
 

Protokół Nr VII/2019 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 28 marca 2019 roku 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Gminy Wolanów Jacek Murawski o godz. 14.00  otworzył VII/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 12 radnych (Pan Marcin Ciężkowski, Pan Marek Ferens, Pan Andrzej Szatan  

nieobecni), 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. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie za 2018 rok. 

9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby wynikające  

z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2018 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-

biegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2019 rok.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej  

z budżetu Gminy Wolanów oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej roz-

liczania. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu  

w 2019r.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2019r. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/30/2018 z dnia 21 grudnia 

2018 roku dotyczącej  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2019 r. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/33/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku w spra-

wie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego  na realizację zada-

nia publicznego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości grun-

towej, położonej w miejscowości Wolanów, oznaczonej jako działka ewidencyjna  nr 69,  jej do-

tychczasowemu  Dzierżawcy.    

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej do opracowania nowego pro-

jektu Statutu Gminy Wolanów.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Wolanów na lata 2019 – 2024. 

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

20. Wolne wnioski i informacje.  

21. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. W głosowaniu 

jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przy 12 głosach „za” przez Radę Gminy Wo-

lanów.  

 

Ad. 3  

Do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono uwag. 

W głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za” protokół Nr VI/2019 z sesji Rady Gminy 

Wolanów z dnia 27 lutego 2019 roku został przyjęty przez Radę Gminy Wolanów. 

 



Ad. 4 

 Pani Jolanta Gutkowska Przewodnicząca  Komisji Oświaty Kultury Sportu  

i Zdrowia poinformowała, że członkowie Komisji spotkali się na posiedzeniu w dniu 25 marca, na 

którym szczegółowo przeanalizowano sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wolanowie za 2018 rok, oraz sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny oraz potrzeby wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej za 2018 rok. 

Zajęto się również analizą projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Gminy. Wszystkie 

zostały zaopiniowane pozytywnie jednogłośnie przez członków Komisji. 

 Pani Diana Gibała Przewodnicząca  Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja odbyła 

posiedzenie w dniu 22 marca. Przedmiotem obrad była analiza wydatków na OSP działających na 

terenie Gminy Wolanów za 2018 rok, a także analiza wydatków na wymianę mebli biurowych w 

Urzędzie Gminy w 2018 roku. 

Opiniowano również materiały przygotowane na sesję Rady Gminy- projekty uchwał oraz  spra-

wozdania: z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie za 2018 rok, a tak-

że z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby wynikające z ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2018 rok. 

Członkowie Komisji odnieśli się pozytywnie jednogłośnie do wszystkich przedstawionych materia-

łów. 

Pan  Mirosław Furczyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Po-

rządku Publicznego poinformował, że członkowie Komisji spotkali się na dwóch posiedzeniach 

między sesjami, w dniu 7 marca oraz w dniu 21 marca. W dniu 7 marca członkowie Komisji anali-

zowali temat zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych przy lokalach komunalnych oraz ana-

lizowali tematu związany z odwodnieniem terenu przedszkola w Wolanowie. W celu lepszego ro-

zeznania Komisja wyjechała w teren, aby dokonać oględzin. 

Na posiedzeniu w dniu 21 marca członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał przygotowane na 

sesję Rady Gminy Wolanów, które zaopiniowane zostały jednogłośnie pozytywnie.  Przedstawione 

zostało również sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie 

za 2018 rok, oraz sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby wy-

nikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 

2018 rok 

Pan  Czesław Gac Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 

poinformował, że członkowie Komisji  spotkali się  na jednym posiedzeniu w dniu 21marca. 

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

Wszystkie przedstawione projekty przez Panią Wójt zostały zaopiniowane pozytywnie jednogło-

śnie. 

Analizowano również sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wo-

lanowie za 2018 rok, oraz sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz po-

trzeby wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej za 2018 rok. 

 

Ad. 5 

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

okresie miedzy sesjami. 

„ 28 lutego – zorganizowaliśmy spotkanie w sprawie przebudowy wodociągu gminnego w sposób 

umożliwiający mieszkańcom zabudowę posiadanej działki, sprawa ciągnie się od trzech lat, udało 

się wypracować porozumienie; 

1 marca – zorganizowaliśmy spotkanie z  przedstawicielami GDDKiA w sprawie niepokojów 

Mieszkańców związanych z budową i funkcjonowaniem drogi ekspresowej S7; w spotkaniu wzięli 

udział również ministrowie Marek Suski Szef GP Premiera RP oraz Andrzej Adamczyk minister 



infrastruktury; na dzień dzisiejszy skierowane zostały pisma do GDDKiA w poruszanych sprawach; 

w niektórych sprawach nastąpił niewielki postęp; 

7 marca -  zorganizowaliśmy naradę z Dyrektorami szkół, głównie dotyczącą wytycznych do arku-

szy organizacyjnych; 27 marca – zorganizowaliśmy kolejną naradę dotyczącą strajku nauczycieli, 

czekamy na wytyczne MEN i będziemy organizować alternatywne zespoły ds. przeprowadzenia 

egzaminów w gimnazjum i szkołach podstawowych; 

7 marca – odbyło się również spotkanie z Sołtysami rozpoczynającymi nową kadencję. 

8 marca – brałam udział w spotkaniu dotyczącym programu budowy dróg lokalnych w UW w War-

szawie oraz spotkaniu dotyczącym kolejnego wariantu przebiegu drogi S12  tzw. wariant granato-

wy, który jest preferowany przez część mieszkańców gminy Wieniawa; 

W trakcie pierwszego tygodnia marca brałam udział w spotkaniach różnych grup Mieszkańców 

głównie Pań związanych z obchodami dnia kobiet. Między innymi 10 marca w PSP w Wolanowie 

odbyły się warsztaty dla kobiet dotyczące zdrowia kobiet. W warsztatach uczestniczyło ponad 40 

Pań. 

7, 21, 22 i 25 marca brałam udział w posiedzeniach komisji Rady Gminy. Między innymi przed-

miotem rozważań był stan mieszkań komunalnych. 

12 marca – odbyłam spotkanie w MSiT w sprawie możliwości ponownego aplikowania o dofinan-

sowanie budowy sali gimnastycznej przy PSP w Mniszku oraz w Mazowieckim Kuratorium Oświa-

ty w Warszawie  

W poprzednim tygodniu rozpoczęliśmy prace związane z aktualizacją dokumentacji związanej z 

budową dróg, o których dofinansowanie chcemy się ubiegać z programu budowy dróg lokalnych. 

Są to dwie drogi, na które posiadamy dokumentację tj. Sławno-Cerekiew i Chruślice. Niestety obie 

dokumentacje są już częściowo nieaktualne i w związku z powyższym wymagają szeregu działań 

związanych z ich aktualizacją. 

W ub. tygodniu również skierowaliśmy pismo w sprawie przywrócenia posterunku policji. 

W poniedziałek 1.04 mamy wizytę Komendanta Miejskiego Policji mającą  na celu ogląd lokalu dla 

posterunku policji. 

Cały czas wspólnie z gminą Przytyk i Wieniawa prowadzimy rozmowy w sprawie źródeł finanso-

wania modernizacji oczyszczalni ścieków w Wólce Domaniowskiej. 

Od 18 marca funkcjonuje kurs W o godz. 22.15, pierwszego dnia podróżowało nim 4 osoby. 

W kolejnych tygodniach spodziewamy się większej frekwencji pasażerów. 

Od 1 kwietnia będzie funkcjonował w UG punkt pomocowy dla Mieszkańców finansowany z fun-

duszu sprawiedliwości, w poniedziałki od 11 do 19 – jest to pomoc psychologiczna, prawna, a na-

wet finansowa dla ofiar przestępstw. 

Od 1 kwietnia wprowadzamy zmianę godzin funkcjonowania UG tj. wydłużenie w poniedziałki do 

godz. 16.30 i tym samym skrócenie w piątki do godz. 14.30”. 

 

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. Poinformowała, iż w ramach nadzoru prawnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie Zespół w Radomiu przesłano uchwały:   



 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,  

 Nr  VI/42/2019  w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

 Nr  VI/44/2019  w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-

rowego odprowadzania ścieków, 

Natomiast do Wojewody Mazowieckiego przesłano uchwały:  

 Nr  VI/39/2019  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, 

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 2019-2023, 

 Nr  VI/43/2019  w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego publicznego 

transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gmin-

nych przewozach pasażerskich  na terenie Gminy Wolanów oraz określenia osób uprawnio-

nych do korzystania z przejazdów bezpłatnych, 

 Nr  VI/44/2019  w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków, 

 Nr VI/45/2019 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody  

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

nia organowi regulacyjnemu, 

Do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego przesłano uchwałę:  

 Nr  VI/39/2019  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, która została opublikowana w dniu 8 marca 2019 r. pod poz.3166, 

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 2019-2023, 

która została opublikowana w dniu 8 marca 2019 r. pod poz.3167 

 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, która 

została opublikowana w dniu 8 marca 2019 r. pod poz.3168, 

 Nr  VI/42/2019  w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, która została 

opublikowana w dniu 8 marca 2019 r. pod poz.3169, 

 Nr  VI/43/2019  w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego publicznego 

transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gmin-

nych przewozach pasażerskich  na terenie Gminy Wolanów oraz określenia osób uprawnio-

nych do korzystania z przejazdów bezpłatnych, która została opublikowana w dniu 28 lute-

go 2019 r. pod poz.2707, 



Nr  VI/44/2019  w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-

rowego odprowadzania ścieków, która została opublikowana w dniu 8 marca 2019 r. pod 

poz.3170, 

 

Ad. 8  

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie za 2018 

rok przedstawiła Kierownik Pani Urszula Pisarek (sprawozdanie w załączeniu). 

 

Ad. 9 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby wynikające  

z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2018 rok 

przedstawiła Kierownik Pani Urszula Pisarek (sprawozdanie w załączeniu). 

 

Ad. 10 

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

wie  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2019 rok. 

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 VII/46/2019 w sprawie przyjęcia „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Wolanów na 2019 rok została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za” (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 11 

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

wie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wolanów oraz trybu po-

stępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. 

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 VII/47/2019 w sprawie  zasad udzielania spół-

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

udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za” (uchwała 

w załączeniu). 

 

Ad. 12 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2019 r. 

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 VII/48/2019 w sprawie udzielenia pomo-

cy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2019 r. została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za” 

(uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 13 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2019 r. 

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 VII/49/2019 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2019 r została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za” 

(uchwała w załączeniu). 

 



Ad. 14 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie wpro-

wadzenia zmian w Uchwale Nr IV/30/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku dotyczącej  udzielenia po-

mocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2019 r. 

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 VII/50/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w 

Uchwale Nr IV/30/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku dotyczącej  udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Radomskiemu w 2019 r. została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za” (uchwała w 

załączeniu). 

 

Ad. 15 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

uchylenia uchwały Nr IV/33/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rze-

czowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego  na realizację zadania publicznego. 

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 VII/51/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 

IV/33/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi 

Województwa Mazowieckiego  na realizację zadania publicznego została przyjęta jednogłośnie  

12 głosami „za” (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 16 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej w miejsco-

wości Wolanów, oznaczonej jako działka ewidencyjna  nr 69,  jej dotychczasowemu  Dzierżawcy. 

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 VII/52/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wolanów, 

oznaczonej jako działka ewidencyjna  nr 69,  jej dotychczasowemu Dzierżawcy została przyjęta 

jednogłośnie 12 głosami „za” (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 17 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie powoła-

nia doraźnej Komisji Statutowej do opracowania nowego projektu Statutu Gminy Wolanów.  

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 VII/53/2019 w sprawie powołania doraźnej 

Komisji Statutowej do opracowania nowego projektu Statutu Gminy Wolanów została przyjęta 

jednogłośnie 12 głosami „za” (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 18 

Skarbnik Gminy Pani Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2019 – 2024. 

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 VII/54/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2019 – 2024 została przyjęta 

jednogłośnie 12 głosami „za” (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 19 



Skarbnik Gminy Pani Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na 2019 rok. 

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 VII/55/2019 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na 2019 rok została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za” (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 20 

W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrała Sekretarz Gminy Pani Małgorzata 

Szczepaniak informując o wydanym Zarządzeniu Nr 25/2019 Wójta Gminy Wolanów z dnia 21 

marca 2019 r w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego  nieograniczonego  na 

sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Strzałków 

oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 102.  Sekretarz poinformowała, że ww. przetarg jest 

wykonaniem uchwały Rady Gminy Wolanów z dnia 28 września 2018 roku.  

  Kolejne wydane Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Wolanów z dnia 21 marca 2019 r w 

sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego  nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości 

położonej w obrębie Wymysłów oznaczonej, jako działka ewidencyjna nr 298/9, które jest 

wykonaniem uchwały Rady Gminy Wolanów z dnia 31 października 2017 roku. 

Szczegóły ww. ogłoszeń znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy oraz przesłane zostały do sołectw.  

 

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 VII/2019 sesję Rady Gminy 

Wolanów.  

 

 

 

Protokolantka Przewodniczący Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek     Jacek Murawski 

 

 

 

 

 

 


