
 

Protokół Nr VI/2019 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 27 lutego 2019 roku 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Gminy Wolanów Jacek Murawski o godz. 14.00  otworzył VI/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 13 radnych (radna p. Diana Gibała nieobecna usprawiedliwiona, radny p. Czesław Gac 

spóźnienie), 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. Wnioski i zapytania radnych. 

7. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żyw-

ności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019- 2023. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadcze-

nia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób  i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 

leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 

inkaso.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi          

w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za in-

kaso. 

12. Podjęcie w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego publicznego transportu 

zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewo-

zach pasażerskich  na terenie Gminy Wolanów oraz określenia osób uprawnionych do ko-

rzystania z przejazdów bezpłatnych. 

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

i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wolanów w celu przekazania go do zaopiniowa-

nia organowi regulacyjnemu. 

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 poprzedniej sesji odniosła się Radna Pani Teresa Pankowska informując, że 

protokół został napisany zbyt ogólnie. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy 

Jacek Murawski poprosił o wskazanie konkretnej sprawy, której zapis nie znalazł się w protokole. 

Ponadto nadmienił, że od początku obecnej kadencji Rady Gminy sesje są nagrywane                         



i transmitowane, w związku z czym można prześledzić całość dźwięku oraz obrazu, natomiast    

protokół to nie stenogram dodał.  

Radna Pani Teresa Pankowska nie zgłosiła konkretnej zmiany do protokołu.   

W głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” protokół Nr V/2019 z 

sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 30 stycznia 2019 roku został przyjęty przez Radę Gminy 

Wolanów. 

Ad. 4 

 Pani Jolanta Gutkowska Przewodnicząca  Komisji Oświaty Kultury Sportu  

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

posiedzenie z Komisją Rewizyjną w dniu 22 lutego. Przedmiotem obrad było opiniowanie 

projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Gminy.  Członkowie Komisji  do wszystkich 

projektów odnieśli się pozytywnie jednogłośnie. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa  Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Pan  

Mirosław Furczyński poinformował, że w dniu 22 lutego odbyło się wspólne posiedzenie z Komisją 

Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów. Członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał 

przygotowane na sesję Rady Gminy Wolanów. 

Wszystkie przedstawione projekty przez Panią Wójt zostały zaopiniowane pozytywnie jednogło-

śnie.   

Ad. 5 

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

okresie miedzy sesjami. 

„W dniu 25 lutego zakończyliśmy wybory sołtysów oraz rad sołeckich. Witam serdecznie nowo 

wybranych Państwa Sołtysów, w szczególności tych, którzy po raz pierwszy są na sesji.  

W dniu 2 lutego odbył się Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Powiatu 

Radomskiego. W tym turnieju z naszej strony oprócz tego, że udostępniliśmy halę sportowa, 

ufundowaliśmy poczęstunek oraz  puchar od Wójta i Rady Gminy Wolanów dla najlepszego 

strzelca tego wydarzenia. 

W dniu 4 lutego odbyło się spotkanie w terenie w sprawie spornej drogi w m. Rogowa w 

sprawie wskazania granic działki (droga przejęta uchwałą Rady Gminy od KOWR-u). Występuje 

tam problem braku akceptacji sąsiadujących osób bezpośrednio z ww. drogą, w związku z czym 

problem nie do końca został rozwiązany. Ufamy, że z biegiem czasu dojdzie do porozumienia. 

5 lutego byłam na spotkaniu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  w sprawie 

zgłaszanych przez nas postulatów dotyczących drogi krajowej, jak również związanych z drogą S7. 

Rezultatem tego spotkania jest między innymi zbieranie od Państwa informacji dotyczących 

koniecznych prac na chodniku przy krajówce. Pan Kierownik Oddziału zadeklarował, że ponownie 

zostaną przeprowadzone prace, które miały miejsce pod koniec ubiegłego roku. 

W dniu 10 lutego w ramach obchodów święta patronki gminy św. Doroty miała miejsce 

Msza w intencji Mieszkańców z udziałem Pocztów Sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych. 

6 lutego w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie odbyły się obchody imienin Doroty. W 

przyszłości mając więcej czasu rozważymy szerszą formułę obchodów święta patronki. 

  W dniu 7 lutego odbyły się negocjacje z przewoźnikiem odnośnie dodatkowego 

kursu „W”, który ma funkcjonować o godz. 22.15 z Radomia do Mniszka. Ponieważ oferty, które 

wpłynęły do Urzędu znacznie przekraczały kwotę zaplanowaną przez nas na ww. cel,  

postępowanie zostało unieważnione, natomiast w rozmowach bezpośrednich udało się tę cenę 

wynegocjować na poziomie 38.800,00 zł. za 10 miesięcy. Przedmiotem obrad jest projekt uchwały, 

który również reguluje ulgi. Optymalna data zafunkcjonowania ww. kursu prawdopodobnie 

przypadnie na dzień 18 marca 2019 roku. 

8 lutego uczestniczyłam w Powiatowym spotkaniu z osobami związanymi z 

funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu radomskiego. Z żalem muszę 

powiedzieć, że Gmina Wolanów w rankingach pozyskała najmniej środków z zewnątrz na 

funkcjonowanie Straży Pożarnej. Uplasowaliśmy się na ostatnim miejscu. 

11 lutego uczestniczyłam w spotkaniu z Wójtami Gminy Przytyk oraz Wieniawa w kolejnej 



turze rozmów na temat funkcjonowania oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Przytyku. 

12 lutego uczestniczyłam w spotkaniu na temat gazyfikacji. Stan obecny jest taki, że w 

perspektywie najbliższych lat na terenie Gminy Wolanów nie ma zaprojektowanej sieci gazowej. 

Jeśli chodzi o nowe sieci prezentowane przez Polską Spółkę Gazowniczą do budowy, gdzie już są 

postępowania inwestycyjne w toku, to tam na terenie gminy Wolanów takiej sieci praktycznie nie 

ma. Jest tylko fragment na terenie gminy Wolanów, jako połączenie ulicy Małcużyńskiego z 

terenem gminy Kowala. Ten fragment będzie przechodził w Podlesiu. Dla przykładu w sąsiedniej 

Gminie Zakrzew do realizacji w ciągu najbliższych lat jest 33 km sieci gazowej. W tej sprawie 

spotkałam się z Polską Spółką Gazowniczą rozmawiając, aby Wolanów zaistniał w planach 

rozbudowy sieci gazowej. Pod koniec ubiegłego roku Gmina Wolanów zawarła umowę na dostawę 

gazu do szkoły w Sławnie. Jednak do tej pory PSG ogłosiła już trzeci raz przetarg na  realizację 

zadania i nie wyłoniono jeszcze firmy na realizację przyłącza, które połączy szkołę  w Sławnie z 

istniejącą siecią.  Deklaracja PSG zgodnie z podpisaną umową zakłada, że do 15 października 2019 

roku  zobowiązana jest dostarczyć gaz do szkoły w Sławnie. W przypadku jeśli się to nie uda, PSG 

umiejscowi przenośny kontener na czas dopóki nie zrealizują przyłącza. W między czasie 

wystąpiliśmy o wybudowanie przyłącza do przedszkola w Sławnie. Niestety uzyskaliśmy w ww. 

temacie odpowiedź negatywną. 

Złożyłam również do Polskiej Spółki Gazownictwa pismo w sprawie potencjalnych 

odbiorców gazu przez Przedsiębiorstwa znajdujące się na terenie Gminy Wolanów, które byłyby 

zainteresowane funkcjonowaniem procesu w oparciu o gaz.  Sama spółka jest zainteresowana  

Przedsiębiorcami oraz instytucjami użyteczności publicznej, dla których okazałoby się rentowne 

wybudowanie tzw. wyspy gazowej.  

18 lutego odbyłam spotkania z Wójtem Gminy Przytyk i Potworowa w wyniku czego 

została podpisana umowa partnerska dotycząca wydarzenia pt. „Wolanów Food Festiwal”, które 

planowane jest na dzień 15 września. Na ww. cel został złożony projekt do Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich w celu pozyskania środków, aby zorganizować ww. imprezę na dobrym 

poziomie. Wkład środków własnych wynosi ponad 20.000,00 zł. Ażeby projekt otrzymał 

dofinansowanie centralne projekt musi mieć oddziaływanie na pięć województw. 

W międzyczasie spotkałam się z Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego Panem 

Rafałem Rajkowskim rozmawiając o dofinansowaniu drogi z FOGR-u jak również o szansach 

finansowania dróg samorządowych. Na moment obecny  otrzymaliśmy pismo z Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odnośnie chodnika w Sławnie, natomiast od Samorządu 

Województwa Mazowieckiego nie otrzymaliśmy żadnej deklaracji, w związku z czym nie możemy 

przystąpić do wydatków, dopóki takiej deklaracji nie będzie i nie podpiszemy stosownego 

porozumienia. Przy czym informacja jest taka, że droga wojewódzka stanie się drogą powiatową, 

natomiast moment czasowy nie jest jeszcze znany. 

W międzyczasie spotkaliśmy się również z  przedstawicielem firmy wykonującej instalacje 

fotowoltaiczne pod kątem projektu, który dotyczy termomodernizacji szkoły w Wolanowie, 

ponieważ w trzecim etapie przewidziana jest wymiana kaloryferów oraz solary. Z opinii fachowców 

solary nie są najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o obiekt w którym latem jest najmniejszy pobór 

wody, mogą one się przegrzewać i w efekcie ulec uszkodzeniu. W związku z czym spotkaliśmy się 

pod kątem montażu instalacji fotowoltaicznych zamiast solarów, aby rekompensować koszty 

zużycia prądu. 

Wczoraj brałam udział w spotkaniu z Wojewodą Mazowieckim na temat perspektyw 

finansowania infrastruktury na terenie Województwa Mazowieckiego,  mówi się o dużych 

pieniądzach na drogi. To są pieniądze, które obciążone są dużymi wymogami w sensie 

dokumentacyjnym. Nabór będzie trwał miesiąc. Nasz stan obecny jeśli chodzi o dokumentację  

wygląda następująco, mamy dokumentację na drogę w Chruślicach, aktualizacji wymaga tylko 

kosztorys, natomiast na drogę Sławno – Cerekiew aktualizacji wymagają wszystkie elementy tej 

dokumentacji. Na Chruślice wartość kosztorysowa opiewa na kwotę 706.000,00 zł.  Na drogę w 

Sławnie wartość kosztorysowa wynosi 2.255.000,00 zł. przy czym jest to odcinek ok. 1700 m., 

dlatego całość nie byłaby brana pod uwagę, tylko odcinek ok. 900 m do drogi Janów.  



Niestety niedobra wiadomość jest taka, że nie będzie dotacji na kanalizację, jedynie 

pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie, 

dotacje są dla aglomeracji.  To też martwi mnie pod kątem modernizacji oczyszczalni ścieków w 

Przytyku, której wartość dokumentacji projektowo - kosztorysowej wynosi 15 mln zł.”.   

O godz. 14.20 przybył Radny Pan Czesław Gac. 

Ad. 6 

W danym punkcie posiedzenia głos zabrał Radny Pan Marek Małysa zgłaszając  zgłosił problem z 

gryzoniami zamieszkałymi na jednej z działek w m. Franciszków, które niszczą zbiory w 

sąsiadujących gospodarstwach. Poprosił o interwencję w ww. temacie. 

Ad. 7 

Sekretarz Gminy Małgorzata Szczepaniak przedstawiła informację z realizacji uchwał Rady 

Gminy. W ramach nadzoru prawnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w 

Radomiu przesłano uchwały:   

 Nr V/37/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.  

 Nr  V/38/2019 w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. 

Natomiast do Wojewody Mazowieckiego przesłano uchwały:  

 Nr V/35/2019 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Wolanowie i Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie, 

 Nr V/36/2019 w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego przesłano uchwałę:  

 Nr V/35/2019 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Wolanowie i Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie, która zo-

stała opublikowana w dniu 7 lutego 2019 r. pod poz. 1830, 

 Nr V/36/2019 w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków, która została opublikowana w dniu 7 lutego 2019 r. 

pod poz.1831, 

 Nr V/37/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, która została opublikowana w dniu 7 lutego 

2019 r. pod poz.1832, 

Ad. 8  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski odczytał treść projektu uchwały w spra-

wie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie po-

siłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rzą-

dowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023. 

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 VI/39/2019 w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego 

na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek  

w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” (uchwała  

w załączeniu). 

Ad. 9 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski odczytał treść projektu uchwały w spra-

wie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na po-

moc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób  

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

2023. 

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 VI/40/2019 w sprawie określania zasad zwrotu 



wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku lub 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób  i rodzin objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023została przyjęta 

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

Ad. 10 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznacze-

nia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.  

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 VI/41/2019 w sprawie poboru podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i 

określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” 

(uchwała w załączeniu). 

Ad. 11 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasen-

tów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

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 VI/42/2019 w sprawie poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” (uchwała w 

załączeniu). 

Ad. 12 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego publicznego transportu zbiorowego w zakresie zada-

nia o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich  na terenie Gminy 

Wolanów oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z przejazdów bezpłatnych. 

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 VI/43/2019 w sprawie ustalenia cen za usługi 

przewozowe lokalnego publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze 

użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich  na terenie Gminy Wolanów oraz 

określenia osób uprawnionych do korzystania z przejazdów bezpłatnych została przyjęta 

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

Ad. 13 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

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

ków. 

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 VI/44/2019 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. 14 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wo-

lanów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

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 VI/45/2019 w sprawie przyjęcia projektu 



Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wolanów w 

celuprzekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu została przyjęta jednogłośnie 14 

głosami „za” (uchwała w załączeniu). 

Ad. 15 

W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrała Wójt Gminy Wolanów Pani Ewa 

Markowska – Bzducha przypominając o spotkaniu z GDDKiA w dniu 1 marca 2019 roku  o godz. 

18.00 w PSP w Wolanowie dotyczące drogi ekspresowej S7. Tematem spotkania będą postulaty 

Mieszkańców w związku z nowo wybudowaną drogą. Jeszcze raz zaprasza wszystkich 

zainteresowanych do udziału.  

 Następnie Pani Wójt w związku z obchodami Dnia Kobiet zaprosiła chętne Panie do wzięcia 

udziału  w spotkaniu w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie w dniu 8 marca o godz. 18.00  

oraz w treningu – warsztatach dla kobiet w dniu 10 marca 2019 roku w PSP w Wolanowie. 

 Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Szczepaniak poinformowała, że od 4 marca będzie można 

składać wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego (e-dowodu). W związku z wdrożeniem 

systemu od dnia 27 lutego do dnia 4 marca nie będzie można złożyć internetowo wniosku o dowód 

i w związku z tym nastąpi również przerwa techniczna w dniu 1 marca.  

W związku z pracami porządkowymi swoich działek i ogródków Sekretarz zaapelowała do 

Mieszkańców za pośrednictwem Państwa Radnych i Sołtysów o legalne przeprowadzenie ww. prac 

i nie wypalanie traw. 

 Skarbnik Gminy Pani Zofia Janas poinformowała, że w związku z przystąpieniem Gminy 

Wolanów do projektu „Polska Bezgotówkowa” w ramach ww. programu chciałaby dokonać 

rozeznania wśród Państwa Sołtysów, czy byliby zainteresowani terminalami płatniczymi                           

w kontekście przyjmowania podatków. 

Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Szczepaniak zaprosiła Państwa Sołtysów na naradę z 

Panią Wójt w nowej kadencji, odbędzie się tego dnia również szkolenie z ochrony danych 

osobowych. 

Radny Pan Czesław Gac oraz Pani Teresa Pankowska poruszyli temat zlokalizowanych 

skrzynek energetycznych oraz ogrodzeń zbyt blisko dróg  gminnych. 

Następnie głos zabrał radny Pan Rafał Czubak w sprawie wycięcia gałęzi, które blokują 

oświetlenie uliczne w m. Mniszek – Podulek.     

Ad. 16 

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

podziękował za udział w posiedzeniu, po czym o godz. 15.15 zamknął VI/2019 sesję Rady Gminy 

Wolanów.  

 

 

 

Protokolantka Przewodniczący Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek     Jacek Murawski 

 

 

 

 

 

 


