
 

Protokół Nr  XI/2019 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 9 sierpnia 2019 roku 

 

Przewodniczący Rady Gminy Wolanów Pan Jacek Murawski o godz. 9.00  otworzył 

XI/2019 sesję Rady Gminy Wolanów. Powitał Panią Wójt, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, Biuro 

Rady, a także Państwa Radnych i Sołtysów przybyłych na sesję. Następnie zgodnie z listą obecności 

poinformował, że w sesji uczestniczy 12 radnych, 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 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wolanów. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/31/2018 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2019 r. 

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

Gminy Wolanów na lata 2019 – 2025. 

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

12. Wolne wnioski i informacje.  

13. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski poddał pod głosowanie proponowany 

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

głosach „za” przez Radę Gminy Wolanów.  

  

Ad. 3  

Do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono uwag. 

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

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

 

Ad. 4 

 Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Pani Ewa Stanik poinformowała, że  
Członkowie spotkali się na posiedzeniu w dniu  6 sierpnia w celu wypracowania wniosku  i 

przedstawienia go Radzie Gminy Wolanów  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Wolanów.  Po  zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi skargi i uzyskaniu dodatkowych 

wyjaśnień złożonych przez Wójta Komisja  uznała złożoną skargę za nieuzasadnioną 

  Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Pan 

Mirosław Furczyński poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 

odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w 

dniu 6 sierpnia. Członkowie Komisji opiniowali  zmiany w budżecie oraz zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2019 - 2025 przygotowane na dzisiejszą sesję Rady 

Gminy Wolanów. Przedstawione projekty zostały zaopiniowane pozytywnie jednogłośnie. 

Członkowie Komisji udali się również w teren do szkoły w Sławnie, aby zobaczyć jaka jest 

aktualnie sytuacja w związku z rozbudową ww. placówki oświatowej.  

   

Ad. 5 

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

okresie między sesjami, informując: 



„Przygotowaliśmy koncepcję dowozu dzieci do szkół i przeprowadziliśmy przetarg. W tym również 

na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Radomiu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma 

Pana Walkiewicza. Jeden element postępowania został unieważniony ze względu na omyłkę. I tu 

postępowanie będzie przeprowadzone ponownie. 

Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku PSP w 

Sławnie. Jak Państwo wiedzą z komisji najniższa oferta znacznie przekroczyła założoną w budżecie 

kwotę stąd dzisiejsze propozycje zmian w budżecie. 

Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy trzy przetargi na drogi, w tym dwa są jeszcze nie 

rozstrzygnięte. Ale wartości wydają się pomyślne dla naszych finansów. Również wartości te 

znajdują odzwierciedlenie w proponowanych dziś zmianach w budżecie. W tym czasie 

otrzymaliśmy informację, że jesteśmy na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania w 

ramach rządowego programu budowy dróg lokalnych. Lista czeka na podpis Premiera. Po 15-tym 

sierpnia powinna być informacja potwierdzająca.  

Przeprowadziliśmy w większości sołectw prace remontowe na drogach gminnych, które będą 

kontynuowane w kolejnych tygodniach w sołectwach Kolonia Wawrzyszów, Bieniędzice, 

Jarosławice, Zabłocie, Sławno, Wacławów. Jednakże potrzeby w tym zakresie znacznie 

przekroczyły zakładane wydatki. Stąd w dzisiejszym projekcie zmian w budżecie jest podwyższenie 

kwoty na ten cel. Również przed nami prace związane z rowami.  

Zakończono prace związane z rozbudową PSP w Mniszku, na 20 sierpnia planowany jest odbiór. 

Trwają prace związane z rozbudową PSP w Sławnie i tu one niestety nie zakończą się przed 

rozpoczęciem roku szkolnego. Bo termin to koniec listopada, ponadto opóźnienia z gazem 

powodują że nie możemy oddać budynku do użytkowania. Dobrą wiadomością jest że w wyniku 

prowadzonych prac udało się wyeliminować problemy z kanalizacją i mam nadzieję ze skargami 

sąsiada w wyniku przebudowy ogrodzenia boiska. Dobra wiadomość jest też taka, że po latach 

otrzymaliśmy zgodę na wjazd na działkę naprzeciw szkoły w Sławnie. 

Odbyłam kilka spotkań w sprawie przywrócenia posterunku policji Wolanowie. Odwiedził nas 

zastępca komendanta wojewódzkiego i komendant miejski policji. Z przeprowadzanych rozmów i 

pisma otrzymanego od policji wynika że kwestia przywrócenia posterunku to jedynie kwestia 

czasu, przy czym policja podkreśla konieczność zaangażowania ze strony samorządu, toteż 

rozpoczęliśmy remont pomieszczeń polegający na remoncie łazienki i zadeklarowałam generalnie 

otwartość naszą na udział w kosztach przygotowania posterunku. 

W tym czasie wiele uwagi poświęciłam sprawom oczyszczania ścieków, m.in. spotkałam się z 

firmą zajmującą się m.in. projektowaniem kanalizacji oraz projektowaniem i realizacją 

przydomowych oczyszczalni ścieków. I jest propozycja ciekawego rozwiązania w postaci 

partnerstwa publiczno-prywatnego, który chętnie przybliżę Państwu na komisji.  

Rozstrzygnęliśmy postępowanie dotyczące wykonania OSY Wawrzyszów, ostatecznie 

najkorzystniejsza oferta jest o 15100zł droższa niż zakładana kwota. Jesteśmy przed podpisaniem 

umowy, czas realizacji do końca września 2019 r. 

Odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie zasiedzenia gminy na działkach składających się na drogę 

Sławno-Zakrzew oraz Chruślice. Kolejna rozprawa 14 sierpnia br. 

Pojawili się też u nas przedstawiciele firmy realizującej projekt Ministerstwa Cyfryzacji dotyczący 

Internetu szerokopasmowego – z harmonogramu prac przedstawionego przez firmę wynika, że 

termin realizacji w odniesieniu do szkół to czerwiec 2020 r. a do gospodarstw domowych 2021 r.  

W odpowiedzi na nasze pismo do GS, zaproszono nas do negocjacji. Podczas spotkania w GS 

zadeklarowałam chęć zakupu przez gminę nieruchomości w Walinach w cenie wynikającej z 

wyceny nieruchomości przygotowanej przez GS. Podczas rozmowy GS zadeklarował chęć 

sprzedaży omawianej nieruchomości po cenie wynikającej z wyceny, ale w 2020 r. 

W dniu 7 sierpnia brałam udział w spotkaniu dotyczącym projektowanej drogi ekspresowej S12 z 

przedstawicielami GDDKiA, projektantów oraz zainteresowanych stron. Nadal prezentowane są 

trzy warianty przebiegu drogi, które na terenie naszej gminy różnią się lokalizacją węzła, w dwóch 

wariantach jest on zlokalizowany na granicy miedzy Gminą Wolanów a Gminą Wieniawa, a w 

jednym z wariantów jest zlokalizowany bliżej miejscowości Wieniawa. 



Wiele uwagi poświęcamy organizacji i promocji projektu Food Festival oraz realizacji projektu 

szkoleń informatycznych obliczonych na 300 uczestników. 

Mimo braku zgłoszeń ze strony rolników, pod wpływem medialnych informacji w dniu 6 sierpnia 

poinformowaliśmy mieszkańców o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód 

powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych na skutek 

suszy do 16 sierpnia 2019 r. Przy czym minimalna powierzchnia uprawy, która uległa uszkodzeniu 

nie może być mniejsza niż 0,10 ha”. 

Ad. 6 

Nikt z obecnych nie zabrał głosu w danym punkcie posiedzenia. 

 

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 X/72/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania 

budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego, 

 Nr X/73/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2018 rok, 

 Nr X/74/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

 Nr X/75/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Wolanów na lata 2019 – 2024, 

 Nr  X/76/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok, 

 

Natomiast do Wojewody Mazowieckiego przesłano uchwały:  

 Nr  X/68/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wolanów wotum zaufania, 

 Nr  X/69/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu opieki 

zdrowotnej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie  za 

2018 rok, 

 Nr X/70/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji 

kultury -  Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie za 2018 rok, 

 Nr X/71/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji 

kultury - Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie za 2018 rok, 

 Nr  X/77/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolanowie,  

podjęte na sesji w dniu 27  czerwca 2019 roku. 

 

Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami. 

  

Ad. 8 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wolanów. 

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały, gdzie w 

głosowaniu jawnym uchwała Nr XI/78/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Wolanów została podjęta jednogłośnie, przy 12 głosach „za”(uchwała w załączeniu). 

Ad. 9 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

uchylenia uchwały Nr IV/31/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Radomskiemu w 2019 r. 

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 



Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały, gdzie w  

głosowaniu jawnym uchwała Nr XI/79/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Radomskiemu w 2019 r. została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za”  (uchwała w załączeniu). 

 

Ad.10 

Skarbnik Gminy Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2019 – 2025. 

Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.  

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

sprawie. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XI/80/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2019 – 2025 została jednogłośnie 

podjęta, 12 głosami „za”  (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 11 

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

budżetowej na 2019 rok. 

Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.  

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

sprawie. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr X/81/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 

2019 rok została jednogłośnie podjęta 12 głosami „za”  (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 12 

W wolnych wnioskach i informacjach zabrała głos radna Pani Barbara Pucuła w sprawie 

zawierania umów dotyczących przyłączy wodociągowych. Zapytała, czy Ci którzy mają zawarte 

umowy z Gminą muszą udawać się do Urzędu w celu podpisania kolejny raz umowy. Wójt Gminy 

Pani Ewa Markowska Bzducha poinformowała, że trzeba będzie  podpisać umowę również w 

takich przypadkach. 

 Jako kolejny głos zabrał radny Pan Marek Ferens zadając pytanie odnośnie doposażenia 

placu zabaw w m. Kowalanka.  

Radny Pan Mirosław Furczyński wyraził pochlebną opinię w temacie prac związanych  

z robotami drogowymi. 

Radna Pani Diana Gibała zwróciła uwagę, żeby firma, która zajmuje się remontem 

bieżącym dróg łatając ubytki w drogach asfaltowych nie wykonywała łatania zaworów od wody. 

 

Ad. 13 

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

podziękował za udział w posiedzeniu, po czym zamknął XI/2019 sesję Rady Gminy Wolanów  

o godz. 9.50. 

 

 

Protokolantka Przewodniczący Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek       Jacek Murawski 


