
 

Protokół Nr V/2019 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 30 stycznia 2019 roku 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Gminy Wolanów Jacek Murawski o godz. 14.00  otworzył V/2019 

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 14 radnych, jeden radny nieobecny usprawiedliwiony, 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. Odczytanie Uchwały nr Ra.9.2019 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 9 stycznia 2019 r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania plano-

wanego deficytu przez Gminę Wolanów w Uchwale Budżetowej na rok 2019. 

9. Odczytanie Uchwały nr Ra.10.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o planowanej kwocie długu, przyję-

tej przez Radę Gminy Wolanów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2024. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Wolanowie i Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. 

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

15. Wolne wnioski i informacje.  

16. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. W głosowaniu 

jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przy 14 głosach „za” przez Radę Gminy Wo-

lanów.  

 

Ad. 3  

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

jawnym protokół Nr V/2019 z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 21 grudnia 2018 roku został 

przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 4 

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Diana Gibała poinformowała, że posiedzenie 

Komisji odbyło się w dniu 23 stycznia. Przedmiotem obrad była analiza inwestycji drogowych rea-

lizowanych w 2018 roku. Poddane pod opinię zostały również materiały przygotowane na sesję 

Rady Gminy: projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie i Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie, zaopi-

niowano pozytywnie jednogłośnie.  Projekt uchwały w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbio-

rowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, został zaopiniowana pozytyw-

nie jednogłośnie. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 



odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty – W wyniku dyskusji zaproponowano kwoty 

opłat – za odpady segregowane 6,50 zł. od osoby miesięcznie, natomiast za odpady niesegregowane 

18,00 zł. od osoby miesięcznie. Dyskutowano również w sprawie transportu zbiorowego funkcjonu-

jącego na terenie gminy Wolanów. 

Pan Czesław Gac Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 

poinformował, że członkowie Komisji spotkali się  na jednym posiedzeniu w dniu 25 stycznia. 

Członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał przygotowane na sesję Rady Gminy Wolanów. 

Wszystkie przedstawione projekty przez Panią Wójt zostały zaopiniowane pozytywnie jednogło-

śnie. Członkowie Komisji również zwrócili uwagę na duży koszt związany z utrzymaniem sieci 

kanalizacyjnej oraz na system gospodarki odpadami, do którego dokładane są środki z budżetu 

gminy. Komisja dyskutowała w sprawie odbioru odpadów komunalnych. Szczegółowo zajmie się 

analizą specyfikacji przetargowej przed ogłoszeniem przetargu na przyszły rok. Rozmowy dotyczy-

ły również transportu zbiorowego funkcjonującego na terenie gminy Wolanów. 

 Następnie Pani Jolanta Gutkowska Przewodnicząca  Komisji Oświaty Kultury Sportu  

i Zdrowia poinformowała, że Komisja Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia odbyła wspólne posiedze-

nie z Komisją Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w dniu 25 stycznia.  

Członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał przygotowane na sesję Rady Gminy Wolanów, 

które zaopiniowane zostały jednogłośnie pozytywnie przez obie komisje. 

 Wywiązała się również dyskusja w sprawie dowozu dzieci do szkół. 

Członkowie Komisji postanowili o wnikliwym zajęciu się ww. tematem na jednym z kolejnych 

posiedzeń. 

  

Ad. 5 

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

między sesjami następującej treści:  

„Witam nowo wybranych sołtysów: Pana Andrzeja Odzimka, Pana Marcina Chełmińskiego, Panią 

Bogusławę Mrozowską, Panią Agnieszkę Janas, Pana Michała Wochniaka, Panią Teresę Pankow-

ską. Odbyliśmy 6 zebrań sołeckich w sołectwach: Kacprowice, Wacławów, Mniszek, Strzałków, 

Kowala Duszocina, Wolanów. 

Odbyłam wiele spotkań z osobami, które świadczą usługi na rzecz urzędu gminy, m.in. z zakresu 

bhp, audytu, obsługi prawnej. 

Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie remontu budynku dawnego przedszkola w Chruślicach pod 

kątem urządzenia w nim klubu seniora (docelowo dla 30 osób) w ramach programu senior plus. 

Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dotację z FOGR-u (o 50% kosztów zadania) 

na przebudowę drogi gminnej relacji Garno-Strzałków (obręb geodezyjny Strzałków) na odcinek ok 

360 mb, szacowana wartość zadania 261 221 zł. 

Jednocześnie otrzymaliśmy odmowę dofinansowania przebudowy drogi w miejscowości Chruślice 

z uwagi na niewystarczającą ilość punktów, m.in. za brak instytucji publicznych przy drodze oraz 

terenów chronionej przyrody – 87 pozycja wniosku, a do dofinansowania zakwalifikowano wnioski 

do pozycji nr 38. 

I tu może dodam, że proszę nie spieszyć się z naprawą dróg na wiosnę bo w marcu będziemy wnio-

skować o naprawę dróg ze środków budżetu Wojewody przeznaczonych na usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych w postaci ulewnych deszczów. 

Odbyłam wizytę w Ministerstwie Sportu i Turystyki w celu doprecyzowania szczegółów umowy              

z MSiT dotyczącym dofinansowania budowy sali gimnastycznej przy PSP w Sławnie, jednocześnie 

wyjaśniłam odmowę finansowania budowy sali gimnastycznej przy PSP w Mniszku. W tym przy-

padku będziemy ponownie występować o dofinansowanie, jednakże to już będzie dofinansowanie 

ograniczone do wydatków ponoszonych w 2019 r. 



Odbyłam wizytę w GDDKiA związaną z szeregiem pism jakie skierowaliśmy w związku z postula-

tami mieszkańców dotyczącymi budowy drogi ekspresowej S7, ale także np. budowy chodnika                 

w Sławnie czy przekazania chodnika w Kowalance. Droga ekspresowa S7 nadal znajduje się w bu-

dowie, stąd np. badanie hałasu pod kątem montażu dodatkowych ekranów może nastąpić dopiero 

po zakończeniu budowy. 

W Kolonii Wolanów usunięto gałęzie, które zagrażały bezpieczeństwu korzystających z drogi 

gminnej. 

W przypadku niewytyczonej drogi w miejscowości Rogowa był geodeta dokonał pomiarów, sprawa 

jest w toku. 

Odbyliśmy spotkania z wykonawcami rozbudowy PSP w Mniszku oraz Sławnie.  

Odbyliśmy naradę z dyrektorami szkół dotycząca organizacji pracy szkół w czasie ferii oraz bieżą-

cego funkcjonowania.  

Brałam udział w zebraniach sprawozdawczych OSP w Młodocinie Większym oraz OSP w Strzał-

kowie. W ramach wsparcia dla straży pomożemy jednostkom posiadającym KRS uzyskać dofinan-

sowanie ze środków FSUSR, kryteria konkursu zostaną ogłoszone 15 lutego. 

18 stycznia odbyła się uroczysta dekoracja małżonków świętujących 50 i 60 – lecie małżeństwa – 

łącznie 15 par, spotkanie uświetniły występy zespołu Wolanianki oraz uczniów PSP w Wolanowie, 

był słodki poczęstunek. Na uroczystości obecne były rodziny małżonków. Było pięknie i wzrusza-

jąco. I są bardzo pozytywne głosy na temat tej uroczystości. 

W tym kontekście mam prośbę do Państwa Radnych i Sołtysów, aby do 15 lutego postarali się Pań-

stwo w miarę możliwości pozyskać informacje o parach małżeńskich, które przeżyły ze sobą 50 lat 

i więcej i do tej pory nie zostały odznaczone takim medalem. 

22 stycznia w powiecie uczestniczyłam w spotkaniu wójtów i burmistrzów powiatu radomskiego ze 

starostą powiatu – spotkanie dotyczyło głównie spraw związanych z organizacją ruchu na drogach 

gminnych oraz kwestiami dofinansowania przez gminy budowy dróg powiatowych (tj. na poziomie 

35% kwoty przeznaczonej na zadanie przez powiat). Na spotkaniu poruszano również sprawy orga-

nizacji imprez o charakterze powiatowym, zgłosiłam naszą imprezę – Wolanów Food Festival na 15 

września 2019 r. 

Ogłosiliśmy konkurs na realizację zadań gminy z zakresu kultury i kultury fizycznej dla organizacji 

pozarządowych – na zadania z zakresu kultury fizycznej był czas do 28 stycznia, wpłynęła 1 oferta; 

a na zadania z zakresu kultury jest czas do 19 lutego. 

W związku z ogłoszeniem konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań gminy                      

z zakresu kultury oraz kultury fizycznej zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu gminy, które 

mają w działalności statutowej tego rodzaju działalność, a które nie złożą ofert na konkurs do udzia-

łu w pracach komisji konkursowej. 

 

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 uchwały:   

 Nr  IV/27/2018 w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, 

 Nr  IV/28/2018  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 

2019 – 2024 

 Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Wolanów Nr IV/29/2018, 



 Nr IV/30/2018 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu  

w 2019 r., 

Nr IV/31/2018 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu  

w 2019 r., 

 Nr IV/32/2018 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu  

w 2019 r., 

 Nr IV/33/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Ma-

zowieckiego na realizację zadania publicznego, 

Natomiast do Wojewody Mazowieckiego przesłano uchwałę:  

 Nr  IV/34/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok, 

podjęte na sesji w dniu 21  grudnia 2018 roku. 

Do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego przesłano uchwałę:  

 Uchwałę Budżetową na rok 2019 Gminy Wolanów Nr IV/29/2018, którą ogłoszono w dniu 

23 stycznia 2019 roku pod poz. 1111.  

Natomiast w dniu 22 stycznia wpłynęła uchwała Nr 1.2.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały 

Nr III/21/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spół-

kom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wolanów oraz trybu postępowania w sprawie 

udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. 

 

Ad. 7 

W danym punkcie posiedzenia głos zabrała radna Pani Teresa Pankowska zadając pytanie 

odnośnie napraw dróg klęskowych, jaką nawierzchnię miałaby droga otrzymać w końcowym 

wniosku. Jaka procedura będzie przy ich rozpatrzeniu.  W odpowiedzi Wójt Gminy Pani Ewa 

Markowska – Bzducha poinformowała, że tu chodzi o zniszczenia dróg przez wodę tych  

nieutwardzonych. Pani Wójt dodała, że przy zgłoszeniu dróg określimy, jaka forma naprawy 

wchodzi w grę – destrukt czy asfalt. Głownie chodzi o fakt, czy Komisja, która będzie w terenie 

zakwalifikuje zgłoszone drogi, ponieważ zniszczenia muszą być poparte wynikami Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej. We wniosku należy uwzględnić opady, które wystąpiły. 

Kolejna kwestia poruszona przez Panią Teresę Pankowską dotyczyła dofinansowania przez 

gminy budowy dróg powiatowych. Według radnej Powiat nie dał za dużą kwotę dofinansowania na 

powyższy cel porównując z latami ubiegłymi. Czy to jest ostateczne założenie powiatu, co do 

dofinansowania, zapytała? W odpowiedzi Wójt Gminy Pani Ewa Markowska – Bzducha 

poinformowała, że ostatecznej informacji jeszcze Gmina nie otrzymała od Powiatu w kwestii 

dofinansowania budowy dróg powiatowych. Radna odniosła się również do zebrań 

sprawozdawczych OSP w Młodocinie Większym oraz OSP w Strzałkowie, w których Pani Wójt 

brała udział. Radna powiedziała, że jest jednostka OSP  w Wolanowie.  Wójt odpowiedziała, że 

jeśli zostanie zaproszona na zebranie sprawozdawcze do kolejnych jednostek na pewno weźmie w 

nich udział.    

Pan Marek Ferens zabrał głos w sprawie wysokiego poziomu hałasu wzdłuż nowo 

wybudowanej obwodnicy S7. Zasygnalizował dużą uciążliwość dla mieszkańców gminy. 

Kolejna sprawa, do której radny się odniósł dotyczyła hali sportowej w Mniszku, w której słupy 

zaprojektowano w środku budynku, co powoduje niebezpieczeństwo użytkowania ww. obiektu. 

Stwierdził, że jest kierownik budowy, czy inspektor nadzoru, który powinien zwrócić uwagę, że tak 

nie powinno być. Słupy do więźb dachowych powinny być na zewnątrz budynku. Wójt odnosząc 

się do ww. tematu, poinformowała, że na etapie zakupu projektu powinno się zwrócić uwagę na ten 

aspekt. Wówczas można byłoby dokonać przeprojektowania. Teraz to jest już stan faktyczny, 

wchodzi w grę jedynie zabezpieczenie słupów, aby nie stwarzały zagrożenia podczas użytkowania. 

Następnie Pani Wójt odniosła się do poziomu hałasu, jaki odczuwają mieszkańcy zlokalizowani 

wzdłuż wybudowanej obwodnicy S7, informując, że w tej chwili trwają uzgodnienia w kwestii 



trasy S12. Wójt zwróciła uwagę na ważny aspekt, którym jest udział Gminy Wolanów w 

uzgodnieniach. Trzeba czuwać na każdym etapie inwestycji – dodała Pani Wójt. 

 Radny Pan Marek Małysa również w swej wypowiedzi nawiązał do małej ilości 

zamontowanych ekranów dźwiękochłonnych. Powiedział, że na etapie projektu nikt nie zgłaszał 

uwag, dopiero po wybudowaniu i uruchomieniu mieszkańcy zauważyli uciążliwość spowodowaną 

hałasem. W związku z czym radny zapytał, kiedy rozpoczną się pomiary natężenia hałasu oraz jaki 

musi być poziom hałasu, aby ustawiono dodatkowo ekrany dźwiękochłonne.  Pani Wójt odnosząc 

się do wypowiedzi radnego poinformowała, że co do parametrów hałasu w tej chwili nie może się 

odnieść. Natomiast Gmina wystąpi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z pismem 

o udzielenie odpowiedzi w temacie daty zakończenia budowy drogi oraz o datę wykonywania 

pomiaru natężenia hałasu na terenie gminy Wolanów.  

   

Ad. 8  

Skarbnik Gminy Pani Zofia Janas odczytała Uchwałę nr Ra.9.2019 Składu Orzekającego  Re-

gionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2019 r w sprawie opinii o możliwo-

ści sfinansowania planowanego deficytu przez Gminę Wolanów w Uchwale Budżetowej na rok 

2019 (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 9 

Skarbnik Gminy Pani Zofia Janas odczytała Uchwałę nr Ra.10.2019 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o plano-

wanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Gminy Wolanów w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

na lata 2019 – 2024 (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 10 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie  

i Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

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

sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym Uchwała Nr V/35/2019 w sprawie zamiaru połączenia 

samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie i Gminnego 

Centrum Kultury w Wolanowie została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” (uchwała w 

załączeniu) 

 

Ad. 11 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków. 

Wójt Gminy Pani Ewa Markowska – Bzducha poinformowała, że projekt uchwały pokazuje nowy 

sposób naliczania cen w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków przez jednostki samorządu terytorialnego na poziomie faktycznie ponoszonych kosztów. 

Taryfa jest zatwierdzana przez Wody Polskie, a następnie w formie decyzji komunikowana. Prace 

nad taryfą trwały od marca ubiegłego roku.  Ostatecznie 27 grudnia Gmina otrzymała taryfę 

zatwierdzoną jako tymczasową.  W dniu 19 stycznia przedmiotowa decyzja stała się ostateczna.              

W związku z powyższym proponuje się uchwalić dopłaty z budżetu gminy dla taryfowych grup 

odbiorców  usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków w wysokości: 1,66 zł 
 
netto do 1 m

3
 wody i 23,49 zł

 
netto do 1 m

3 
ścieków do czasu 

wejścia w życie nowej taryfy.  

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

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

sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym Uchwała Nr V/36/2019 w sprawie dopłaty do taryfy                      



w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została przyjęta 

jednogłośnie 14 głosami „za” (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 12 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

opłaty. 

Wójt w drodze wyjaśnień poinformowała o kosztach związanych z systemem gospodarki 

odpadami. W 2018 roku przy stawce 5 zł. za odpady od osoby Gmina dopłacała z innych dochodów 

do gospodarki odpadami 96.354,00 zł.   Na poziomie bieżącego roku z kalkulacji wynika, że gmina 

będzie dopłacała 100.585,00 zł. W celu zbilansowania się systemu została przedstawiona 

propozycja projektu uchwały. Jest to urealnienie kosztów faktycznie ponoszonych na przedmiotowe 

zadanie. 

Radna Pani Teresa zabierając głos zapytała jak wytłumaczyć mieszkańcom podwyżkę 

opłaty za gospodarowanie odpadami. Ponadto wywiązała się rozmowa w temacie zwiększenia 

częstotliwości odbioru odpadów w przypadku śmieci bytowych – czarnego worka, natomiast 

zmniejszenia odbioru np. szkła. Wójt Gminy Pani Ewa Markowska – Bzducha poinformowała, że 

Gmina jest w tej chwili związana umową z firmą, która obsługuje teren Gminy Wolanów w ww. 

zakresie. Gmina nie może więcej zapłacić Wykonawcy, jedynie można się porozumieć w ramach 

ustalonych kosztów. Wójt nadmieniła, że opłata została skalkulowana poniżej faktycznych kosztów, 

kiedy podjęta była ostatnia uchwała w ww. sprawie w listopadzie 2017 roku, ponieważ Gmina 

dołożyła prawie 100.000 zł. do ww. systemu. Zmieniły się ceny odpadów na wysypisku. Gmina 

Wolanów jest w dobrej sytuacji o tyle, że umowa z Wykonawcą została podpisana na 2 lata 2017-

2018. W drugiej połowie 2018 roku będzie przygotowywana specyfikacja przetargowa i z 

pewnością cena będzie zależała od tego, co będzie w niej zawarte. Im więcej kupimy, tym więcej 

będziemy zmuszeni zapłacić. 

Podsumowując Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski powiedział, że po kilku 

latach doświadczenia już wiadomo, na co należy zwrócić uwagę przy opracowywaniu SIWZ                     

w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Przewodniczący ma nadzieję, ze uda się zatrzymać 

cenę za odpady, a jeśli się nie uda, to będzie wiadomo z czego wynikają koszty, ponieważ mamy 

kilka frakcji odpadów. Gospodarka odpadami powinna się bilansować, co się nie dzieje w 

przypadku  gospodarki ścieków czy wody w naszej gminie. 

   Radny Pan Mirosław Furczyński zabierając głos w temacie odbioru odpadów, powiedział, 

że trudno tu przewidzieć, ponieważ monopolistą jest firma RADKOM, która już kilkakrotnie 

zmieniała stawki, należy także dodać, że ustawodawca jeszcze będzie zmieniał przepisy prawa           

w tym zakresie. 

Radny Pan Marek Małysa powiedział, że jest za przyjęciem projektu uchwały                               

w przedstawionym kształcie. Podwyżka uderza w kieszeń mieszkańców, ale należy mówić                     

o rzeczach oczywistych. Żyjemy w realnym świecie - dodał. Spośród   gmin ościennych Gmina 

Wolanów dobrze się gospodaruje, ponieważ stawka nie jest wysoka, adekwatnie do innych gmin. 

Dodał, że zgodnie ze złożonym ślubowaniem radny ma obowiązek dbać o interesy swoich  

mieszkańców. Niektóre z gmin mają ustaloną stawkę w wys.10, czy 11 zł. Natomiast na dzień 

dzisiejszy po podniesieniu stawki do wys. 6.50 zł. od osoby system się zbilansuje. Jeśli zajdzie taka 

potrzeba po przetargu, jak koszty będą zwiększone wówczas trzeba będzie rozmawiać o kolejnych 

podwyżkach. Ustawodawca wprost wskazał, że system ma się samofinansować. Radny zwrócił 

uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt, jak dużo Gmina dopłaca do utrzymania kanalizacji w 

kontekście tak małej ilości skanalizowanych gospodarstw na terenie Gminy Wolanów. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym Uchwała Nr V/37/2019 w sprawie w sprawie  wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 

została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” (uchwała w załączeniu). 

 



Ad. 13 

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

budżetowej na 2019 rok.  

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Murawski poddał pod głosowanie projekt uchwały                    

w ww. sprawie. W głosowaniu jawnym uchwała Nr V/38/2019 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na 2019 rok została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 14 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski poinformował, że na poprzedniej sesji nie 

wpłynęły interpelacje i zapytania. 

 

Ad. 15 

Jako pierwsza głos zabrała Pani Ewa Markowska – Bzducha Wójt Gminy Wolanów 

informując, że w związku z planowanymi zakupami w ramach funduszu sołeckiego urządzeniami 

siłowni napowietrznych na place zabaw prosi o zgłaszanie się do Kierownika wydziału do Pana 

Dariusza Lao w sprawie zapotrzebowania, ponieważ do końca marca można zakupić  ww. 

urządzenia do 40% taniej.  Także urządzenia na place zabaw zaplanowane w ramach funduszu 

sołeckiego, należy zgłaszać do Pana Kierownika do końca przyszłego tygodnia. Pani Wójt 

nadmieniła, że place zabaw będą sukcesywnie naprawiane. Termin ww. prac jest określony do 

końca lutego. Wymieniane są te elementy, które uległy zniszczeniu zgodnie z zawartą umową. 

Kolejna informacja dotyczyła organizacji Trzeciego Halowego Turnieju Drużyn o Puchar 

Wójta, zaplanowany na dzień 2 lutego 2019 roku, na który serdecznie Pani Wójt zaprosiła 

wszystkich obecnych.  

W dniu 6 lutego w związku z obchodami związanymi z nadaniem Gminie Wolanów herbu 

zorganizowane zostanie spotkanie imieninowe tzw. „Dorotki”. 

W dniu 10 marca planowane są obchody Dnia Kobiet w Publicznej Szkole Podstawowej                  

w Wolanowie. Już w tej chwili Pani Wójt zaprasza wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich oraz 

stowarzyszenia, które chciałyby się włączyć w organizację ww. święta w celu omówienia 

szczegółów uroczystości.  

Następnie Pani Ewa Markowska – Bzducha Wójt Gminy poinformowała o zgłaszaniu 

kandydatów do Perły Powiatu, termin upływa w dniu 8 lutego. 

Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Szczepaniak poinformowała o możliwości skorzystania 

przez dzieci i młodzież z bogatego programu przygotowanego przez Gminne Centrum Kultury oraz 

Bibliotekę Publiczną na czas ferii zimowych, dla tych, którzy pozostali w domach. 

W dalszej części punktu Sekretarz Gminy poinformowała również, że od dnia 1 lutego do 

dnia 28 lutego można składać wniosek o zwrot kosztów podatku akcyzowego  zawartego w cenie 

oleju napędowego.  

Kolejne ogłoszenie dotyczyło realizowanego przez Gminę projektu: „Podniesienie 

kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Wolanów”. Celem projektu jest podniesienie 

kompetencji cyfrowych mieszkańców zamieszkujących obszar gminy Wolanów. W ramach projektu 

zorganizowanych zostanie 24 szkolenia w których łącznie weźmie udział 288 osób (każda grupa 

liczyć będzie 12 osób). Uprawnionymi do udziału w szkoleniach będą osoby powyżej 25 roku życia, 

mieszkające na obszarze województwa mazowieckiego, które nie posiadają lub chcą podnieść 

swoje kompetencje cyfrowe. 

W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie szkoleń z zakresu kompetencji                          

cyfrowych. Uczestnicy będą mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych: 

1. „Rodzic w Internecie” ; 

2. „Mój biznes w sieci” ; 

3. „Moje finanse i transakcje w sieci”; 

4. „Działam w sieciach społecznościowych”; 

5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”; 



6. „Rolnik w sieci” ; 

7. „Kultura w sieci”.     

Ad. 16 

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski 

podziękował za udział w posiedzeniu, po czym o godz. 15.45 zamknął V/2019 sesję Rady Gminy 

Wolanów.  

 

 

 

Protokolantka Przewodniczący Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek     Jacek Murawski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


