
 

Protokół Nr VIII/2019 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 22 maja 2019 roku 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Gminy Wolanów Jacek Murawski o godz. 14.00  otworzył VIII/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 (nieobecny Pan Andrzej Szatan, natomiast Pani Diana Gibała spóźni się 

kilkanaście minut),  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. Ocena zasobów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie za 2018 rok. 

9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wolanów.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych pro-

wadzonych przez Gminę Wolanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.   

12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Samorządowego Publicznego Przed-

szkola w Wolanowie w roku szkolnym 2019/2020 od obowiązku realizacji tygodniowego 

wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.    

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Wolanów na lata 2019 – 2024. 

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

17. Wolne wnioski i informacje.  

18. Zamknięcie obrad. 

 Wójt Gminy Pani  Ewa Markowska – Bzducha zgłosiła wniosek o wprowadzenie 

dwóch dodatkowych punktów do porządku obrad. Poinformowała,  że za sugestią  Przedstawiciela 

Krajowej Rady Bibliotecznej  dotyczącej nazwy nowo tworzonej instytucji z Biblioteki Publicznej 

oraz Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie proponuje wprowadzenie zmiany w uchwale Nr 

V/35/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru połączenia sa-

morządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie i Gminnego Centrum 

Kultury w Wolanowie, poprzez rozszerzenie  nazwy instytucji powstałej z połączonych jednostek 

uwzględniając w nazwie „Bibliotekę”. 

 Kolejny punkt dotyczy podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości położonej w miejscowości Sławno, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 76/8. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski poddał pod głosowanie  wnio-

sek Pani Wójt o wprowadzenie dwóch punktów jako:  

- punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr V/35/2019 Rady 



Gminy Wolanów z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych in-

stytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie i Gminnego Centrum Kultury w Wo-

lanowie. 

- punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w 

miejscowości Sławno, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 76/8. 

W głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty jednogłośnie pozytywnie przez Radę Gminy Wola-

nów.   

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad z 

uwzględnionym wnioskiem. W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 

przy 13 głosach „za” przez Radę Gminy Wolanów.  

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. Ocena zasobów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie za 2018 rok. 

9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pod-

miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie gminy Wolanów.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowa-

dzonych przez Gminę Wolanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół pod-

stawowych, od dnia 1 września 2019 roku.   

12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszko-

la w Wolanowie w roku szkolnym 2019/2020 od obowiązku realizacji tygodniowego wy-

miaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.    

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr V/35/2019 Rady Gminy 

Wolanów z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych in-

stytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie i Gminnego Centrum Kultury 

w Wolanowie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miej-

scowości Sławno, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 76/8. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Wolanów na lata 2019 – 2024. 

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

19. Wolne wnioski i informacje.  

20. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3  

Do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono uwag. 

W głosowaniu jawnym przy 11 głosach „za”, 2 głosach „wstrzymujących” protokół Nr 

VII/2019 z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 28 marca 2019 roku został przyjęty przez Radę 

Gminy Wolanów. 

 

Ad. 4 



 

Na posiedzenie przybyła radna Pani Diana Gibała. 

Pani Jolanta Gutkowska Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury Sportu  

i Zdrowia poinformowała, że członkowie Komisji spotkali się na posiedzeniu w dniu 20 maja, na 

którym szczegółowo przeanalizowano Ocenę zasobów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Wolanowie 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 26 kwietnia oraz w dniu 17 maja. Przedmiotem obrad była analiza sprawozda-

nia z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Opiniowano również materiały przygotowane na sesję 

Rady Gminy - projekty uchwał oraz  przedstawione sprawozdania, które zostały jednogłośnie zao-

piniowane przez członków Komisji.  

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 8 maja oraz w dniu 17 maja. W dniu 8 maja dokonano objazdu dróg gmin-

nych. Na posiedzeniu w dniu 17 maja członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał przygotowa-

ne na sesję Rady Gminy Wolanów, które zaopiniowane zostały jednogłośnie pozytywnie.   

 Pan  Czesław Gac Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 

poinformował,  że Komisja spotkała się  na jednym posiedzeniu w dniu 17 maja. Członkowie Ko-

misji opiniowali projekty uchwał przygotowane na sesję Rady Gminy Wolanów. Wszystkie przed-

stawione przez Panią Wójt projekty zostały zaopiniowane pozytywnie jednogłośnie. 

 
Ad. 5 

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

okresie między sesjami. 

„Wielokrotnie kontaktowałam się z różnymi poziomami Policji w sprawie przywrócenia posterunku 

Policji w Wolanowie, czego owocem są dzisiejsze konsultacje. A wczoraj odwiedzili nas przedsta-

wiciele Komendy Wojewódzkiej Wydziału Inwestycji w celu oszacowania kosztów doprowadzenia 

pomieszczeń na posterunek do użytku. Deklarowałam udział gminy. 

Odbyłam szereg rozmów i spotkań związanych z budową dróg, m.in. w kwestii 150 m łączących 

drogę powiatową przez Franciszków z ul. Małcużyńskiego. Spotkania konsultacyjne związane ze 

złożeniem wniosków do programu budowy dróg lokalnych. Ostatecznie złożyliśmy dwa wnioski 

tak jak wcześniej Państwu wspominałam na budowę dróg, na które gmina posiadała pełną doku-

mentację tj. drogi przez Chruślice oraz drogi Sławno-Cerekiew na odcinku do zjazdu na Janów. W 

przypadku tej drugiej wraz z oświetleniem ulicznym, na które posiadaliśmy projekt. Czekamy na 

rozstrzygnięcie. Efektem naszych prac są również remontowane chodniki przy krajówce. W tym 

obszarze otrzymaliśmy dotację z FOGR na budowę drogi relacji Strzałków Garno na odcinku ok. 

360m w wysokości 75tys. zł, jednakże brak szerokości pasa może pogrzebać tę inwestycję. Ale 

zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby wykorzystać te pieniądze. W tym obszarze ubezpieczyli-

śmy drogi gminne. Jednocześnie przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy przetarg na remonty bieżą-

ce dróg. Niebawem rozpoczną się prace w ramach remontów bieżących (i tu może dać info że pro-

simy radnych i sołtysów o zgłaszanie ubytków w asfalcie do łatania). Z Komisją Rolną objechali-

śmy drogi lokalne w szczególności te wskazywane do remontów, jest wiele potrzeb w tym zakresie, 

ale też efekty przynosi coroczne remontowanie dróg. Najtańsza oferta na remonty bieżące dróg 

Firmy Zyko Dróg opiewa na kwotę 376.687,50 zł. brutto.  Przed Bożym Ciałem chcemy również 

wykosić pobocza dróg gminnych. 

W tym czasie odbyłam kilka spotkań z przedstawicielami różnych banków w celu rozeznania rynku 

w tym obszarze i optymalizacji usługi bankowej.  

Odbyłam również rozmowy z GS na temat nieruchomości po domu rolnika w Walinach oraz sporu 

o teren w Jarosławicach. 



Sporo uwagi poświeciliśmy przygotowaniu do strajku nauczycieli i następnie monitorowaniu tego 

strajku. Strajk miał miejsce we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy, za wyjąt-

kiem przedszkola w Sławnie. 

Przygotowaliśmy i złożyliśmy wnioski do UM na MIAS-y w sołectwach, które przeznaczyły w 

swoich funduszach sołeckich fundusze na cele, które można było dofinansować w ramach MIAS – 

Wolanów, Młodocin, Kowalanka, Zabłocie, Mniszek oraz dla OSP Strzałków na dofinansowanie 

zakupu aparatów tlenowych oraz dla OSP Jarosławice na dofinansowanie remontu dachu na straż-

nicy. 

Ogłosiliśmy przetarg na kolejny etap termomodernizacji PSP w Wolanowie – na wymianę kaloryfe-

rów oraz przetarg na remont świetlicy w Chruślicach w celu przeznaczenia na Klub Seniora. 

Odbyłam kolejne spotkania, których celem jest porządkowanie kwestii dotyczących gospodarki 

ściekami, w rezultacie drobna rzecz, ale cieszy rzędu kilkuset zł miesięcznie, a mianowicie wyne-

gocjowałam z gminą Wieniawa wyeliminowanie opłaty za przesył z faktur za ścieki ponad limit. 

Złożyliśmy deklaracje na przyłączenie do sieci gazowej placówek publicznych na terenie Wolano-

wa. 

W rezultacie złożenia pozwu przeciw firmie, która dostarczała gminie energię uzyskaliśmy orze-

czenie na rzecz gminy kwoty 50 tys. zł.  

W związku z intencją połączenia GCK i GB odwiedziła nas przedstawicielka Krajowej Rady Bi-

bliotecznej, po wysłuchaniu naszej argumentacji i odwiedzinach w Bibliotece i GCK Pani przychy-

liła się do naszej propozycji, ale poprosiła o przesłanie propozycji statutu nowej instytucji, stąd dziś 

w sprawach różnych będziemy prosić Państwa o pozytywną opinię do projektu tego statutu. Chodzi 

o to, żeby pokazać, że nie likwidujemy biblioteki, a jest to jedynie połączenie instytucji.  

Wiele uwagi poświęcamy również coraz bliższym finału inwestycjom w PSP w Mniszku oraz w 

Sławnie, w których wiele spraw trzeba uzgodnić, omówić na tym etapie. 

Trwają prace nad przygotowaniem Raportu o stanie gminy, jest to nowy dokument podsumowujący 

miniony rok, który od bieżącego roku będzie co roku przedstawiany Radzie, a także Mieszkańcom 

gminy. Radzie należy przekazać do 30 maja, a przedmiotem debaty jest ona na sesji absolutoryjnej. 

Nie ma prawnie przyjętej formuły raportu, toteż będzie on się kształtował w praktyce”. 

 

Ad. 6 

W danym punkcie posiedzenia głos zabrała Radna Pani Teresa Pankowska  z zapytaniem, 

czy  w związku ze strajkiem nauczycieli, który odbył się również w placówkach oświatowych na 

terenie gminy Wolanów (jest informacja prasowa, że za ten czas nie wypłacono wynagrodzenia), 

pojawiły się jakieś oszczędności w budżecie gminy w oświacie. Kolejny temat poruszony przez 

Panią Teresę Pankowską dotyczył  budowy wyspy gazowej w Wolanowie, radna zapytała czy 

dojdzie do realizacji ww. przedsięwzięcia. 

Wójt Gminy Pani Ewa Markowska – Bzducha odnosząc się do strajku nauczycieli, 

poinformowała, że trudno mówić o oszczędnościach w ww. dziale, ponieważ według kalkulacji 

50.000,00 zł, które z tego tytułu pozostały w oświacie przeznaczone zostaną na inne wydatki w 

dziale oświata, siedem osób odchodzi na emeryturę, którym należy zabezpieczyć 

dziewięciomiesięczne odprawy, więc w efekcie oszczędności nie będzie. 

Natomiast odnosząc się do tematu zapotrzebowania na budowę wyspy gazowej w 

Wolanowie, Wójt Gminy  poinformowała, że lobbuje w ww. kwestiach, ponieważ zdaje sobie 

sprawę z zapotrzebowania w danym rejonie na gaz ziemny. Od kwietnia minionego roku Gmina 

oczekuje na  decyzję, co do przyłącza gazowego do rozbudowywanej placówki oświatowej w 

Sławnie. W momencie kiedy zostały domówione sprawy budowy wyspy gazowej przy szkole w 

Sławnie, Gmina Wolanów została odesłana z Radomia do Warszawy w celu omówienia dalszej 

drogi realizacji ww. przedsięwzięcia. Wójt Gminy Pani Ewa Markowska – Bzducha poinformowała, 

ze  31 maja odbędzie się spotkanie dotyczące wariantów rozwiązania  sprawy przyłączenia szkoły 

w Sławnie do sieci gazowej. W związku z powyższym Pani Wójt w tej chwili nie chciałaby robić 

nadziei mieszkańcom, dopóki nie zapadną ostateczne decyzje  w ww. sprawie. 



 Jako kolejny głos zabrał radny Pan Marek Kraszewski prosząc o jak najszybszą interwencję 

w sprawie uszkodzonego przepustu  przy drodze gminnej w Kolonii Wawrzyszów (Laskowa Wola). 

Ad. 7 

Sekretarz Gminy Pani  Małgorzata Szczepaniak przedstawiła informację z realizacji uchwał 

Rady Gminy. Poinformowała, że w ramach nadzoru prawnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie Zespół w Radomiu przesłano uchwały:   

 Nr VII/47/2019 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej  

z budżetu Gminy Wolanów oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i spo-

sobu jej rozliczania. 

 Nr VII/48/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 

2019r.  

 Nr VII/49/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 

2019r. 

 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. 

 Nr VII/51/2019 Podjęcie uchwały 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. 

 Nr VII/54/2019 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Pro-

gnozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2019 – 2024. 

 Nr VII/55/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. 

Natomiast do Wojewody Mazowieckiego przesłano uchwały:  

 Nr VII/46/2019 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-

biegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2019 rok, 

 Nr  VII/52/2019 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, 

 Nr  VII/53/2019 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej do opracowania nowego pro-

jektu Statutu Gminy Wolanów, 
Do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego przesłano uchwałę:  

 Nr VII/46/2019 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-

biegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2019 rok, która została opubliko-

wana w dniu 2 kwietnia 2019 r. pod poz.4200, 

 Nr VII/47/2019 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu 

Gminy Wolanów oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozli-

czania, która została opublikowana w dniu 2 kwietnia 2019 r. pod poz.4201. 

Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.  

 

Ad. 8  

Ocena zasobów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie za 2018 rok ( ocena w załą-

czeniu). 

 Do ww. dokumentu nie złożono uwag ani zastrzeżeń. 

Ad. 9 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pod-

miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za 2018 rok. (sprawozdanie w załączeniu) 

 Do ww. dokumentu nie złożono uwag ani zastrzeżeń. 

 

Ad. 10 



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

wie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wola-

nów. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w ww. sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym Uchwała Nr VIII/56/2019 w sprawie uchwalenia Re-

gulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wolanów została przyjęta 

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

 

Ad. 11 

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

wie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów 

oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. 

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 VIII/57/2019 w sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów oraz określenia gra-

nic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku została przyjęta jed-

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

 

Ad. 12 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zwolnienia dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie w roku szkolnym 

2019/2020 od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych. 

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 VIII/58/2019 w sprawie zwolnienia dy-

rektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie w roku szkolnym 2019/2020 od 

obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń-

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

 

Ad. 13 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Wójta 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 VIII/59/2019 w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Wójta Gminy Wolanów została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” (uchwała w 

załączeniu). 

 

Ad. 14 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmiany w uchwale Nr V/35/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 stycznia 2019 

roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicz-

nej 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 VIII/60/2019 w  sprawie wprowadzenia zmiany 

w uchwale Nr V/35/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru 

połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie i Gmin-

nego Centrum Kultury w Wolanowie została przyjęta jednogłośnie 14 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 VIII/61/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Sławno, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 

76/8 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 16 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Go-

spodarki Wodnej w Warszawie. 

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/62/2019 w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej 

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

 

Ad. 17 

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 VIII/63/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w 

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

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

 

Ad. 18 

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 VIII/64/2019 w sprawie zmian w uchwale 

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

 

Ad. 19 

W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrał  Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek 

Murawski informując o piśmie, które wpłynęło od Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu 

dotyczące liczby ławników, jaka powinna być wybrana na kadencję 2020 – 2023. Informacja w 

ww. temacie zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy Wolanów oraz rozesłana została do wszystkich sołectw na terenie gminy. 

Następnie Wójt Gminy Wolanów Pani Ewa Markowska – Bzducha przedstawiła projekt 

Statutu Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie prosząc o opinię Rady w 

przedmiocie ww. projektu dokumentu (projekt w załączeniu). 

Do przedstawionego projektu nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń.  

W związku z powyższym  Przewodniczący Rady Gminy Wolanów Pan Jacek Murawski 

poddał pod opinię projekt Statutu Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie, gdzie w 

głosowaniu jawnym został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie przy 14 głosach „za” przez Radę    

Gminy Wolanów. 



 Radny Pan Marek Ferens poruszył kwestię związaną z uszkodzonym urządzeniem na placu 

zabaw w m. Kowalanka. Poprosił o demontaż ww. urządzenia. 

 Sołtys sołectwa Jarosławice Pani Małgorzata Skoczek zgłosiła potrzebę założenia dodatko-

wej lampy na słupie nr 10 w m. Jarosławice (w tamtejszej okolicy zamieszkała kolejna rodzina).  

Jest to łuk drogi gminnej, w kierunku Bieniędzic przy której jest bardzo słaba widoczność.  

     

Ad. 20 

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

podziękował za udział w posiedzeniu, po czym o godz. 15.10 zamknął VIII/2019 sesję Rady Gminy 

Wolanów.  

 

 

 

Protokolantka Przewodniczący Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek     Jacek Murawski 

 

 

 

 

 

 


