
 

Protokół Nr IV/2018 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 21 grudnia 2018 roku 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Gminy Wolanów Jacek Murawski o godz. 14.30  otworzył IV/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 odczytał 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. Interpelacje i zapytania radnych. 

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

9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały o 

wieloletniej prognozie finansowej. 

10. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2019 – 2024. 

11. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta. 

12. Odczytanie opinii komisji i wniosków radnych. 

13. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

14. Przedstawienie stanowiska wójta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych. 

15. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 

16. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 

2019 roku (droga powiatowa Mniszek – Omięcin – Szydłowiec). 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 

2019 roku (droga powiatowa Wolanów  -Kończyce).  

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 

2019 roku.(WTZ)  

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa 

mazowieckiego w 2019 roku. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-

jowych i Autostrad. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. 

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

24. Wolne wnioski i informacje.  

25. Zamknięcie obrad. 

Skarbnik Gminy Pani Zofia Janas zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku obrad    

pkt 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-

jowych i Autostrad. Z uwagi na fakt, że GDDKiA jest organem administracji rządowej nie ma po-

trzeby podejmowania uchwał, należy jedynie zarezerwować środki w budżecie gminy i zawrzeć 

stosowne porozumienie pomiędzy zarządcami dróg .  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski poddał pod głosowanie wniosek w sprawie 

wycofania z porządku obrad pkt 21. W głosowaniu jawnym wniosek został przegłosowany 

jednogłośnie pozytywnie przez Radę Gminy Wolanów. 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. W głoso-

waniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów.  



 

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. Interpelacje i zapytania radnych. 

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

9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały o 

wieloletniej prognozie finansowej. 

10. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2019 – 2024. 

11. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta. 

12. Odczytanie opinii komisji i wniosków radnych. 

13. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

14. Przedstawienie stanowiska wójta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych. 

15. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 

16. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 

2019 roku (droga powiatowa Mniszek – Omięcin – Szydłowiec). 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 

2019 roku (droga powiatowa Wolanów  -Kończyce).  

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 

2019 roku.(WTZ)  

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa 

mazowieckiego w 2019 roku. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. 

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

23. Wolne wnioski i informacje.  

24. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3  

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

jawnym protokół Nr III/2018 z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 14 grudnia 2018 roku został 

przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 4 

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Diana Gibała poinformowała, że posiedzenie 

Komisji odbyło się w dniu 14 grudnia, na którym  zajmowano się przygotowaniem planu pracy 

Komisji na 2019 rok. W wyniku czego przygotowany został projekt uchwały w sprawie zatwier-

dzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok, jest on również przedmiotem dzisiejszych ob-

rad- dodała. 

 Pan Mirosław Furczyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Po-

rządku Publicznego poinformował, że członkowie nie obradowali na posiedzeniu między sesjami.   

Pan Czesław Gac Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 

poinformował, że posiedzenie odbyło się w dniu 14 grudnia z przewodniczącymi poszczególnych 

Komisji stałych Rady Gminy. Członkowie zapoznali  się z opiniami wszystkich komisji,  a następ-

nie sformułowali ostateczną opinię w sprawie przedstawionego projektu budżetu oraz Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2024.  

 Następnie Pani Jolanta Gutkowska Przewodnicząca  Komisji Oświaty Kultury Sportu  

i Zdrowia poinformowała, że między sesjami nie zostało zwołane posiedzenie Komisji. 

 



Ad. 5 

Pani Ewa Markowska – Bzducha Wójt Gminy Wolanów przedstawiła sprawozdanie z pracy 

między sesjami następującej treści:  

„-16 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne dla Mieszkańców gminy Wolanów, w tym miej-

scu jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim organizacjom i osobom, które brały aktywny udział 

w organizacji tego wydarzenia, spośród radnych Pani Teresie Pankowskiej, Pani Joli Gutkowskiej, 

Panu Markowi Kraszewskiemu, Panu Marcinowi Ciężkowskiemu, Panu Rafałowi Czubakowi oraz 

z grona sołtysów Pani Dorocie Towarek. A wszystkim radnym i sołtysom dziękuję za obecność. W 

kweście zorganizowanej na rzecz chorego 4 –letniego Igora zebraliśmy 4 188,66 zł. 

-17 grudnia podpisaliśmy w Warszawie umowę na pożyczkę z WFOŚiGW na II etap (już zrealizo-

wany) w 2018 r. termomodernizacji budynku PSP w Wolanowie.  

-18 grudnia z inicjatywy urzędu gminy odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy Pipelife z sąsia-

dami, mamy tu do czynienia z klasycznym konfliktem rozwoju firmy z komfortem życia na sąsia-

dujących z firmą posesjach. Mam nadzieję, że rozmowy przyczynią się do złagodzenia konfliktu i 

wypracowany zostanie kompromis. 18 grudnia Rada Sołeczna SPZOZ zaopiniowała pozytywnie 

plan finansowy ZOZ-u na 2019 r. 

- 20 grudnia podpisaliśmy akt notarialny potwierdzający sprzedaż Państwu Gajewskim fragmentu 

gminnej działki tj. 172 m
2
 na której znajduje się kawałek budynku należącego do Państwa Gajew-

skich.  

- Spotkałam się z przewoźnikiem w sprawie przywrócenia ostatniego kursu ‘W” w dzień roboczy 

po godzinie 22, argumentują likwidację kursu brakiem pasażerów i tym samym brakiem opłacalno-

ści.  Bez dopłaty ze strony gminy przewoźnik nie widzi możliwości przywrócenia tego kursu.  

- Rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapy-

tania o cenę na zamówienie o nazwie: „Usługi utrzymania zimowego ulic i dróg na terenie gminy 

Wolanów będących w zarządzie Zamawiającego”. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Wabik Ber-

nard, ul. Młynarska 7, 26-625 Wolanów  (cena ofertowa brutto: 98 500,00 zł). 

- Od środy praktycznie każdego dnia uczestniczyłam w spotkaniach wigilijnych organizowanych w 

różnych jednostkach/instytucjach, stowarzyszeniach.” 

 

Ad. 6 

Sekretarz Gminy  Małgorzata Szczepaniak przedstawiła informację z realizacji uchwały 

Rady Gminy. 

W ramach nadzoru prawnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Rado-

miu przesłano uchwałę:   

 Nr  III/21/2018 sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gmi-

ny Wolanów oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania,  

Natomiast do Wojewody Mazowieckiego przesłano uchwały:  

 Nr  III/18/2018  w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie doży-

wiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Moduł 1 i 2, 

 Nr  III/19/2018 w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nie-

odpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 

lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 

2023, 

 Nr  III/20/2018 w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia 

z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 

lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób  i 



rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023, 

 Nr  III/22/2018 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021, 

 Nr  III/23/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok, 

 Nr III/24/2018 w sprawie  przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadza-

nia ścieków na terenie gminy Wolanów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu, 

Nr III/25/2018 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wolanów z organiza-

cjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz-

nego na 2019 rok  

 Nr III/26/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości zabu-

dowanej położonej w miejscowości Wolanów, ul. Radomska 20  jej dotychczasowemu Na-

jemcy,   

podjęte na sesji w dniu 14  grudnia 2018 roku. 

Do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego przesłano uchwały:  

 Nr  III/18/2018  w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie doży-

wiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Moduł 1 i 2, którą opublikowano w 

dniu 15 grudnia 2018 roku pod pozycją 12682 

 Nr  III/19/2018 w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nie-

odpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 

lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 

2023, którą opublikowano w dniu 15 grudnia 2018 roku pod pozycją 12683 

 Nr  III/20/2018 w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia 

z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 

lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób  i 

rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023, którą opublikowano w dniu 15 grudnia 2018 roku pod pozycją 12684 

 Nr  III/21/2018 sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gmi-

ny Wolanów oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania, 

którą opublikowano w dniu 15 grudnia 2018 roku pod pozycją 12685 

 

Ad. 7 

Interpelacje i zapytania 

 Radna Pani Teresa Pankowska zapytała, za jaką kwotę została sprzedana działka w Wymy-

słowie. Wójt Gminy poinformowała, że wartość działki to kwota 3.813,00 zł. Kontynuując temat 

radna Pani Teresa Pankowska zapytała, czy w tej sytuacji pomoże ten fakt uregulować sprawę drogi 

w tamtejszej miejscowości. Pani Ewa Markowska – Bzducha – Wójt Gminy poinformowała, że Pan 

Gajewski złożył wniosek do Sądu o zasiedzenie przedmiotowej drogi. Gmina otrzymała pozytywną 

decyzję Sądu, natomiast poproszono o interpretacje wyroku, po to by móc ewentualnie od tego wy-

roku się odwołać. W tej chwili czekamy na to uzasadnienie – dodała Pani Wójt, by móc zareagować. 

    

Ad. 8  

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

budżetowej na 2018 rok.  

Po przedstawieniu ww. projektu wywiązała się krótka dyskusja w temacie opłat za energię 

elektryczną oraz opłat uiszczanych do Gminy Wieniawa z tytułu odprowadzania ścieków za zrzuty 



ponadnormatywne.  

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Murawski poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

ww. sprawie. 

 W głosowaniu jawnym uchwała Nr IV/27/2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 

2018 rok została jednogłośnie podjęta (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 9 

Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr Ra.515.2018 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez 

Wójta Gminy w Wolanowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2019 – 2024 (uchwała w załączeniu).  

 

Ad. 10 

Skarbnik Gminy Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wolanów na lata 2019 – 2024. 

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Murawski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2019 – 2024, gdzie w głosowaniu 

jawnym uchwała Nr IV/28/2018 została przyjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu).  

 

Ad. 11 

Skarbnik Gminy Wolanów Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały budżetowej wraz z 

uzasadnieniem Wójta (projekt uchwały w załączeniu). 

 

Ad. 12 

 W danym punkcie posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Wolanów Pan Jacek Murawski 

odczytał  ostateczną opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów Publicznych w 

sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok wypracowaną wraz z udziałem przewodniczących 

poszczególnych Komisji stałych Rady Gminy (opinia w załączeniu). 

 

Ad. 13 

Skarbnik odczytała uchwałę Nr  Ra.516.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Wolanów projekcie  Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz możliwości 

sfinansowania deficytu (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 14 

Wójt Gminy Pani Ewa Markowska – Bzducha przedstawiła stanowisko w sprawie opinii i 

wniosków radnych. Na wstępie podziękowała Wysokiej Radzie za przychylenie się do 

przedstawionych wniosków. Zdaje sobie sprawę, że Wójt oraz Rada stoi pomiędzy ciągłymi 

dylematami, tym co społecznie opłacalne, a ekonomicznie uzasadnione. Potrzeby są nieograniczone, 

natomiast możliwości ograniczone. Z pewnością wszyscy nie są usatysfakcjonowani, tym co w 

budżecie zostało zapisane, zwłaszcza w zadaniach inwestycyjnych. Podejmowany zostaje duży 

wysiłek inwestycyjny na 2019 rok, ponieważ wydatki opiewają na kwotę prawie 6 mln zł. Duża 

część ponad 4 mln zł. jest sfinansowana długiem. Będą prowadzone zabiegi w celu pozyskania 

dofinansowania z zewnątrz. Ważnym aspektem jest fakt, aby uzyskać kompromis pomiędzy 

oczekiwaniami, a możliwościami gminy. Wójt Gminy poinformowała, że należy również szukać 

oszczędności w budżecie oraz zobligować jednostki podległe, aby sięgały po środki zewnętrzne. 

Podsumowując, Pani Wójt powiedziała, że czekają Gminę różnego rodzaju poważne wyzwania 

miedzy innymi  budowa kanalizacji, która pochłonie ogromne środki finansowe.   

 

Ad. 15 



Radna Pani Teresa Pankowska zabierając głos odniosła się w swej wypowiedzi do 

zaplanowanego zadania – „Przebudowa budynku byłego GOK w Wolanowie”, na które 

przeznaczona była kwota w wys. 1 mln. zł.  Przedmiotowy remont planowany był do wykonania w 

roku 2018. Jednak w związku z reformą oświatową należało rozpocząć rozbudowy szkół w 

Mniszku i w Sławnie, a tym samym remont budynku byłego GOK został przesunięty na 2019 rok.  

Radna poinformowała, że uregulowano stan prawny, został wykonany projekt na przebudowę ww. 

obiektu, wykonana została ekspertyza budynku, więc szkoda byłoby nie kontynuować dalszych 

prac i stracić do tej pory wydane środki finansowe. Pani Teresa Pankowska poinformowała, że 

poprze przedstawiony budżet, będzie współpracowała. Dodała, że od początku kadencji widać 

dobrą współpracę w Radzie. Nadmieniła, że z pewnością wystarczy 5 lat Radzie Gminy, aby 

zrealizować wszystkie przedwyborcze obietnice. 

 Przewodniczący Rady Gminy Jacek Murawski poddał pod głosowanie wniesione poprawki. 

W głosowaniu jawnym poprawki do prowizorium budżetowego zostały jednogłośnie przyjęte przez 

Radę Gminy Wolanów. 

 

Ad. 16 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski poddał pod głosowanie projekt Uchwały 

Budżetowej na 2019 rok, gdzie w głosowaniu jawnym Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy 

Wolanów Nr IV/29/2018 została jednogłośnie przyjęta (uchwała w załączeniu). 

Wójt Gminy Pani Ewa Markowska – Bzducha  podziękowała za pozytywne głosowanie w 

sprawie Uchwały Budżetowej. Poinformowała, że  budynek byłego GOK-u w Wolanowie powinien 

z biegiem czasu zostać doprowadzony do takiego stanu, aby cieszył nie tylko mieszkańców 

Wolanowa, ale również całą gminę. Pani Wójt ma nadzieję, że będzie przez Radę w tych 

działaniach wspierana. W dalszej części wypowiedzi Pani Wójt nadmieniła, ze jeszcze gmina jest w 

posiadaniu kilku projektów, których termin ważności mija w 2019 roku. Będzie trzeba aktualizować 

niektóre z nich, ma nadzieję, że uda się w niektórych przypadkach ruszyć z pracami. Pani Ewa 

Markowska – Bzducha zaapelowała o rozwagę, aby przy projektowaniu funduszy sołeckich nie 

planować za dużo projektów, ponieważ szkoda, aby one się później de aktualizowały. 

 

Ad. 17.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2019 roku (droga powiatowa Mniszek – 

Omięcin – Szydłowiec). 

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Radny Pani Teresa Pankowska o godz. 15.45 opuściła obrady za zgodą Przewodniczącego 

Rady Gminy Wolanów.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2019 roku, gdzie w 

głosowaniu jawnym Uchwała Nr IV/30/2018  została przyjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 18 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2019 roku (droga powiatowa Wolanów  

-Kończyce).  

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2019 roku, gdzie w głosowaniu 

jawnym Uchwała Nr IV/31/2018  została przyjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 19 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2019 roku (WTZ).  



Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2019 roku, gdzie w głosowaniu 

jawnym Uchwała Nr IV/32/2018  została przyjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 20 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2019 roku. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2019 roku, 

gdzie w głosowaniu jawnym Uchwała Nr IV/33/2018  została przyjęta jednogłośnie (uchwała w 

załączeniu). 

 

Ad. 21 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Diana Gibała przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok, gdzie w głosowaniu jawnym 

Uchwała Nr IV/33/2018  została przyjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu). 

 

 Ad. 22 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski poinformował, że w związku ze złożo-

nym zapytaniem - interpelacją Wiceprzewodniczącego  Pan Marka Małysy odnośnie wydawanych 

decyzji przez GOPS w Wolanowie dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów osób 

dorosłych została udzielona odpowiedź i przekazana Panu Markowi Małysa oraz zostanie opubli-

kowana na stronie bip.wolanow.pl. 

 

Ad. 23 

Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Szczepaniak poinformowała,  że przygotowany został 

wykaz telefonów kontaktowych do zarządców dróg w zakresie zgłaszania interwencji zimowego 

utrzymania dróg.  Wszelkie interwencje odnośnie dróg wojewódzkich należy odpowiednio zgłaszać 

do Zarządu Dróg Wojewódzkich, natomiast drogi powiatowe do Zarządu Dróg Powiatowych.  

 Radna Pani Diana Gibała zabrała głos w sprawie  wytyczenia granic geodezyjnych drogi 

gminnej relacji Sławno – Cerekiew. Poinformowała, że w trakcie wykonywania prac polegających 

na projektowaniu oświetlenia ulicznego wzdłuż ww. drogi okazało się, że ona biegnie niezgodnie z 

aktualnym użytkowaniem. 

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

uwagi na fakt iż często rodzą się pytania odnośnie odśnieżania dróg gminnych  głos w tej sprawie 

odda Pani Annie Wieteska, która zajmuje się sprawami dróg, aby udzieliła kilka ważnych 

informacji w zakresie odśnieżania. Zabierając głos Pani Anna Wieteska poinformowała, że już 

dwukrotnie była podjęta interwencja posypania dróg gminnych, ponieważ po dokonaniu 

częściowego objazdu dróg okazało się że śliskość występuje. Dodała, że na każdą interwencję 

mieszkańca nie jest w stanie interweniować do Wykonawcy, ponieważ każdy musi sobie zdawać 

sprawę, że  jest okres zimowy i należy dostosować prędkość do warunków panujących na drodze. 

Pani Anna Wieteska poinformowała, że przed podjęciem decyzji o wysłaniu Wykonawcy na drogi 

będzie się posiłkowała opinią Państwa Sołtysów. 

 Radna Pani Jolanta Gutkowska zabrała głos w sprawie śliskości drogi Strzałków – Garno, 

tzw. kirkut.  

 Radny Pa Marek Ferens poruszył sprawę odśnieżania chodników przez Generalną Dyrekcję, 

zwrócił uwagę, że ciągnik, który odśnieża niszczy tym samym chodniki, ponieważ boki już się 



zapadają.  

Radny Pan Edward Pysiak zwrócił uwagę, aby Wykonawca posypujący drogi piachem  

z solą jeździł nieco wolniej. 

 Wójt Gminy Pani Ewa Markowska – Bzducha odniosła się do ww. uwag, informując, że na 

bieżąco będą one zgłaszane do Wykonawcy. Należy jednak pamiętać, że posypywane są odcinki 

newralgiczne, tam gdzie jest zabudowa mieszkaniowa oraz miejsca szczególne w pobliżu szkół,  

skrzyżowań itp. Biorąc pod uwagę sprzyjające warunki atmosferyczne Pani Wójt zaapelowała  

o zachowanie rozwagi i racjonalne podejście do spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg.   

 Przewodniczący Rady Gminy Jacek Murawski złożył życzenia Radnym oraz Sołtysom, 

a za ich pośrednictwem wszystkim Mieszkańcom Gminy Wolanów z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2019.  

 

Ad. 24 

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Rady Gminy Jacek Murawski 

podziękował za udział w posiedzeniu, po czym o godz. 15.55 zamknął IV/2018 sesję Rady Gminy 

Wolanów.  

 

 

 

 

Protokolantka Przewodniczący Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek     Jacek Murawski 

 

 


