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Protokół Nr  XIV/2019 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 30 października 2019 roku 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Gminy Wolanów Pan Jacek Murawski o godz. 13.00  otworzył 

XIV/2019 sesję Rady Gminy Wolanów. Powitał przybyłych gości: dyrektorów placówek 

oświatowych z terenu gminy Wolanów, prezesa LGD „”Razem dla Radomki”, 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 15 radnych, co stanowi kworum 

niezbędne do prowadzenia obrad oraz podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności w 

załączeniu).  

 

Ad. 2 

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. Informacja nt realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGD „Razem dla Radomki”. 

5. Informacje Komisji o ich pracach między sesjami Rady.  

6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.  

7. Wnioski i zapytania radnych. 

8. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady. 

9. Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Wolanów w roku szkolnym 

2018/2019. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Sali Gimnastycznej przy 

Publicznej Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w 

Mniszku. 

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

Gminy Wolanów na lata 2019 – 2025. 

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

14. Wolne wnioski i informacje.  

15. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski poddał pod głosowanie proponowany 

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

15 głosach „za” przez Radę Gminy Wolanów.  

  

Ad. 3  

Do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono uwag. 

W głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” protokół Nr XIII/2019  

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 10 października 2019 roku został przyjęty przez Radę Gminy 

Wolanów. 

 

Ad. 4 

W danym punkcie posiedzenia informację nt realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez 

LGD „Razem dla Radomki” przedstawił prezes Cezary Nowek (informacja w załączeniu). 

 Wójt Gminy Pani Ewa Markowska - Bzducha podziękowała za wystąpienie oraz za 

aktywność Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”.  

 

O godz. 13.38 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił kilkuminutowa przerwę techniczną. 

O godz. 13.42 Przewodniczący wznowił obrady Rady Gminy Wolanów. 

Radny Marcin Ciężkowski opuścił sesję. 
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Ad. 5 

 Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia Pani Jolanta Gutkowska 

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

24 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. Członkowie Komisji 

przeanalizowali również informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Wolanów w roku 

szkolnym 2018/2019. 
 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  

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

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

Komisji. Przedmiotem posiedzenia była również analiza informacji  o stanie realizacji zadań 

oświatowych gminy Wolanów w roku szkolnym 2018/2019. 

 

Ad. 6 

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

w okresie między sesjami, informując, że: 

„Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  

w naszej gminie. Frekwencja wyniosła 60,59%. 

Wiele pracy, uwagi, rozmów pochłaniają budowy dróg na terenie gminy, które mam nadzieję 

zakończą się do końca listopada. W przyszłym tygodniu powinniśmy rozpocząć utwardzanie 

destruktem drogi Michałów-Kolonia Wawrzyszów. W chwili obecnej nadal oczekujemy na 

destrukt. Najniższa oferta na wykonanie tej drogi opiewa na kwotę 144 279 zł., toteż w dzisiejszych 

zmianach w budżecie zwiększamy wartość tego zadania o 24 500 zł. 

Trwają prace związane z budową dróg: Sławno-Cerekiew, Chruślice oraz Strzałków-Garno oraz 

prace z zakresu remontów bieżących dróg. W Chruślicach przy budowie drogi wystąpiły dodatkowe 

koszty związane z niezinwentaryzowanymi przepustami oraz usunięciem drzew, które znajdowały 

się w pasie drogi, toteż podwyższamy wartość zadania o wartość tych dodatkowych prac tj. 5 500zł.  

Przed nami jeszcze umieszczenie oznakowania dróg, najtańsza oferta w tym wypadku wyniosła 

82 000zł. Jednocześnie dodatkowo zwiększamy dziś środki na asfaltowanie zatoki przystankowej w 

Strzałkowie o 3 000 zł, gdyż przedstawiona przez wykonawcę oferta przekracza zarezerwowane 

środki i mimo negocjacji wykonawca nie zgodził się na obniżenie ceny. Czas uzupełniania 

oznakowania - do końca listopada. Do końca listopada również mają być zamontowane zamówione 

wiaty przystankowe.  

Rozpoczęła się budowa wodociągu w miejscowości Garno i tu wychodząc naprzeciw prośbom 

mieszkańców dodatkowo chcemy wykonać przyłącza do nowobudowanych domów, które nie 

zostały uwzględnione na etapie projektowania wodociągu, toteż proszę wysoką Radę o dodatkowe 

środki w wysokości 15 000 zł na to zadanie.  

Odbyłam również kolejne spotkania m.in. z Komendantem Wojewódzkim oraz Komendantem 

Miejskim Policji w Radomiu na temat przywrócenia posterunku w Wolanowie, co prawda nie udało 

się podpisać porozumienia, ale policja poinformowała, że planowane otwarcie posterunku ma 

nastąpić w I kwartale 2020 r. i przysłała dokładny opis oczekiwanych ze strony gminy prac. Policja 

bierze na siebie wyposażenie w meble, komputery oraz pozostały sprzęt w sumie o wartości ponad 

100 tys. zł. 

Trwają prace związane z termomodernizacją starej części budynku PSP w Sławnie. 

31 października rozstrzygniemy przetarg na wykonanie I etapu kanalizacji w Strzałkowie, toteż dziś 

proponujemy wprowadzenie do WPF kwoty zapewniającej sfinansowanie prac w przyszłym roku. 
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W ten sam sposób wprowadzamy do WPF nakłady na przyszły rok nakłady na projektowanie 

kanalizacji od Radomia. W tym wypadku oczekujemy na wydanie warunków przyłączenia przez 

Wodociągi Miejskie. 

Dobiegły końca wszystkie prace związane z realizacją wydatków współfinansowanych w ramach 

MIAS, czas ich rozliczenia to koniec października. 

Jutro ogłosimy przetarg na wywóz odpadów. Otwarcie ofert 13 listopada. Staramy się również 

wesprzeć starania naszego przedsiębiorcy w zakresie uzyskania zgody na prowadzenie PSZOKu. 

Z Przewodniczącym Rady w ub. tygodniu braliśmy udział w wizycie studyjnej mającej na celu 

poznanie zasad funkcjonowania tzw. pasywnej oczyszczalni ścieków w Czechach. W Polsce taka 

oczyszczalnia powstaje w Dębowej Kłodzie w woj. Lubelskim, planowane otwarcie około maja 

2020 r. Jak ta oczyszczalnia będzie gotowa to wybierzemy się na taka wizytę całą Radą, aby poznać 

zasady jej działania. Bardzo ciekawe rozwiązanie i bardzo tanie w eksploatacji.  

W dniu 11 listopada chciałabym wszystkich Państwa zaprosić na mszę za ojczyznę, która odbędzie 

się o godz. 9.00 w kościele w Wolanowie, a następnie po mszy ok. godz. 11 planujemy uroczyste 

otwarcie klubu seniora w Chruślicach”. 

Ad. 7 

W danym punkcie posiedzenia nikt z obecnych nie zabrał głosu.  

 

Ad. 8 

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 uchwałę Nr XII/87/2019  w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na 2019 rok. Uchwała jest realizowana na bieżąco.  

 

Ad. 9 

Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Wolanów w roku szkolnym 2018/2019. 

 Wójt Gminy Wolanów Pani Ewa Markowska – Bzducha na wstępnie podziękowała Pani 

Marii Biesiadeckiej oraz dyrektorom za przygotowanie obszernej informacji, ponieważ można się 

wiele dowiedzieć o funkcjonowaniu jednostek oświatowych z przedmiotowej informacji. Pani Wójt 

postanowiła zwrócić uwagę na najważniejsze elementy dokumentu. Poinformowała, że jako 

ekonomista zwróciła uwagę na aspekt finansowy, o którym chciałaby powiedzieć kilka słów. Wójt 

stwierdziła, że samorząd odrobił lekcje. Składa ukłon w stronę Rady Gminy minionej oraz obecnej 

kadencji, ponieważ inwestycje w bazę oświatową w roku 2018  to kwota 2,5 mln zł, natomiast  

w 2019 to kwota 5 mln. zł.  Pewnie szybko się nie powtórzy tak duże dofinansowanie do oświaty - 

dodała. W najbliższej przyszłości szkoła w Sławnie wymaga wymiany instalacji elektrycznej,  

a szkoła w Bieniędzicach remontu kotłowni. Pani Wójt podkreśliła fakt zadbanych szkół, 70% 

kadry stanowią nauczyciele dyplomowani. Wyniki zarówno klas ósmych jak i gimnazjum są 

poniżej średniej powiatu, województwa i kraju. W tym miejscu Pani Wójt stwierdziła, że 

wyzwaniem na przyszłość będzie podwyższanie tych średnich. Spostrzeżenie dotyczy również faktu 

aktywności tak dużej grupy uczniów w konkursach, jednak poza dwoma przypadkami udziału w 

olimpiadach przedmiotowych z jez. angielskiego oraz kangur w szkole Sławnie, brakuje osiągnięć 

w tym zakresie. Następnie Pani Wójt odniosła się do kosztów funkcjonowania poszczególnych 

placówek oświatowych.  

  Wiceprzewodniczący  Rady Gminy Wolanów Pan Marek Małysa zabrał głos w temacie 

wyników egzaminów uczniów, który jest poniżej średniej powiatowej, co mocno  niepokoi - dodał. 

Poziom wykwalifikowanej kadry pedagogicznej nie przekłada się na wyniki egzaminów uczniów. 

To jest zadanie do osiągniecia przez kadrę nauczycieli na najbliższy czas.  

 Dyrektor PSP w Wolanowie Pan Zbigniew Sarnat zabierając głos poinformował, że funkcje 

dyrektora w danej placówce pełni od dwóch miesięcy. Odniósł się do wypowiedzi Pana 

Wiceprzewodniczącego informując, że analizował wyniki klas VIII i gimnazjum i nie były to złe 
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wyniki, co może stwierdzić jako wieloletni egzaminator, sprawdzający egzaminy uczniów 

gimnazjum oraz szkoły podstawowej. Nadmienił, że na wyniki całej szkoły wpływają niskie wyniki 

jednostkowe, które często są nieuzależnione od merytorycznego podejścia i pracy nauczyciela oraz 

od możliwości uczniów. Dlatego proces wyciągania wniosków na temat wyników jest bardzo 

szeroki, na który składa się wiele elementów. Dyrektor pochwalił młodzież oraz dzieci uczące się w 

szkole podstawowej w Wolanowie, zwrócił uwagę na miłą atmosferę panującą w szkole.  Ma 

nadzieję, że zaprocentuje to w przyszłości lepszymi wynikami egzaminów. Już wychowanie 

przedszkolne ma ogromny wpływ na późniejsze osiągniecia dzieci.  Dyrektor pokłada nadzieję, że 

w tym roku wyniki będą wyższe, a przynajmniej na tym samym poziomie. 

Powiat Radomski podbija średnią, województwo mazowieckie zawsze jest najlepsze w Polsce, 

minimum 2- 3% wyprzedza inne województwa. Dyrektor kończąc wypowiedź, podziękował za 

możliwość wystąpienia. 

 Jako kolejny zabrał głos dyrektor PSP w Bieniędzicach Pan Stanisław Prażmowski 

zwracając uwagę na różne preferencje uczniów. Jedni zaniżają, a inni zawyżają średnie klasy. 

Zwrócił uwagę, iż często uczniowie nie biorą udziału w zajęciach pozalekcyjnych, które oferuje 

szkoła. W dalszej części wypowiedzi dyrektor  podziękował Wysokiej Radzie za stałą troskę o 

sprawy oświaty.  Dyrektor stara się w danej placówce prowadzić samorządowy model szkoły 

środowiskowej, zarówno dla uczniów jak i środowiska lokalnego.  Istotnym aspektem jest rozwój 

pasji w uczniach, ponieważ często nie zdają sobie oni sprawy z faktu posiadania wielu talentów i 

umiejętności.  Stwierdził, że młodzież jest wspaniała, tylko trzeba ja odpowiednio zmotywować.    

 Następnie dyrektor SPP w Wolanowie Pani Aldona Trzeciak podziękowała Radzie Gminy za 

wkład finansowy, jaki wnosi w przedszkole w Wolanowie. Dyrektor podkreśliła, iż od 

najmłodszych lat, tak jak wspomniał dyrektor Sarnat kształtuje się postawy dzieci, które procentują 

z wiekiem. Dlatego w przedszkolu zorganizowanych jest kilkanaście kółek, na które bardzo chętnie 

uczęszczają dzieci. Po zajęciach również są dodatkowe koła zainteresowań, w których bierze udział 

¼ przedszkolaków, co świadczy o występowaniu pasji, które powinny być rozwijane. Dyrektor 

podziękowała za współpracę również Państwu Dyrektorom ze wszystkich placówek oświatowych z 

terenu gminy Wolanów. 

Następnie dyrektor PSP w Mniszku Pani Lidia Gomuła podziękowała Radzie Gminy, która 

przyczyniła się do poprawy warunków w danej placówce, poprzez rozbudowę obiektu.  

 Dyrektor PSP w Sławnie Pan Dariusz Myśliwiec podziękował w swej wypowiedzi Pani 

Wójt oraz Radzie za inwestycje prowadzone  przy placówce oświatowej w Sławnie Za 

zaangażowanie Pani Wójt, która z dużą częstotliwością dogląda wykonywane prace przy szkole 

Sławnie.    

Podsumowując  wypowiedzi, Pani Wójt w imieniu własnym, Urzędu oraz Rady Gminy, 

podziękowała dyrektorom za wkład pracy, za zaangażowanie, które na każdym kroku jest 

zauważane. Pani Wójt zwróciła uwagę, że pewne obszary pochłaniają zbyt duże środki finansowe, 

dlatego zwróciła się z prośbą o rozważne gospodarowanie środkami publicznymi. Poprosiła  

o poszukiwanie kompromisów pomiędzy potrzebami placówek oświatowych, a możliwościami 

finansowymi Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Wolanów Pan Jacek Murawski nadmienił, że ma nadzieję, iż 

w przyszłym roku, kiedy w szkole w Bieniędzicach nastąpi remont kotłowni i wymiana sieci 

elektrycznej w szkole w Sławnie, okaże się, że szkoły na razie nie mają większych potrzeb 

inwestycyjnych. 

 

O godz. 14.20 Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski ogłosił przerwę. 

O godz. 14.30  wznowił obrady  Rady Gminy Wolanów. 

 

Ad. 10 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

połączenia samorządowych instytucji kultury. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Marek Małysa zgłosił poprawkę do ww. projektu w §1 ust. 
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2   zamiast słów „o których wspomniano” należy wpisać „wymienionych”. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Pana Marka Małysy, który w 

głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie przy 14 głosach „za”.  

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

sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIV/88/2019 w sprawie połączenia samorządowych 

instytucji kultury została jednogłośnie podjęta 14 głosami „za”  (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 11 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

ustalenia Regulaminu korzystania z Sali Gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. 

Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mniszku. 

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 XIV/89/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu 

korzystania z Sali Gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii 

Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mniszku została jednogłośnie podjęta 14 głosami „za”  (uchwała w 

załączeniu). 

 

Ad. 12 

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 XIV/90/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w 

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

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

 

 Ad. 13 

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 XIV/91/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

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

 

Ad. 14 

W danym punkcie posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski 

przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

Wójt Gminy Pani Ewa Markowska – Bzducha  poprosiła Państwa Sołtysów o przekazanie 

ankiet Rolnikom, które  dotyczą odpadów rolniczych ( odpady z folii rolniczych, siatki, sznurek do 

owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu big bag)  w celu możliwości 

aplikowania o środki  na utylizację ww. odpadów.  Poinformowała, że w momencie składania 

wniosku  należy mieć oszacowane ilości odpadu.  

Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Szczepaniak poinformowała, że z dniem 1 stycznia 2020 

roku nastąpi rezygnacja z obsługi kasowej w Urzędzie Gminy Wolanów.  W związku z powyższym 

należności z tytułu opłaty skarbowej, podatków i opłat  będzie można dokonywać bez prowizji  

kartą płatniczą w Urzędzie Gminy Wolanów pokój nr 22 oraz w oddziale Banku Spółdzielczego 

Rzemiosła Oddział Wolanów przy ul. Polnej 7, bądź przelewem bezpośrednio na rachunek 
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bankowy. W dalszym ciągu pozostaje możliwość wpłat podatku u sołtysa. 

Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Szczepaniak  zaapelowała do Państwa Radnych oraz 

Sołtysów o czujność i empatię w stosunku do osób starszych samotnych, aby zgłaszać do 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przypadki, które wymagają interwencji opieki. 

   

 

Ad. 15 

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

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

o godz. 15.15. 

 

 

Protokolantka Przewodniczący Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek       Jacek Murawski 


