
 

Protokół Nr IX/2019 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 7 czerwca 2019 roku 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Gminy Wolanów Jacek Murawski o godz. 13.00  otworzył IX/2019 

sesję Rady Gminy Wolanów. Powitał Panią Wójt, Panią Sekretarz, Skarbnik, Biuro Rady, a także 

Państwa Radnych i Sołtysów przybyłych na sesję. Następnie zgodnie z listą obecności 

poinformował, że w sesji uczestniczy 12 radnych (nieobecny Pan Marcin Ciężkowski i Pani Teresa 

Pankowska, natomiast Pan Mirosław Furczyński 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Wyboru Ławników.  

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

Gminy Wolanów na lata 2019 – 2024. 

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

11. Wolne wnioski i informacje.  

12. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski poddał pod głosowanie proponowany 

porządek obrad. W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przy 12 gło-

sach „za” przez Radę Gminy Wolanów.  

  

Ad. 3  

Do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono uwag. 

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

Wolanów z dnia 22 maja 2019 roku został przyjęty przez Radę Gminy Wolanów. 

 

Ad. 4 

Na posiedzenie przybył radny Pan Mirosław Furczyński.  
Pani Jolanta Gutkowska Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia 

poinformowała, że w dniu 3 czerwca odbyło się  wspólne posiedzenie z Komisją Rewizyjną, na 

którym zajmowano się analizą projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Gminy. Zmiany w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w budżecie gminy zostały zaopiniowane pozytywnie 

jednogłośnie.  Do Komisji Doraźnej ds. Wyboru Ławników zgłosili się Radni Pan Marek Małysa 

oraz Pan Marek Kraszewski. Przedstawiono również uchwałę  Nr Ra.203.2019 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie: 

opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wolanowie w sprawie 

udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018. 

Pan Czesław Gac Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 

poinformował, że w dniu 4 czerwca odbyło się wspólne posiedzenie z Komisją Rolnictwa Ochrony 

Środowiska i Porządku Publicznego. Członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał 

przygotowane na sesję Rady Gminy Wolanów. Wszystkie przedstawione projekty zostały 

zaopiniowane pozytywnie jednogłośnie. Do Komisji Doraźnej ds. Wyboru Ławników zgłoszono 

Radnego Pana Edwarda Pysiaka. Zapoznano się również z uchwałą Regionalnej Izby 



Obrachunkowej w sprawie: opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w 

Wolanowie w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018 oraz 

uchwałą w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wolanów sprawozdaniu z 

wykonania budżetu za rok 2018. Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zagłosowali za 

udzieleniem Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu  za 2018 rok.  

 Pan Mirosław Furczyński poinformował, że odbyło się również spotkanie Komisji 

Statutowej, na którym ustalono plan opracowania nowego Statutu Gminy Wolanów. 

    

Ad. 5 

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

okresie między sesjami. 

„Wiele uwagi poświęciliśmy zapewnieniu pomocy Rodzinom poszkodowanym w wyniku trąby 

powietrznej w Jarosławicach. W dniu 22 maja pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wolanowie przeprowadzili w miejscu zdarzenia wywiady środowiskowe pod kątem 

przyznania poszkodowanym pomocy finansowej. Równocześnie pracowała również Komisja 

powołana przez Wójta Gminy z pracowników Urzędu Gminy jak i przedstawicieli Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu, która dokonała oceny zakresu i rodzaju uszkodzeń 

budynków. W dniu 23 maja ze środków własnych budżetu gminy wypłacone zostały 

poszkodowanym pomocowe świadczenia pieniężne. Dodatkowo po oszacowaniu strat przez 

zatrudnionego przez Gminę uprawnionego rzeczoznawcę skierowaliśmy do Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie pismo w sprawie przyznania poszkodowanym Rodzinom pomocy z 

rezerwy celowej budżetu państwa. 

Złożyliśmy do sądu w Przysusze wnioski o zasiedzenie w odniesieniu do działek w pasie drogi w 

Chruślicach i w Sławnie, w odniesieniu do których jesteśmy samoistnym posiadaczem. 

Zgromadziliśmy niezbędną dokumentację i złożyliśmy zgłoszenie na przebudowę drogi Strzałków –

Garno, niestety nie otrzymaliśmy akceptacji i walczymy dalej. 

24 maja odbyłam spotkanie z wójtami gmin Wieniawa i Przytyk oraz Prawnikiem, który będzie 

przygotowywał wstępną koncepcję umowy spółki. 

Zorganizowaliśmy zebranie w Walinach poświęcone przekazaniu roszczenia do nieruchomości po 

dawnym klubie rolnika przez Mieszkańców Walin na rzecz Gminy Wolanów. 

Przeprowadziliśmy działania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu 

Europejskiego. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że frekwencja w naszej gminie wyniosła 43%. 

Sfinalizowaliśmy prace związane z przygotowaniem Raportu o stanie Gminy, który jest 

zamieszczony na BiP Gminy i będzie przedmiotem obrad na sesji absolutoryjnej. 

Przeprowadziliśmy przetarg na wymianę kaloryferów w szkole w Wolanowie oraz na klub seniora. 

W obydwu przypadkach ceny zaproponowane przez potencjalnych wykonawców okazały się 

znacznie wyższe niż zakładaliśmy. Stąd projektowane zmiany w budżecie gminy. Podpisaliśmy 

umowę z firmą Zyko Dróg na remonty bieżące dróg i już firma rozpoczęła prace. 

30 maja odwiedzili nas przedstawiciele Biblioteki Wojewódzkiej z Warszawy, którzy mieli po 

wizytacji wydać opinię na temat połączenia Biblioteki i GCK.  

31 maja spotkaliśmy się w szkole w Sławnie z przedstawicieli Dyrekcji PSG w sprawie 

przyłączenia szkoły w Sławnie do sieci gazowej. Prace powinny nabrać dynamiki w związku z 

uzyskaniem przez PSG zgody GDDKiA na umieszczenie sieci w pasie drogi krajowej. Jednocześnie 

w rozmowach poruszyłam kwestię budowy wyspy gazowej. 

W ub. tygodniu otrzymaliśmy informacje o uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu 

Wolanów Food Festival w wysokości ponad 170 tys., w najbliższym czasie szybko musimy 

ogłaszać przetarg na realizację tego przedsięwzięcia. Główne wydarzenie będzie miało miejsce w 

Wolanowie 15 września b.r. 

Otrzymaliśmy również dofinansowanie z MSiT na realizację OSA w miejscowości Wawrzyszów 

przy świetlicy. Dofinansowanie wynosi 49 600 zł, a cała wartość projektu 99 200 zł. 

Otrzymaliśmy również dofinansowanie w ramach MIAS Mazowsze dla sołectw, które zaplanowały 

w swoich funduszach środki na cele objęte MIAS, a są to sołectwa Wolanów, Kowalanka, Młodocin 



Większy, Zabłocie i Mniszek. 

Uczestniczyłam w posiedzeniach komisji Rady Gminy oraz radzie Społecznej SP ZOZ w 

Wolanowie. Przekazałam Panu Dyrektorowi wszystkie głosy/uwagi Mieszkańców dotyczące 

funkcjonowania SP ZOZ. Jednocześnie Pan Dyrektor zwrócił się o wsparcie w postaci dotacji na 

remont dachu na budynku gospodarczym. 

Podpisaliśmy akt notarialny na zakup działki za szkołą w Sławnie, i od 3 czerwca Gmina jest jej 

właścicielem. Co m.in. umożliwi rozbudowę sieci gazowej. 

Podpisaliśmy umowę na koszenie poboczy i w tym wypadku oferowana cena przez wykonawców 

była blisko dwukrotnie wyższa niż w ub. r tj. 56 700 zł. 

Bardzo dobra wiadomość jest taka, że w maju pozyskaliśmy dotacje z różnych źródeł w wysokości 

342 020 zł, a od początku kadencji łącznie 1 364 256 zł. To nasz wielki sukces, z którego bardzo się 

cieszę, bo umożliwia nam realizację wielu przedsięwzięć dla Naszych Mieszkańców. 

Uczestniczyłam w obchodach dnia Mamy i Taty zorganizowanych przez GCK, w imprezach 

zorganizowanych przez sołectwo Rogowa i Mniszek z okazji dnia dziecka, a także w balu 

Gimnazjalistów i Uczniów klas VIII ze szkoły w Wolanowie. I tu pragnę podziękować wszystkim 

Państwu za zaproszenia na tego typu imprezy i jednocześnie przeprosić, że nie zawsze mogę wziąć 

w nich udział”. 

 

Ad. 6 

W danym punkcie posiedzenia nikt nie zabrał głosu. 

 

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:   

 VIII/62/2019 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

 VIII/63/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Wolanów na lata 2019 – 2024, 

 VIII/64/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. 

Natomiast do Wojewody Mazowieckiego przesłano uchwały: 

 VIII/56/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie gminy Wolanów, 

 VIII/57/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Wolanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku, 

 VIII/58/2019 w sprawie zwolnienia dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w 

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

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

   VIII/59/2019 w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wolanów, 

 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 Gminnego Centrum 

Kultury w Wolanowie, 

 VIII/61/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w 

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

Do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego przesłano uchwały:  

 VIII/56/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie gminy Wolanów, która została opublikowana w dniu 30 maja 2019 r, pod 

pozycją 6825, 

 VIII/57/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Wolanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 



podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku, która została opublikowana w dniu 30 maja 

2019 r, pod pozycją 6826, 

 VIII/58/2019 w sprawie zwolnienia dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w 

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

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, która została opublikowana w dniu 

30 maja 2019 r, pod pozycją 6827,   

 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 Gminnego Centrum 

Kultury w Wolanowie, która została opublikowana w dniu 30 maja 2019 r, pod pozycją 

6828. Przesłana została również do Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.  

Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami. 

  

Ad. 8 

Przewodniczący Rady Gminy  poinformował, że na Komisjach padły kandydatury do pracy w 

Doraźnej Komisji: mianowicie Pan Marek Małysa, Pan Marek Kraszewski oraz Pan Edward Pysiak.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

powołania Doraźnej Komisji ds. Wyboru Ławników. 

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 IX/65/2019 w sprawie powołania Doraźnej 

Komisji ds. Wyboru Ławników została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” (uchwała w 

załączeniu). 

 

Ad. 9 

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 IX/66/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w 

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

jednogłośnie 13 głosami „za” (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 10 

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 IX/67/2019 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na 2019 rok została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 11 

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

Murawski przypominając Państwu Sołtysom o spotkaniu z Przedstawicielem KRUS Oddział 

Radom zaraz po sesji Rady. 

Radny Pan Rafał Czubak w imieniu swoim oraz Pani Sołtys Bogusławy Mrozowskiej złożył 

podziękowania Pani Ewie Markowskiej – Bzducha – Wójtowi Gminy Wolanów za pomoc w 

zorganizowaniu pikniku dla Mieszkańców. Nadmienił, że słyszał głosy, że uczestnicy imprezy 

plenerowej byli bardzo zadowoleni, że mogli również nieformalnie porozmawiać z Panią Wójt.  

Wójt Gminy Pani Ewa Markowska – Bzducha  zachęciła obecnych na sesji Państwa 

Sołtysów do pozostania na spotkaniu z Przedstawicielami KRUS. Poinformowała, że Jej 

doświadczenie ministerialne, kiedy nadzorowała KRUS pokazało, że często ludzie nie są świadomi 



swoich praw, dlatego w wielu przypadkach nieświadomość przepisów powoduje utracone korzyści. 

 

 

Ad. 12 

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

podziękował za udział w posiedzeniu, po czym o godz. 13.45 zamknął IX/2019 sesję Rady Gminy 

Wolanów.  

 

 

 

Protokolantka Przewodniczący Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek     Jacek Murawski 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


