paweł Tuzinek,, ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 12, 26 - 640 Skaryszew.  

 

II.  Bieżące remonty  

   

1. W miesiącu wrześniu rozpoczęto wykonywanie remontu rowów przydrożnych i 

odwadniających oraz  przepustów przy drogach gminnych na terenie gminy Wolanów.  W 

trybie negocjacji roboty zostały zlecone dwóm firmom. Remontami rowów zajmuje się firma 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Sławomir Zarzycki gm. Iłża. Na tę chwilę prace 

zostały już zakończone w miejscowości Chruślice, Wacławów oraz Waliny. Nadal trwają prace 

w miejscowości Wola Wacławowska. Następnie Wykonawca przystąpi do prac w 

miejscowości Strzałków. Prace związane z remontami rowów wykonywane są w ramach 

funduszu sołeckiego.  

   Remonty przepustów zlecono firmie AKUMA Artur Kobylarczyk,  Radom. W chwili 

obecnej naprawy dokonano w miejscowości Waliny,   

natomiast w m. Wawrzyszów -  Wygon zagrożenie spowodowane dużym ubytkiem w jezdni 

zostało usunięte, pozostało jedynie uzupełnienie nawierzchni.  O pozostałych pracach sołtysi 

będą informowani na bieżąco.  

 

2.  Prace związane z remontami dróg gruntowych objęte są umową z Wykonawcą do dnia 30 

listopada 2018 roku. W miesiącu wrześniu poszerzono plac parkingowy przy szkole w Sławnie 

poprzez nawiezienie kolejnej partii materiału. Łącznie wykorzystano 200 ton gruzu 

kruszonego. Natomiast pozostałą część  tłucznia (kruszywa) w ramach zawartej umowy 

będziemy się starali, aby rozdysponować w najbliższym miesiącu.                                                  

 

 



           

III. Sprawy bieżące   
 

1. W związku z zakupem działki w miejscowości Franciszków w dniu  19 września nastąpiło 

podpisanie notarialnej umowy zakupu dz. Nr 383/1 o pow. 590 m
2
 położonej w  miejscowości 

Franciszków.  

 

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 uchwały:   

 Nr XLV/246/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

 Nr XLV/247/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Wolanów na lata 2018 – 2024, 

 Nr XLV/248/2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. 

Natomiast do Wojewody Mazowieckiego przesłano uchwałę:  

 Nr XLV/245/2018 w sprawie przejęcia działki nr 523 położonej w miejscowości Rogowa od 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  

  
Ad. 7 

Nie odnotowano 

 

Ad. 8 

Interpelacje i zapytania radnych 

Radny Jacek Murawski  zapytał kiedy będzie realizowane zadanie w ramach środków 

funduszu sołeckiego w m. Kacprowice dotyczące ułożenia kostki brukowej pod stołem do ping-

ponga. W odpowiedzi Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że  

w najbliższym tygodniu firma powinna wykonać ww. zadanie. 

Radny Czesław Gac zabrał głos w sprawie odpadów garbarskich na terenie gminy Wolanów, 

zapytał czy gmina ma wiedzę w ww. temacie. 

Sekretarz poinformowała, że w dniu wczorajszym wpłynęło pismo do Urzędu, pracownik 

merytoryczny już zajmuje się ww. sprawą . 

Radny poinformował, że nie miał wcześniej wiedzy w tym temacie, dodał, że właścicielka 

nieruchomości, na którą został przywieziony odpad garbarski widziała samochód który dowiózł te 

nieczystości, niestety nie zapisała numeru rejestracyjnego.   

 Sołtys sołectwa Garno poinformował, że w lesie na tzw. dołach również jest nielegalne 

wysypisko śmieci, dlatego prosi o interwencję w ww. zakresie. 

    

Ad. 9 
 Radni Gminy Wolanów otrzymali  informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o 

kształtowaniu się WPF oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 

2018 roku .( w załączeniu) 

Skarbnik Gminy Zofia Janas odczytała uchwałę Nr Ra.362.2018 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej  w Warszawie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta 

Gminy Wolanów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018, kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SP 

ZOZ (w załączeniu). 

 

Ad. 10.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr XVI/93/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Wolanów (projekt uchwały w załączeniu). 



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

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVI/249/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/93/12 

Rady Gminy Wolanów z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wolanów 

przyjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu). 

   

Ad. 11 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVII/204/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.  w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2018 r. ( WTZ) (projekt uchwały w załączeniu). 

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

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVI/250/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 

XXXVII/204/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Radomskiemu w 2018 r. ( WTZ) została przyjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 12 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/226/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki  z WFOŚiGW w Warszawie  (projekt uchwały w załączeniu). 

 Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska  poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w ww.  sprawie.   

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLV/251/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

Nr XL/226/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki  z 

WFOŚiGW w Warszawie została podjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu).  

  

Ad. 13 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

uchylenia uchwały Nr XLV/246/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. 

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 XLVI/252/2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr 

XLV/246/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została 

podjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu).   

 

Ad. 14 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody  na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Wawrzyszów  oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działka nr 336/11.  
Radny Jacek Murawski uważa, ze pomimo faktu, że jest to mała kwota i tak powinna być zlecona 

wycena ww. działki przed jej zakupem.  

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 XLVI/253/2018 w sprawie wyrażenia zgody  na nabycie 

nieruchomości położonej w miejscowości Wawrzyszów  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 

336/11 przy 13 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” została podjęta (uchwała w załączeniu).   
 

 

Ad. 15 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Strzałków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka nr  102. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w 

ww. sprawie (projekt uchwały w załączeniu). 



W głos głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVI/254/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości 

położonej w miejscowości Strzałków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  102 została podjęta 

jednogłośnie (uchwała w załączeniu).   

 

Ad. 16 

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

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2018 – 2024. 

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 XLVI/255/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w 

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

(uchwała w załączeniu).   

 

Ad. 17  

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 XLVI/256/2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 

rok została podjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu).   

 

Ad. 18 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

Nie odnotowano 
 

Ad. 19 

Wolne wnioski i informacje 

Radny Jacek Murawski – zgłosił opóźnienia autobusu, który dowozi dzieci do szkoły w 

Sławnie, ponadto nie jeździ trasą wyznaczoną przez Gminę, dlatego radny prosi o baczniejsze 

przyjrzenie się Wykonawcy, 

Jako kolejny głos zabrał radny Marek Ferens  zgłaszając problem częstego zaniku napięcia 

elektrycznego w miejscowości Kowalanka, co powoduje uszkodzenie sprzętów AGD RTV w 

gospodarstwach domowych. 

Kolejną sprawą, na którą radny zwrócił uwagę dotyczyła zniszczonych słupów oświetlenia 

ulicznego na  terenie wsi Kowalnka. 

Radny Czesław Gac zapytał, czy gmina może pomóc w usunięciu pilickiej linii 

telekomunikacyjnej, ponieważ ww. telefonia zbankrutowała i nie wiadomo z kim teraz rozmawiać 

w ww. temacie. 

Sołtys sołectwa Bieniędzice Elżbieta Jemiołowska zasygnalizowała konieczność wycięcia 

zakrzaczeń wzdłuż dróg gminnych  za Michałowem przy wykonanym, destrukcie oraz przy stawie 

na zakręcie oraz zgłosiła konieczność usunięcia gałęzi nad drogą w m. Michałów koło Pana 

Kozłowskiego, gdyż  zakłócają przemieszczanie się samochodów ciężarowych w tamtejszym 

rejonie. 

Radny Jacek Murawski zgłosił konieczność wyczyszczenia rowu przy drodze powiatowej,  

Poinformował, że Starostwo Powiatowe od strony Jaszowic zajęło się czyszczeniem poboczy oraz 

rowów, natomiast od drogi krajowej nr 12 zachodzi większa potrzeba utrzymania ww. drogi oraz 

poboczy, ponieważ ten odcinek jest najbardziej uczęszczany przez mieszkańców. Lampy 

oświetlenia ulicznego również już są mocno zarośnięte krzakami. Należałoby monitować w tej 

sprawie do Starostwa, aby zajęli się ww. pracami od drogi krajowej w kierunku Woli 

Wacławowskiej, ponieważ ten odcinek jest najbardziej uczęszczany przez mieszkańców. Lampy 

oświetlenia ulicznego również już są mocno zarośnięte krzakami. 

Sołtys sołectwa Rogowa Marek Kraszewski zgłosił konieczność zajęcia się tematem działki nr 

523 położonej w miejscowości Rogowa przejętej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 



Poinformował, że zagrodzona została droga dojazdu Panu Kwaśniewskiemu, dlatego Gmina winna 

jak najszybciej poczynić jakieś kroki, aby uregulować stan prawny ww. drogi. 

   

Ad. 20 

 

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska 

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

o godz. 10.05. 

 

 

 

Protokolantka Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek Teresa Pankowska 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


