
1 

 

 

Protokół Nr  XV/2019 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 28 listopada 2019 roku 

Ad. 1 

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

XV/2019 sesję Rady Gminy Wolanów. Powitał Państwa Radnych i Sołtysów, Panią Wójt Gminy  

wraz z pracownikami Urzędu 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. 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. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 

rolnego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.    

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wolanów.   

12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Wolanów. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia  ośrodka wsparcia  Klub „Senior+” na terenie 

gminy Wolanów. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego 

i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach prowadzonych przez Gminę Wolanów.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania  

z siłowni zewnętrznych w Gminie Wolanów. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wolanów  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.    

18. Wolne wnioski i informacje.  

19. 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 15 

głosach „za” protokół Nr XIV/2019 z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 30 października 2019 roku 

został przyjęty przez Radę Gminy Wolanów. 

 

Ad. 4 
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 Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia Pani Jolanta Gutkowska 

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

21 listopada wspólnie z członkami Komisji Rewizyjnej. Opiniowano projekty uchwał, do  których 

członkowie Komisji odnieśli się pozytywnie jednogłośnie.  Członkowie Komisji rozpoczęli również 

analizę projektu budżetu gminy na 2020 rok.  

 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 21 

listopada. Członkowie Komisji opiniowali  szereg projektów uchwał,  zmiany w budżecie gminy, 

opłaty i podatki lokalne na terenie gminy na przyszły rok, a także programy o regulaminy  

przygotowane na dzisiejszą sesję Rady Gminy Wolanów. Wszystkie zostały zaopiniowane 

pozytywnie jednogłośnie przez członków Komisji. Członkowie Komisji zajęli się projektem 

budżetu gminy na 2020 rok.  

 

Ad. 5 

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

w okresie między sesjami, informując, że: 

„Rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę odcinka kanalizacji w miejscowości Strzałków – 

najkorzystniejsza ofertę złożyła firma Zakład Instalacyjny Janczes z Radomia na kwotę 344 114, 86 

zł. Obecnie już podpisaliśmy umowę z wykonawcą. 21 listopada nastąpiło przekazanie terenu 

budowy. Czas realizacji do końca lipca 2020 r. 

Wiele pracy, uwagi, rozmów wciąż pochłaniają budowy dróg na terenie gminy, które z winy 

wykonawców przeciągają się w czasie, chodzi o prace związane z bieżącymi remontami ale też 

inwestycje, m.in. nadal nie są zakończone prace związane z utwardzaniem destruktem drogi 

Michałów-Kolonia Wawrzyszów. Mimo, że dostaliśmy destrukt z GDDKiA oraz z WZD, za co 

dziękujemy obu instytucjom. Podpisaliśmy umowy o dofinansowanie dróg z FDS, w grudniu środki 

powinny wpłynąć do budżetu gminy. Jutro dokonamy odbioru dróg wybudowanych z 

dofinansowaniem z FDS. Niestety firma Budromost odmówiła wykonania zatoki przystankowej w 

Strzałkowie, a kolejna firma do której skierowano zapytanie zażądała kwoty wyższej o ponad 8 tys 

zł. Toteż w tym roku zrezygnujemy z tego utwardzenia i połączymy je z realizacją drogi w 

miejscowości Strzałków. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku. Trwa uzupełnianie znaków 

drogowych na terenie gminy. Zamówione zostały również tabliczki informacyjne do miejscowości, 

które zgłaszały taka potrzebę w ramach funduszu sołeckiego. 

Trwa realizacja oświetlenia drogowego. Wykonano już oświetlenie w  Ślepowronie, Sławnie 

Podkończycach, Walinach i rozpoczęto w Mniszku, ale jak to przy drodze krajowej tu są wyższe 

wymagania administracyjne i trwają uzgodnienia z GDDKiA. 

Wykonano instalację ziemną w parku do nowego oświetlenia i monitoringu, czekamy na podpisanie 

umowy z energetyką na dostawę prądu.  

Wiaty przystankowe mają być montowane na początku grudnia.  

Na poprzedniej sesji wspominałam Państwu, że wreszcie udało nam się przekonać Policję do opisu 

zakresu prac, które mają zostać wykonane w pomieszczeniach posterunku. Główne pozycje to 

położenie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji teletechnicznej, wykonanie wentylacji 

pomieszczeń, wykonanie sufitów podwieszanych we wszystkich pomieszczeniach, wyposażenie 

pomieszczenia socjalnego w zlewozmywak naszafkowy i umywalkę naszafkową, położenie płytek 

na ciągach komunikacyjnych i w niektórych pomieszczeniach, klimatyzacja w serwerowni, 

demontaż istniejących krat i instalacja nowych, wymiana drzwi wejściowych, zamurowanie drzwi 

w pomieszczeniu obecnie zajmowanym przez biuro rachunkowe i wykonanie tam okienka 

podawczego z bezpieczną szybą, malowanie wszystkich pomieszczeń. Wycena tych prac to w 

sumie ok. 70 tys. zł brutto. Udało się znaleźć firmy, które podjęły się realizacji zadania do końca 

roku, ale może się okazać że prace zakończą się w połowie stycznia, to zależy od szybkości 

dostarczenia elementów zamawianych. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w zmianach do 
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budżetu gminy, tzn. w inwestycjach wprowadzamy pozycję adaptacja pomieszczeń posterunku. 

Zgodnie z deklaracją Policji planowane otwarcie posterunku ma nastąpić w I kwartale 2020 r.  

Wciąż trwają prace związane z termomodernizacją starej części budynku PSP w Sławnie, 

wykonawca przekroczył umówiony termin już o ponad 3 tygodnie.  

W dniu 8 listopada dokonaliśmy odbioru pomieszczeń klubu seniora w Chruślicach, a 11 listopada 

miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku. Już jest zatankowany olej i od  stycznia 

mamy nadzieję ruszy klub seniora. 

Jeśli chodzi o projektowanie kanalizacji od Radomia, otrzymaliśmy warunki przyłączenia przez 

Wodociągi Miejskie, dla pierwszego etapu i wciąż oczekujemy na konsultację z firmą, która 

wykonywała koncepcję kanalizacji gminy.   

Ogłoszony jeszcze w październiku przetarg na wywóz odpadów unieważniliśmy, ponieważ opiewał 

on na taką kwotę, że dla zrównoważenia kosztów opłata od mieszkańca musiałaby wynosić 12,50 

zł. (11,30 zł sama kwota wywozu bez kosztów prowadzenia PSZOK, bez kosztów pracownika 

obsługującego system, bez prowizji dla sołtysów opłata za wywóz odpadów; pozostałe koszty 

muszą wynosić 1 zł od mieszkańca). Ogłosiliśmy kolejny przetarg, niestety zaproponowana kwota 

daje możliwość obniżenia opłaty za odpady jedynie o 90 gr na mieszkańca.   

7 listopada spotkałam się z wiceprezesem PSG w Warszawie w sprawie budowy wyspy gazowej na 

terenie naszej gminy. Rozmowy były bardzo obiecujące, bo PSG deklaruje budowę takiej wyspy 

już w przyszłym roku, obecnie rozmawiamy o lokalizacji spełniającej warunki budowy wyspy. 

Ogłosiliśmy przetarg na zimowe utrzymanie dróg w 2020 r., mając nadzieję że wielkiej zimy nie 

będzie. 

Uczestniczyłam w obchodach dnia seniora w stowarzyszeniach senioralnych. 

W dniu 16 listopada miało miejsce otwarcie świetlicy w Mniszku po remoncie, wszystkie prace 

mieszkańcy wykonali sami przy ogromnym zaangażowaniu strażaków z OSP, świetlica prezentuje 

się bardzo ładnie i zyskała piękną, dobrze wyposażoną kuchnię. 

W listopadzie miały również miejsce spotkania z dyrektorami naszych szkół i przedszkoli oraz 

przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych odnośnie regulaminu wynagradzania 

nauczycieli. W rezultacie głównie podwyższyliśmy dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli w 

przedszkolach ze 170 zł do 300zł, tj. został on zrównany z dodatkiem za wychowawstwo w 

szkołach.  

W ub. tygodniu uczestniczyłam w komisjach Rady Gminy mających na celu zaopiniowanie 

materiałów na sesję. 

W ub. piątek z mojej inicjatywy odbyło się spotkanie u Wiceprezydent Radomia Katarzyny 

Kalinowskiej w sprawie budowy połączenia drogi powiatowej z ul. Małcużyńskiego w Radomiu 

(odcinek 180 m na terenie miasta Radomia). W spotkaniu oprócz przedstawicieli Radomia, 

uczestniczyła dyrektor powiatowego zarządu dróg oraz wójt gminy Kowala. Ustaliliśmy, że miasto 

Radom przygotuje porozumienie w sprawie budowy drogi, w którym miasto zadeklaruje 

opracowanie dokumentacji i udział w kosztach wykupu gruntów i budowy drogi, a pozostali 

partnerzy udział w kosztach wykupu gruntów i budowy drogi. 

W ub. piątek uczestniczyłyśmy z Panią Sekretarz w obchodach dnia powiatowego animatora 

kultury, wyróżnionym animatorem kultury z naszej gminy został WTZ Pozytywni. 

I co bardzo ważne opracowaliśmy do 15 listopada projekt budżetu gminy na 2020 r.” 

 

Ad. 6 

W danym punkcie posiedzenia nikt z obecnych nie zabrał głosu.  

 

Ad. 7 
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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 XIV/90/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Wolanów na lata 2019 – 2025 

 Nr XIV/91/2019  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. 

Natomiast do Wojewody Mazowieckiego przesłano uchwały:  

 Nr XIV/88/2019 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury.  

 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. 

Powyższe uchwała stanowią akty prawa miejscowego, w związku z powyższym zostały 

przesłane do Redakcji Dziennika Urzędowego:  

- Uchwała Nr XIV/88/2019 opublikowana została w dniu 8 listopada pod poz.12736 

- Uchwała Nr XIV/89/2019 opublikowana została w dniu 8 listopada pod poz.12737 

Przekazano je również jednostkom, których dotyczą ww. akty.  

Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.  

 

Ad. 8 

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 XV/92/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 

2019 rok została jednogłośnie podjęta 15 głosami „za”  (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 9 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego. 

Przewodniczący poinformował, że Mazowiecka Izba Rolnicza zaopiniowała pozytywnie  

projekt uchwały Rady Gminy Wolanów w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów 

wymiaru podatku rolnego na 2020 rok pismem z dnia 21 listopada 2019 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/93/2019 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla 

celów wymiaru podatku rolnego została podjęta 14 głosami „za” i 1 „wstrzymującym” - radny 

Andrzej Szatan  (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 10 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

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 XV/94/2019 w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości została jednogłośnie podjęta 15 głosami „za”  (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 11 

Skarbnik Gminy Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wolanów.   
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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 XV/95/2019 w sprawie w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wolanów została 

jednogłośnie podjęta 15 głosami „za”  (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 12 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zwolnień w podatku od nieruchomości. 

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 XV/96/2019 w sprawie zwolnień w podatku od 

nieruchomości została jednogłośnie podjęta 15 głosami „za”  (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 13 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest 

Gmina Wolanów. 

Wójt Gminy Pani Ewa Markowska – Bzducha zabierając głos poinformowała, że powyższy 

projekt jest nowością. Tylko gmina Wolanów i jeszcze Wierzbica nie miała tej opłaty. Natomiast 

Gmina Wolanów  na rzecz powiatu radomskiego oraz województwa płaci rocznie   

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 XV/97/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Wolanów została 

jednogłośnie podjęta 15 głosami „za”  (uchwała w załączeniu). 

 

 

Ad. 14 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

utworzenia  ośrodka wsparcia  Klub „Senior+” na terenie gminy Wolanów. 

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 XV/98/2019 w sprawie utworzenia  ośrodka wsparcia  

Klub „Senior+” została jednogłośnie podjęta 15 głosami „za”  (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 15 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne 

składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Wolanów.  

Wójt Gminy Pani Ewa Markowska – Bzducha poinformowała, że na spotkaniu ze 

Związkami Zawodowymi Nauczycieli była postulowana i mocno broniona zmiana, która nie rodzi 

dla Gminy konsekwencji finansowych, to zapis, że przyznawany jest dodatek motywacyjny dla 

nauczycieli. Do tej pory był zapis, iż może być przyznawany.  Kolejna zmiana, za którą lobbowali 

dyrektorzy placówek przy poparciu Związków Zawodowych - zapis  do tej pory brzmiał: „dodatek 

motywacyjny dla dyrektora szkoły nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego”, 
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natomiast tu zwiększyło się do 25% wynagrodzenia zasadniczego. Natomiast dla wicedyrektorów 

dodatek nie może być większy niż 10%.  Kolejna zmiana dotyczyła dodatku funkcyjnego za 

wychowawstwo dla nauczycieli w przedszkolach. Postulowano o podwyższenie z kwoty 170 zł. na 

kwotę 300 zł. W szkołach taki dodatek wynosi również 300 zł.   

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 XV/99/2019 w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolanów została jednogłośnie 

podjęta 15 głosami „za” (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 16 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania z siłowni zewnętrznych w Gminie 

Wolanów. 

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 XV/100/2019 0 w sprawie ustalenia Regulaminu 

określającego zasady korzystania z siłowni zewnętrznych w Gminie Wolanów została jednogłośnie 

podjęta 15 głosami „za” (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 17 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia Programu współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2020 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 XV/101/2019 w sprawie przyjęcia Programu współpracy 

Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok została jednogłośnie 

podjęta 15 głosami „za”  (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 18 

W danym punkcie posiedzenia w imieniu Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

wystąpiła Pani Anna Tomczyk -  doradca celem przedstawienia informacji o działalności MODR. 

Przedstawiła programy rolnicze, z których mogą skorzystać rolnicy z terenu Gminy Wolanów.  

Następnie Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Szczepaniak zabierając głos poinformowała, że 

w ostatnim czasie w sześciu miejscach na terenie gminy Wolanów pojawiły się pojemniki na zużyte 

baterie (w budynku Urzędu Gminy, w budynku GCK, a także w czterech szkołach podstawowych). 

Kolejna kwestia poruszona przez Panią Sekretarz dotyczyła obowiązującej uchwały antysmogowej. 

W związku z sezonem jesienno- zimowym, kiedy powietrze staje się mniej czyste zaapelowała o 

ostrożność i czujność w zakresie pojawiania się smogu.   

Następnie Sekretarz Gminy korzystając z okazji zaprosiła Państwa Sołtysów, Radnych oraz 

organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Wolanów na spotkanie dotyczące ekonomii 

społecznej prowadzone przez Mazowieckie Centrum Ekonomii Społecznej na temat pozyskiwania 

środków finansowych, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Wolanów w dniu 5 grudnia o godz. 

14.00.     
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Wójt Gminy Wolanów Pani Ewa Markowska – Bzducha  zabrała głos w temacie organizacji 

gminnej wigilii, która odbędzie się w dniu 15 grudnia o godz. 16.00 na placu przez Urzędem 

Gminy. Wójt Gminy poprosiła obecnych Państwa o włączenie się w organizację ww. spotkania. 

   

Ad. 19 

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

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

o godz. 14.20. 

 

 

Protokolantka Przewodniczący Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek       Jacek Murawski 


