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Protokół Nr  XIII/2019 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 10 października 2019 roku 

 

Przewodniczący Rady Gminy Wolanów Pan Jacek Murawski o godz. 14.30  otworzył 

XIII/2019 sesję Rady Gminy Wolanów. Powitał Panią Wójt Gminy  wraz z pracownikami Urzędu,  

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

poinformował, że w sesji uczestniczy 13 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 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. 

9. Wolne wnioski i informacje.  

10. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski poddał pod głosowanie proponowany 

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

13 głosach „za” przez Radę Gminy Wolanów.  

  

Ad. 3  

Do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono uwag. 

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

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 11 września 2019 roku został przyjęty przez Radę Gminy 

Wolanów. 

 

Ad. 4 

 Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia Pani Jolanta Gutkowska 

poinformowała, że członkowie Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia spotkali się w dniu  

7 października wspólnie z członkami Komisji Rewizyjnej. Opiniowano zmiany w budżecie 

przygotowane na sesję Rady Gminy Wolanów. Członkowie Komisji odnieśli się do wszystkich 

zmian zaproponowanych przez Panią Wójt pozytywnie jednogłośnie. Kolejnym  tematem była 

również analiza przedmiotu zamówienia w sprawie przetargu na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów od mieszkańców z terenu gminy Wolanów. 

 Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów Pan Czesław Gac 

poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów odbyła wspólne 

posiedzenie z Komisją Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w dniu  

7 października. Członkowie Komisji opiniowali  zmiany w budżecie przygotowane na dzisiejszą 

sesję Rady Gminy Wolanów, które zostały zaopiniowane pozytywnie jednogłośnie przez członków 

Komisji. Tematem posiedzenia była również analiza przedmiotu zamówienia w sprawie przetargu 

na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców z terenu gminy Wolanów. 

   

Ad. 5 

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

w okresie między sesjami, informując: 

„Do 15 września wiele pracy poświęciliśmy organizacji Wolanow Food Festivalu, w rezultacie 

usłyszeliśmy wiele pochlebnych opinii na temat imprezy, ilości wystawców, organizacji. Mam 

nadzieję, że Państwo podzielacie opinię, że impreza była bardzo udana. Wiele osób pytało, czy 
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zostanie powtórzona w przyszłym roku. Ale obecnie trudno przesądzić o tym. Już złożyliśmy 

rozliczenie projektu, którego termin został określony na 7 października. 

Prowadzone były rozmowy z projektantem dróg na temat koncepcji dróg, które zostały 

zaplanowane do opracowania w tym roku.  

W drugiej części września każdego dnia odbywałam spotkania z mieszkańcami dotyczącymi 

podziału funduszu sołeckiego na 2020 r. (w sumie 12 zebrań wiejskich) 

W ramach środków przeznaczonych na gospodarkę mieszkaniową zaplanowaliśmy wymianę 

pokrycia dachów na budynkach komunalnych w Mniszku oraz Garnie, dachy te od dawna 

przeciekały i wymagały interwencji. 

Odbyłam również kolejne spotkania m.in. z Komendantem Miejskim Policji w Radomiu na temat 

przywrócenia posterunku w Wolanowie, w trakcie rozmów poprosiłam o podpisanie porozumienia 

dotyczącego obowiązków stron i określającego chociaż w przybliżeniu datę przywrócenia 

posterunku. Policja w ramach remontu realizowanego przez gminę poprosiła o remont łazienki, 

który już wykonaliśmy, wymianę kaloryferów, przygotowanie ujęcia wody i odpływu  

w pomieszczeniu socjalnym, wymiany drzwi wejściowych, zamontowania dodatkowych krat, 

wymiany niektórych skrzydeł drzwi, wymiany podłóg w pomieszczeniach gdzie są zniszczone 

podłogi, wykonania przewiertów na instalację teletechniczną, wykonania sufitów podwieszanych 

oraz malowania wszystkich pomieszczeń na ciepły szary kolor. 

Wiele uwagi, czasu i rozmów pochłonęła sprawa doprowadzenia gazu do Szkoły Podstawowej  

w Sławnie. Potrzebna była interwencja Ministra Marka Suskiego, aby zdyscyplinować PSG Radom  

i zobowiązać do rozpoczęcia prac od razu po uzyskaniu koniecznych zgód. Tym sposobem dziś gaz 

ma popłynąć do szkoły.  

Przeprowadziliśmy prace umożliwiające wprowadzenie do budżetu budowy kanalizacji  

w Strzałkowie i przygotowanie przetargu na to zadanie, gdyż do 15 grudnia musimy rozpocząć 

budowę, aby nie stracić pozwolenia. 

Wiele pracy, rozmów pochłonęła droga Strzałków-Garno, na realizację której mamy nadzieję 

podpisać jutro umowę. Dotychczas wycofało się dwóch oferentów, którzy mieli najkorzystniejsze 

oferty, tym samym zawarcie umowy z trzecim wymaga zwiększenia środków w budżecie gminy. 

Między czasie otrzymaliśmy dodatkowe 800 ton destruktu z GDDKiA, toteż dziś wprowadzamy  

do budżetu utwardzenie destruktem drogi Michałów-Kolonia Wawrzyszów. Jednak okazało się,  

że na drogę w Sławnie zabrakło destruktu i pozostały destrukt z pewnością nie wystarczy  

na wykonanie całego odcinka drogi Michałów-Kol. Wawrzyszów. Rozmawiałam z GDDKiA  

i w poniedziałek Pan Kierownik będzie w stanie powiedzieć mi czy jest jeszcze szansa na destrukt 

w tym roku.  

Trwają prace związane z budową dróg: Sławno-Cerekiew oraz Chruślice, które również pochłaniają 

wiele uwagi. Materiałem odzyskanym z drogi Sławno-Cerekiew wykonaliśmy podbudowę drogi 

wykonanej z destruktu Sławno pod lasem – Franciszków.  

Trwają prace związane z termomodernizacją starej części budynku PSP w Sławnie, mamy kłopoty  

z firmą, która zeszła z budowy na 3 tygodnie. Teraz wróciła, mamy nadzieję, że na czas i solidnie 

wykona swoją pracę. 

W międzyczasie otrzymaliśmy w reakcji na nasze pismo, pismo z GS informujące, że po uzyskaniu 

zgody Zgromadzenia Spółdzielców na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, GS będzie gotowy 

sprzedać nam nieruchomość w Walinach w 2020 r.  

Nadal trwają prace remontowe związane z odnawianiem rowów, odkrzaczaniem i oznakowaniem 

naszych dróg. W tym obszarze są znaczne zaległości, które chcemy nadrobić możliwie  

jak najwięcej. 

W ub. piątek otworzyliśmy uroczyście nową część Szkoły Podstawowej w Mniszku, niestety 

pierwsze usterki już się ujawniają. 

Odebraliśmy również bardzo atrakcyjną OSA w Wawrzyszowie. Uporządkowania wymaga teren 

wokół strefy, bo teraz bardzo kontrastuje. 

Wiele prac zostało już wykonanych w parku w Wolanowie, przed nami jeszcze wymiana lamp 

latarni, która będzie połączona z montażem monitoringu i jeszcze w tym roku zostanie wymieniona 
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wiata przystankowa na wiatę szklaną. Chcemy w ten sposób poprawiać estetykę przestrzeni 

publicznej w centrum Wolanowa. Dobiegają końca wszystkie prace związane z realizacją 

wydatków współfinansowanych w ramach MIAS, czas ich rozliczenia to koniec października. 

W dniu 2 października w ramach bhp w rolnictwie w naszym urzędzie odbyło się szkolenie dla 

rolników dotyczące stosowania osłon na wały mocy łączące ciągnik z maszyną rolniczą, rolnicy 

nabyli 66 osłon po 20 zł, pozostałe 75 zł dofinansował KRUS. Sponsorem jest KRUS. Zachęcam 

rolników do zgłaszania się telefonując do sekretariatu UG.  

Obecnie prowadzimy prace związane z przygotowaniem przetargu na wywóz odpadów, niestety 

niemal pewnym jest  że cena za ten wywóz po nowym roku będzie znacznie wyższa od ceny 

dotychczasowej z uwagi na zmiany cen w gospodarce odpadami, w tym również w spółce Radkom, 

zmianie uległa również tzw. opłata marszałkowska nakładana przez urząd marszałkowski ze 170 zł 

za tonę do 270 zł za tonę. Obowiązują również nowe przepisy nakładające nowe obowiązki  

w zakresie odbioru odpadów, w tym np. obowiązek wywozu dwa razy w m-cu odpadów bytowych 

w miesiącach od kwietnia do października oraz większe wymogi dla PSZOKów. 

Dobiegają końca prace związane z przygotowaniem pomieszczeń klubu seniora w Chruślicach. 

Przygotowujemy się również do niedzielnych wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

W ostatnich dniach otrzymaliśmy informację o przyznaniu dofinansowania z WFOŚiGW  

w wysokości 90% wnioskowanej kwoty (tj. 33 298 zł) na doposażenie gminnych jednostek OSP”. 

 

Ad. 6 

W danym punkcie posiedzenia radna Pani Teresa Pankowska  zapytała, czy jest przybliżony termin 

otwarcia Domu Seniora w Chruślicach i jakie są pomysły na funkcjonowanie ww. obiektu. Wójt 

Gminy Pani Ewa Markowska – Bzducha w odpowiedzi poinformowała, że byłoby wspaniale gdyby 

Dom Seniora funkcjonował przynajmniej osiem godzin dziennie, by mogły odbywać się zajęcia 

cykliczne. Na ile będzie można wzbogacić ofertę, zależy od źródeł finansowania - dodała.   

Z pewnością bogata oferta, zachęciłaby mieszkańców do udziału w  prowadzonych tam zajęciach.  

 Następnie radny Pan Marek Ferens zapytał, kiedy będzie ustalana kwota opłaty z tytułu 

odbioru odpadów od mieszkańców? Wójt Gminy Pani Ewa Markowska – Bzducha poinformowała, 

że po przetargu nastąpi weryfikacja kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

   

Ad. 7 

Sekretarz Gminy 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 XII/82/2019  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. 

Natomiast do Wojewody Mazowieckiego przesłano uchwały:  

 Nr XII/83/2019 w sprawie wyrażenia  zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa  działek  nr 185 i 266  położonych w obrębie Franciszków. 

Ponadto do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie został wysłany 

wniosek wraz z  ww. uchwałą w celu zawarcia notarialnej umowy. 

 Nr XII/84/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników  

do sądów powszechnych,  

 Nr XII/85/2019 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Radomiu, 

 Nr XII/86/2019  w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Przysusze. 

Ponadto w ramach realizacji i monitorowania uchwał, obie dotyczące wyboru ławników zostały 

przesłane do właściwych sądów. 

Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.  

 

Ad. 8 
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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 XIII/87/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

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

 

Ad. 9 

W wolnych wnioskach i informacjach nikt z obecnych nie zabrał głosu. 

 

Ad. 10 

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

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

o godz. 15.15. 

 

 

Protokolantka Przewodniczący Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek       Jacek Murawski 


