
 

 

Protokół Nr II/2018 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 23 listopada 2018 roku 

 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Gminy Wolanów Jacek Murawski o godz. 14.00  otworzył II/2018 

sesję Rady Gminy Wolanów. Powitał Panią Wójt, pracowników Urzędu Gminy, radnych oraz 

sołtysów przybyłych na sesję. Następnie zgodnie z listą obecności poinformował, że w sesji 

uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad oraz podejmowania 

prawomocnych uchwał (lista obecności w załączeniu).  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy postawił wniosek o wprowadzenie dodatkowych 

dwóch punktów do porządku obrad o następującej treści:  

pkt 20) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym  Rady Społecznej 

przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie  Opieki Zdrowotnej  w Wolanowie,  

pkt 21) Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin 

„ Radomka”, natomiast punkty kolejne przesuwają się o jeden.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie ww. wniosek. W głosowaniu jawnym wnio-

sek został przyjęty jednogłośnie przy 15 głosach „za”. 

 Przewodniczący rady Pan Jacek Murawski odczytał proponowany porządek obrad  

z uwzględnieniem przegłosowanego wniosku: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.   

4. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wolanów. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Komisji Rewizyjnej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałej Rady Gminy – Komisji Rozwoju Go-

spodarczego Budżetu i Finansów oraz ustalenia przedmiotu jej działania. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji stałej Rady Gminy - Komi-

sji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałej Rady Gminy – Komisji Oświaty Kul-

tury Sportu i Zdrowia oraz ustalenia przedmiotu jej działania. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji stałej Rady Gminy - Komi-

sji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałej Rady Gminy – Komisji Rolnictwa 

Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz ustalenia przedmiotu jej działania. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji stałej Rady Gminy – Komi-

sji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skarg wniosków i petycji. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wolanów. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolne-

go. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie umowy użyczenia na część nie-

ruchomości położonej w obrębie Kolonia Wawrzyszów, oznaczonej jako działka ewiden-

cyjna Nr 66/2  z przeznaczeniem na cele rekreacyjno – turystyczne. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym  Rady Społecznej 

przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie  Opieki Zdrowotnej  w Wolanowie.  



21. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin 

„ Radomka”. 

22. Wolne wnioski i informacje.  

23. Zamknięcie obrad. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał 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 I/2018 z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 19 listopada 2018 roku został 

przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 4 

Sekretarz Gminy  Marianna Biesiadecka przedstawiła informację z realizacji uchwały Rady 

Gminy informując, iż w ramach nadzoru prawnego do Wojewody Mazowieckiego przesłano 

uchwałę Nr I/1/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Wolanów.  

 Następnie Wójt Gminy Pani Ewa Markowska – Bzducha  zabierając głos poinformowała, że  

pierwszy tydzień pracy jest czasem zapoznawczym z funkcjonowaniem Urzędu, zasobami 

kadrowymi. Wójt Pani Ewa Markowska - Bzducha poinformowała, że podjęła już działania 

zmierzające do realizacji różnych przedsięwzięć. W tej chwili  jest za wcześnie, aby mówić  

o efektach, dlatego na kolejne posiedzenie będzie już sprawozdanie z pracy w okresie między 

sesjami.    

 

Ad. 5 

Nie odnotowano 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił kilkunastominutową przerwę. 

O godz. 14.35 wznowił obrady Rady Gminy Wolanów. 

  

Ad. 6 

Przewodniczący Rady Jacek Murawski z upoważnienia Rady Gminy zgłosił kandydaturę 

Radnego Pana Marka Małysy, który wyraził zgodę na kandydowanie. 

Zapytał, czy są inne kandydatury na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wolanów. 

Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady Gminy zamknął listę kandydatów. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał zasady głosowania w wyborach 

wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wolanów:  

1) Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wolanów radni wybierają ze swego grona spośród 

nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu tajnym.  

2) Głosowanie odbywa się  elektronicznie przy pomocy urządzeń do głosowania. 

3) Radni zgłaszają się sami, bądź są zgłaszani przez innych radnych,  którzy wyrażają zgodę na 

kandydowanie.  

4) Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy następuje bezwzględną większością głosów  

w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.  

5) Radny dokonuje wyboru poprzez głosowanie za pomocą urządzenia, wybierając 

odpowiednio przycisk przypisany do danego kandydata – kandydaci wpisani są w kolejności 

alfabetycznej. 

6) Kandydata na wiceprzewodniczącego Rady uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu 

uzyskał ilość głosów przewyższającą połowę liczby radnych obecnych na sesji w przypadku 

jednego kandydata (8 głosów) , natomiast w przypadku dwóch lub większej ilości 

kandydatów wybrany zostaje kandydat, który uzyskał najwyższą liczbę głosów  

z zastrzeżeniem pkt 4.  

Następnie przystąpiono do głosowania tajnego za pomocą urządzeń elektronicznych. 



Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Wolanów uzyskując poparcie 14 głosów „za” i 1 głos 

„wstrzymujący” wybrany został Pan Marek Małysa. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Jacek Murawski podał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wolanów. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Wolanów została podjęta jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów (uchwała w załą-

czeniu). 

 

Ad. 7. 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Murawski z upoważnienia Rady Gminy Wolanów 

zgłosił następujących kandydatów do Komisji Rewizyjne, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie: 

1) Gibała Diana 

2) Pucuła Barbara 

3) Kraszewski Marek  

4) Gutkowska Jolanta 

5) Czubak Rafał  

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Murawski odczytał projekt uchwały w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

została przyjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 8 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o ukonstytuowanie się Komisji poprzez wybór 

kandydata na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.   

Na przewodniczącego Komisja jednogłośnie wybrana została Pani Diana Gibała. 

 Następnie poddany został pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/4/2018 w sprawie 

wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej została jednogłośnie podjęta, 15 głosami „za” 

(uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 9 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Murawski z upoważnienia Rady Gminy Wolanów 

zgłosił następujących kandydatów do Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów, którzy 

wyrazili zgodę na kandydowanie: 

1) Gac Czesław 

2) Pucuła Barbara 

3) Kraszewski Marek  

4) Stanik Ewa 

5) Pankowska  Teresa 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Murawski odczytał projekt uchwały w sprawie 

powołania Komisji stałej Rady Gminy – Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/5/2018 w sprawie powołania ww. Komisji została 

przyjęta jednogłośnie, 15 głosami „za” (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 10 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o ukonstytuowanie się Komisji poprzez wybór 

kandydata na przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów. 

Na przewodniczącego Komisja jednogłośnie wybrała Pana Czesława Gac. 

 Następnie poddany został pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru 

przewodniczącego komisji stałej Rady Gminy - Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu  

i Finansów. W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/6/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego 

komisji stałej Rady Gminy - Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów została 



jednogłośnie podjęta, 15 głosami „za” (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 11 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Murawski z upoważnienia Rady Gminy Wolanów 

zgłosił następujących kandydatów do Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia, którzy wyrazili 

zgodę na kandydowanie: 

1) Gutkowska Jolanta 

2) Gibała Diana 

3) Małysa Marek 

4) Szatan Andrzej 

5) Ciężkowski Marcin  

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Murawski odczytał projekt uchwały w sprawie 

powołania Komisji stałej Rady Gminy – Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/7/2018 w sprawie powołania komisji stałej Rady 

Gminy – Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia oraz ustalenia przedmiotu jej działania została 

przyjęta jednogłośnie, 15 głosami „za” (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 12 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o ukonstytuowanie się Komisji poprzez wybór 

kandydata na przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia.   

Na przewodniczącego Komisji jednogłośnie wybrana została Pani Jolanta Gutkowska. 

 Następnie poddany został pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru 

przewodniczącego komisji stałej Rady Gminy - Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia.  

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/8/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego komisji stałej 

Rady Gminy - Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia została jednogłośnie podjęta, 15 głosami 

„za” (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 13 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Murawski z upoważnienia Rady Gminy Wolanów 

zgłosił następujących kandydatów do Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku 

Publicznego, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie: 

1) Furczyński Mirosław 

2) Szatan Andrzej 

3) Pysiak Edward 

4) Gac Czesław 

5) Ferens Marek 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Murawski odczytał projekt uchwały w sprawie 

powołania Komisji stałej Rady Gminy – Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku 

Publicznego. W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/9/2018 w sprawie powołania komisji stałej 

Rady Gminy – Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz ustalenia 

przedmiotu jej działania została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami „za” (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 14 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o ukonstytuowanie się Komisji poprzez wybór 

kandydata na przewodniczącego Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. 

Na przewodniczącego Komisji jednogłośnie wybrano Pana Mirosława Furczyńskiego. 

 Następnie poddany został pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru 

przewodniczącego komisji stałej Rady Gminy - Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku 

Publicznego. W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/10/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego 

komisji stałej Rady Gminy - Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów została 

jednogłośnie podjęta, 15 głosami „za” (uchwała w załączeniu). 
  



Ad. 15 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Murawski z upoważnienia Rady Gminy Wolanów 

zgłosił następujących kandydatów do Komisji Skarg Wniosków i Petycji, którzy wyrazili zgodę na 

kandydowanie: 

1) Stanik Ewa 

2) Furczyński Mirosław 

3) Gutkowska Jolanta 

4) Pysiak Edward 

5) Ferens Marek 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Murawski odczytał projekt uchwały w sprawie 

powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji. W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/11/2018  

w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami 

„za” (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 16 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o ukonstytuowanie się Komisji poprzez wybór 

kandydata na przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji.   

Na przewodniczącego Komisja jednogłośnie wybrana została Pani Ewa Stanik. 

 Następnie poddany został pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru 

przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji. W głosowaniu jawnym uchwała Nr 

II/12/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej została jednogłośnie podjęta, 

15 głosami „za” (uchwała w załączeniu). 
 

Ad. 17 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Murawski odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Wójta Gminy Wolanów. 

Do ww. projektu nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/13/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

Wolanów została jednogłośnie podjęta, 15 głosami „za” (uchwała w załączeniu). 

  

Ad. 18 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Murawski  poinformował, ze zanim odczyta projekt 

uchwały, odda głos Pani Wójt.   

Wójt Gminy Wolanów Pani Ewa Markowska – Bzducha poinformowała, że projekt 

uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego znalazł się  

w porządku obrad, ponieważ trudno przewidzieć czy do 15 grudnia zostanie zwołana kolejna sesja 

Rady Gminy. Intencja ww. uchwały jest nie podwyższanie podatku rolnego, ponieważ rok 2018 był 

trudniejszy ze względu na suszę. Wczuwając się w sytuację rolników propozycją Pani Wójt jest, 

aby pozostawić podatek na dotychczasowym poziomie.     

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów 

wymiaru podatku rolnego. 

Przewodniczący Rady Gminy  Jacek Murawski poinformował o pozytywnej opinii Mazowieckiej 

Izby Rolniczej dotyczącej projektu  przesłanego projektu uchwały. 

 Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/14/2018 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów 

wymiaru podatku rolnego została  jednogłośnie podjęta, 15 głosami „za” (uchwała w załączeniu). 

   

Ad. 19 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie wy-

rażenia zgody na  zawarcie umowy użyczenia na część nieruchomości położonej w obrębie Kolonia 

Wawrzyszów, oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 66/2  z przeznaczeniem na cele rekreacyjno 

– turystyczne. 



Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

W głosowaniu  jawnym uchwała Nr II/15/2018 w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie 

umowy użyczenia na część nieruchomości położonej w obrębie Kolonia Wawrzyszów, oznaczonej 

jako działka ewidencyjna Nr 66/2  z przeznaczeniem na cele rekreacyjno – turystyczne została 

przyjęta jednogłośnie, 15 głosami „za” (uchwała w załączeniu). 

Ad. 20 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w składzie osobowym  Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie  Opieki Zdrowotnej  w Wolanowie 

Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/16/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie 

osobowym  Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie  Opieki Zdrowotnej   

w Wolanowie została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami „za” (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 21 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie  

wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin „ Radomka”. 

 Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

W głosowaniu uchwała Nr II/17/2018 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela  

do Zgromadzenia Związku Gmin „ Radomka” została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami „za” 

(uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 22 

W wolnych wnioskach zabrał głos Przewodniczący Rady Gminy Jacek Murawski  

informując radnych o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych w ciągu 30 dni od dnia złoże-

nia ślubowania. 

Następnie głos zabrała Sołtys sołectwa Kolonia Wawrzyszów Pani Dorota Towarek infor-

mując o zagrożeniu związanym z bezpieczeństwem dzieci dowożonych do szkoły, ponieważ przy-

stanek na którym wysiadają zlokalizowany jest na drodze powiatowej i natychmiast po opuszczeniu 

autobusu szkolnego dzieci przebiegają przez ulicę za autobusem nie patrząc, czy poruszają się sa-

mochody. Poprosiła o interwencję w ww. sprawie. 

Jako kolejny głos zabrał Radny Pan Marek Ferens informując, że w m. Kolonia Wolanów na 

jednej z działek prywatnych rośnie potężna topola, która powoduje zagrożenia dla uczestników ru-

chu ponieważ gałęzie zwisają nad ulicą.  

Jako ostatni głos zabrał Radny Pan Marek Kraszewski poprosił o zajęcie się jak najszybciej 

regulacją stanu prawnego drogi w m. Rogowa, aby właściciele działek sąsiadujących mogli z niej 

korzystać.   
 

Ad. 23 

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Rady Gminy Jacek Murawski 

podziękował za udział w posiedzeniu, po czym o godz. 15.25 zamknął II/2018 sesję Rady Gminy 

Wolanów.  

 

 

 

Protokolantka Przewodniczący Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek     Jacek Murawski 

 

 


