
 

 

Protokół Nr  XLVII/2018 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 30 października 2018 roku 

 

 

Ad. 1 

Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska o godz. 8.30  otworzyła XLVII 

sesję Rady Gminy Wolanów. Powitała wójta, pracowników Urzędu Gminy, radnych oraz sołtysów 

przybyłych na sesję.  Szczególnie przywitała dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy 

Wolanów. Następnie zgodnie z listą obecności poinformowała, że w sesji uczestniczy 14 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 stanie realizacji zadań oświatowych gminy Wolanów w roku szkolnym 

2017/2018. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu gran-

towego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckie-

go. 

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

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

13. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.  

14. Wolne wnioski i informacje.  

15. 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 XLVI/2018 z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 28 września 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 29 października, 

na której członkowie analizowali informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Wolanów 

w roku szkolnym 2017/2018. 

  

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 



 

Fundusze sołeckie 

W minionym miesiącu przystąpiono do odbiorów wielu zadań w ramach realizacji funduszu 

sołeckiego:  

1. W miejscowości Kacprowice  na placu zabaw ułożono kostkę brukową pod stołem do tenisa 

stołowego w ilości 20 m2. Wartość robót opiewa na kwotę 1999,90 zł brutto. Prace wykonywa-

ła firma ADAT Paweł Tuzinek, z  siedzibą w Skaryszewie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskie-

go 12. 

2. W miejscowości Kowalanka dokonano remontu cząstkowego chodnika  dla pieszych z płyt 

betonowych o łącznej ilości 240 m2, będącego na utrzymaniu Gminy Wolanów. Remont chod-

nika wykonała firma NATABRUK Piotr Kaszuba z siedzibą w Gębarzowie-Kolonia. Wartość 

robót opiewa na kwotę 22058,82 zł brutto. 

3. W miejscowości Jarosławice zakończono  zadanie pn. „Zagospodarowanie działki nr 63 jako 

terenu rekreacyjnego dla mieszkańców”. Zagospodarowanie terenu zlecono firmie BUDRO-

MEX Kaczorowski Robert z siedzibą w Kłudnie.  Zakres prac obejmował w dużej mierze robo-

ty ziemne tj. wyprofilowanie i odmulenie zbiornika wodnego wraz z rozplantowaniem terenu. 

Wartość wykonanych robót opiewa na kwotę 12654,00 zł brutto.  

Dodatkowo w ramach działania operacji pn. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej pozyskane przez Gminę środki finansowe po-

zwoliły,  aby na działce zbudowano atrakcyjną drewnianą altanę  wraz z wyposażeniem, a tak-

że  miejscem parkingowym utwardzonym płytami betonowymi ażurowymi. Dzięki powyższym 

pracom działka stała się bardzo atrakcyjnym i estetycznym miejscem umożliwiającym rekrea-

cję okolicznym mieszkańcom. 

4. Z  wyżej wspomnianego programu skorzystały również sołectwa Wolanów i Zabłocie. W miej-

scowości Zabłocie na placu zabawa również pojawiła się  drewniana altana wraz z drewniany-

mi ławkami i stołem, natomiast w miejscowości Wolanów z informacji przekazanych przez 

Wykonawcę  trwają prace warsztatowe nad stalową wiatą rekreacyjną, której lokalizację wy-

znaczono nieopodal szkoły  przy stawie. 

5. W  minionym czasie trwały także prace  związane z  Przebudową parku w Wolanowie. W za-

kres prac w ramach wydatków funduszu sołeckiego wchodziły roboty ziemne oraz częściowa 

modernizacja istniejących chodników. Wartość robót opiewa na kwotę brutto 15287,67 zł.  

Prace wykonywała firma ADAT Paweł Tuzinek, z siedzibą w Skaryszewie. Powyższe roboty  

zostały zakończone i odebrane w dniu 11 października br., w chwili obecnej dobiegły końca 

również prace porządkowe po nasadzeniach roślin i krzewów ozdobnych. 

6. Do realizacji zadań z funduszu sołeckiego pozostały znaki i akcesoria drogowe, które w  naj-

bliższym czasie też pojawią się na drogach. 

II.  Bieżące remonty    

1. W bieżącym miesiącu trwały prace związane z remontami rowów.  Na tę chwilę prace zostały 

zakończone w miejscowości Chruślice, Wacławów, Waliny, Strzałków oraz Mniszek. Do za-

kończenia zakresu umownego pozostała miejscowość Wola Wacławowska, w której w dużej 

mierze roboty już zrealizowano, pozostała niewielka część realizacji. O przystąpieniu Wyko-

nawcy do pozostałych prac Sołtys zostanie powiadomiony. Przypomnę: prace związane z re-

montami rowów wykonywane są w ramach funduszu sołeckiego, Remontami rowów zajmuje 

się firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Sławomir Zarzycki gm. Iłża. Zakończono 

również  remonty przepustów drogowych, które zlecono firmie AKUMA Artur Kobylarczyk, 

Radom. Remontów dokonano w miejscowościach: Waliny, Wawrzyszów i Bieniędzice.  

2.  Roboty wykonywane przez firmę ZYKO-DRÓG związane z remontami dróg gruntowych w 

miesiącu październiku zostały wykonane w miejscowościach: Sławno, Waliny, Garno, Chruśli-

ce, Zabłocie, Jarosławice, Wawrzyszów, Mniszek, Rogowa i Wymysłów.  Prace zakończono w 

dniu 25 października.  Z rozdysponowaniem kruszywa udało się zdążyć przed okresem zimo-

wym. W tym roku na poprawę stanu dróg gminnych gruntowych łącznie przeznaczono i wyko-



rzystano ponad 2000 ton kruszywa łamanego drobnego, ponad 1200 ton gruzu kruszonego i ok. 

160 ton destruktu asfaltowego, wykonano 525 m2 utwardzonego kruszywem pobocza. Wartość 

powyższego zakresu prac opiewa na kwotę  blisko 267 000,00 zł   (266 992,41).                                   

 

 

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 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), 

 Nr XLVI/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, 

 Nr XLVI/252/2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/246/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 

r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

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

Natomiast do Wojewody Mazowieckiego przesłano uchwałę:  

 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, 

 Nr XLVI/253/2018 w sprawie wyrażenia zgody  na nabycie nieruchomości położonej w 

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

 Nr XLVI/254/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Strzał-

ków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  102, 

Do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego przesłano uchwałę 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, która została opublikowana w dniu 11 

października 2018 roku pod pozycją 9626.  

 

Ad. 7 

Nie odnotowano 

 

Ad. 8 

Interpelacje i zapytania radnych 

Radny Jacek Murawski  odniósł się w swej wypowiedzi do wykonanego utwardzenia kostką 

terenu pod stołem do ping-ponga w sołectwie Kacprowice w ramach funduszu sołeckiego. Według 

radnego kostka została ułożona zbyt wysoko ok. 15 – 20 cm. nad gruntem, przez co może 

powodować niebezpieczeństwo dla użytkowników, dlatego dookoła utwardzenia należy wysypać 

ziemię niwelując powstałą różnicę wysokości. 

     

Ad. 9 

Radni Gminy Wolanów otrzymali  informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Wo-

lanów w roku szkolnym 2017/2018 (informacja w załączeniu) 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska z okazji niedawno obchodzonego Święta 

Dnia Edukacji Narodowej złożyła dyrektorom życzenia owocnej pracy, wielu sukcesów oraz 

satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej. W dalszej części wypowiedzi Przewodnicząca 

poinformowała, że członkowie Komisji oświatowej analizując informację nie mieli żadnych uwag 

do przedstawionego dokumentu. 

 Wójt Adam Gibała życzył dyrektorom placówek  powodzenia w wypełnianiu trudnych i 



ważnych obowiązków społecznych. 

Następnie dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieniędzicach Pan Stanisław 

Prażmowski wyraził ogromne podziękowania za dobrą współpracę, za troskę o budżet szkół, dzięki 

czemu wzbogaciły się zbiory biblioteczne.  

Dyrektor szkoły w Wolanowie Pani Elżbieta Wertejuk poinformował, że dzięki trosce Wójta, 

Sekretarza, Skarbnika, a także Rady wybudowane zostały boiska wielofunkcyjne. W imieniu całej 

społeczności szkolnej dyrekcja wyraziła wdzięczność za termomodernizację placówki oświatowej 

Budynek został docieplony, położono strukturę oraz wymieniono okna. 

Jako kolejna zabrała głos dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Mniszku dziękując za 

rozbudowę szkoły w Mniszku. 

Dyrektor Szkoły w Sławnie Pan Dariusz Myśliwiec również wyraził wdzięczność za  

rozbudowę szkoły w Sławnie.  

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Wolanowie Pani Aldona Trzeciak zaznaczyła 

również bardzo istotną role przedszkola. Olbrzymie przedszkole w Wolanowie wybudowane w tej 

kadencji, które rozwija się bardzo dobrze powstało dzięki Wójtowi i Radzie.  

Dyrektorzy placówek pogratulowali nowo wybranym radnym.  

Pani Marlena Kruk p.o. dyrektora SPP w Sławnie podziękowała Wójtowi oraz wszystkim obecnym 

za wsparcie placówki. 

 Dyrektorzy podziękowali za całokształt, a następnie opuścili obrady rady gminy. 

 
Ad. 10.  

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji 

cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach  Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (projekt uchwały w załączeniu). 

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

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVII/257/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

do realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców woje-

wództwa mazowieckiego” w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 

została przyjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu). 

   

Ad. 11 

Skarbnik Gminy Zofia Janas poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w 

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

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVII/258/2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

na 2018 rok została podjęta (uchwała w załączeniu).   

 

Ad. 12 

Wójt Gminy Adam Gibała udzielił odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji. 

Radny Czesław Gac – zgłosił, że na terenie sołectwa Ślepowron został wywieziony odpad garbarski. 

Wójt Adam Gibała poinformował, że w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte postępowanie 

administracyjne. Przeprowadzono wizje na miejscu, która potwierdziła, ze  na prywatnych 

działkach zlokalizowanych na terenie gminy Wolanów w m. Ślepowron zeskładowane są odpady 

pochodzenia garbarskiego. Rozmowy z właścicielami działek potwierdziły, że nie wiadomo kto 

zeskładował te odpady.  Ponadto sprawa została skierowana do Komisariatu Policji w Zakrzewie.  

Sołtys sołectwa Garno Krzysztof Siara zgłosił nielegalne wysypisko śmieci (tzw. doły w le-

sie w Garnie).  

Wójt Adam Gibała poinformował, że nielegalne wysypiska śmieci Gmina postara się uprzątnąć do 

końca roku w miarę posiadanych środków.   

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

nie, ponadto nie jeździ trasą wyznaczoną przez Gminę,  radny poprosił o baczniejsze przyjrzenie się 

Wykonawcy. 



Wójt Gminy poinformował, że przeprowadzono rozmowę z Przewoźnikiem  zwracając mu uwagę 

na konieczność realizacji przewozów zgodnie z wyznaczonymi trasami oraz uczulono na 

konieczność większego zaangażowania opiekunów podczas odbioru i odwozu dzieci. 

Radny Marek Ferens poinformował, że na terenie wsi Kowalnka zaczynają się giąć słupy 

energetyczne. 

Wójt poinformował, że zniszczone słupy należy sukcesywnie wymieniać w związku z powyższym 

należy przeznaczać środki finansowe na ww. cel. 

Radny Jacek Murawski zgłosił konieczność wyczyszczenia rowu przy drodze powiatowej,  

Powiat zajął się czyszczeniem poboczy oraz rowami od strony Jaszowic. Należałoby monitować w 

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

wowskiej, ponieważ ten odcinek jest najbardziej uczęszczany przez mieszkańców. Lampy oświetle-

nia ulicznego również już są mocno zarośnięte krzakami. 

Wójt Gminy Adam Gibała poinformował, że w ww. sprawie monitowaliśmy do Starostwa 

Powiatowego,  zakrzaczenia zostały wykarczowane, przez co słupy oświetlenia ulicznego zostały 

odsłonięte. 

   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 kwestię drogi. 

W odpowiedzi Wójt poinformował, że Wystosowane zostało ostateczne pismo do Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o przekazanie ww. działki. Czekamy w tej chwili na wyznaczenia 

terminu sporządzenia aktu notarialnego.  

 

Ad. 13 
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła Radzie Gminy Wolanów analizę 

złożonych oświadczeń majątkowych. 

 

Ad. 14 

Wolne wnioski i informacje. 

 

Ad. 15 

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska 

podziękowała za udział w posiedzeniu, po czym o godz. 9.30 zamknęła XLVII sesję Rady Gminy 

Wolanów.  

 

 

 

Protokolantka Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek Teresa Pankowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


