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Protokół Nr  XVI/2019 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 13 grudnia 2019 roku 

Ad. 1 

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

XVI/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 11 radnych, dwóch radnych się spóźni, 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. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały  

o wieloletniej prognozie finansowej. 

9. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2020 – 2026. 

10. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta. 

11. Odczytanie opinii komisji i wniosków radnych. 

12. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

13. Przedstawienie stanowiska wójta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych. 

14. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 

15. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 

2020 roku (Rozbudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice – Sławno – Wacławów). 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 

2020 roku (Rozbudowa drogi powiatowej (byłej drogi wojewódzkiej nr 733)  na terenie 

gminy Wolanów).  

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 

2020 roku.(WTZ)  

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 

2020 roku. (dofinansowanie zadania w  postaci wydania książki „Dwory i pałace 

południowej części województwa mazowieckiego. Powiat Radomski i okolice”). 

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

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

24. Wolne wnioski i informacje.  

25. Zamknięcie obrad. 

Na sesję  przybył radny Mirosław Furczyński.  

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.  
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Ad. 3  

Do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono uwag. 

W głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za” protokół Nr XV/2019  

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 28 listopada 2019 roku został przyjęty przez Radę Gminy 

Wolanów. 

 

Ad. 4 

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Diana Gibała poinformowała, że członkowie 

Komisji Rewizyjnej  spotkali się w dniu 5 grudnia wspólnie z członkami  Komisji Oświaty Kultury 

Sportu i Zdrowia. Zajmowano się głównie analizą projektu budżetu na 2020 rok oraz Wieloletnią 

Prognozą Finansową na lata 2020 - 2026 Członkowie Komisji opiniowali  szereg projektów 

uchwał,  wszystkie z nich zostały zaopiniowane pozytywnie jednogłośnie przez członków Komisji. 

 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 5 grudnia. 

Opiniowano projekty uchwał przygotowane na dzisiejszą sesję Rady Gminy. Członkowie Komisji 

odnieśli się do wszystkich projektów pozytywnie jednogłośnie. Członkowie Komisji zajmowali się 

również analizą projektu budżetu gminy na 2020 rok,  oraz Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 

2020 – 2026, do których nie wniesiono żadnych uwag. Przedstawione projekty zaopiniowane 

zostały jednogłośnie pozytywnie przez członków Komisji. 

  

Ad. 5 

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

w okresie między sesjami, informując, że: 

„29 listopada dokonaliśmy odbioru dróg dofinansowanych z FDS tj. drogi Sławno-Cerekiew i drogi 

w Chruślicach. Trzeba powiedzieć, że firmy budujące drogi tj. Perfekt i Budromost w naszej ocenie 

terminowo i dobrze wywiązały się ze swoich obowiązków. Tego samego  dnia miała również 

miejsce bardzo miła uroczystość jubileuszu par małżeńskich z terenu naszej gminy, były to pary z 

50 i 60 letnim stażem małżeńskim. Wraz z małżonkami na uroczystość przybyło wiele osób z 

najbliższej rodziny, były odznaczenia Prezydenta RP, kwiaty, tort i koncert dla par świętujących 

jubileusz.  

Nadal trwają prace związane z remontami bieżącymi dróg i uzupełnianiem znaków przy drogach. 

Zakończono realizację drogi z destruktu Kolonia Wawrzyszów-Michałów. 

Zakończono termomodernizację starej części budynku szkoły w Sławnie, 11 grudnia był odbiór, 

wobec czego wykonawca zapłaci kary za każdy dzień roboczy zwłoki od 30 października. 

Zakończono również przebudowę szkoły w Sławnie, 12 grudnia miał miejsce odbiór. Szkoła się 

pięknie prezentuje, choć wiele wysiłku trzeba było włożyć we współpracę z wykonawcami. Za 

zgodą Wysokiej Rady wykonano dodatkowe prace polegające na pomalowaniu budynku 

gospodarczego, przeorganizowaniu ogrodzenia boiska, uporządkowaniu działki parkingu. Teren stał 

się nie tylko ładniejszy, ale też bardziej funkcjonalny. W ostatnim tygodniu stycznia planujemy 

uroczyste otwarcie nowej części szkoły, na które już dziś serdecznie Państwa Wszystkich 

zapraszam. 

Zakończyliśmy prace związane z wymianą tzw. rtęciówek, 74 takie lampy wymieniono na ledowe. 

Wszystkie już oświetlenia uliczne są w systemie dwutaryfowym, dzięki czemu widać oszczędności 

w kolejnych rachunkach za energię. Wybudowano już wszystkie nowe oświetlenia przewidziane do 

realizacji w bieżącym roku. 

Wiele uwagi, czasu, negocjacji zajęły nam kwestie przetargu na wywóz odpadów i prowadzenia 

PSZOK. Niestety w drugim przetargu zgłosił się również jedynie jeden oferent, co prawda udało 

nam się uzyskać obniżenie kosztów względem pierwszego przetargu, ale ta obniżka pozwoliła nam 

jedynie na obniżenie proponowanej opłaty od mieszkańca z 12,50 na 11,50zł. Również na 
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prowadzenie PSZOK złożono tylko jedną ofertę. I tu również uzyskaliśmy w negocjacjach obniżkę 

ceny.  

Trwają prace związane z remontem posterunku, generalnie do końca grudnia większość tych prac 

zostanie zakończona, tu hamuje nas jedynie okienko podawcze, które producent może dostarczyć 

dopiero w styczniu. Zgodnie z deklaracją Policji planowane otwarcie posterunku ma nastąpić w I 

kwartale 2020 r.  

Rozstrzygnęliśmy postępowanie na zimowe utrzymanie dróg w 2020 r., najkorzystniejszą ofertę 

złożył Pan Wabik  Bernard z ul. Młynarskiej w Wolanowie, cena brutto 96 tys. 

W ub. tygodniu podpisaliśmy umowę na pożyczkę z WFOŚiGW na wymianę grzejników w 

Wolanowie, za grzejniki już dawno zapłacone, ale WFOŚiGW tak pracuje. I teraz dopiero przeleją 

nam środki. 

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

projektu budżetu gminy na 2020 r., w tym również opłaty za gospodarowanie odpadami oraz innych 

materiałów na sesję. A w bieżącym tygodniu obradowała Rada Społeczna SPZOZ w Wolanowie, 

która zatwierdziła plan finansowy ZOZ-U na 2020 r.” 

 Na sesję przybył radny Pan Rafała Czubak. 

 

Ad. 6 

W danym punkcie posiedzenia głos zabrała radna Pani Teresa Pankowska prosząc  

o uszczegółowienie tematu związanego z utrzymaniem zimowym dróg gminnych. Kolejna kwestia 

poruszona przez radną dotyczyła sprawy związanej z planowaną budową sieci gazowej na terenie 

gminy Wolanów „Zaprojektuj i zbuduj”, którą będzie wykonywała Polska Spółka Gazownictwa. 

Czy sieć  o dł. 11 km będzie budowana wzdłuż drogi krajowej, czy jest jakiś inny wariant?  W 

odpowiedzi Pani Wójt poinformowała, że pytała, czy sieć będzie wybudowana do Figanda i do 

Pierrota, ponieważ są to firmy w oparciu, o które rozpoczęto prace projektowe  ww. temacie. Z ust 

dyrektora PSG usłyszała Pani Wójt, że do ww. dwóch firm sieć zostanie wybudowana. To jest 

informacja z ostatniej chwili – dodała Pani Ewa Markowska - Bzducha. Natomiast w kwestii 

odśnieżania w sprawach różnych można poprosić Panią Anię Wieteska, żeby wyjaśniła temat 

zimowego utrzymania dróg w szczegółach.    

Radny Rafał Czubak zapytał, czy jest możliwość rozwoju omawianej sieci w kierunku 

Mniszka. Wójt Gminy Pani Ewa Markowska – Bzducha poinformowała, że jeszcze dwa tygodnie 

temu była rozmowa na temat wyspy gazowej i poszukiwania działki, na której można byłoby 

umiejscowić przedmiotową wyspę.  Natomiast informacja o budowie 11 km sieci na terenie gminy 

Wolanów jest z wczoraj – dodała Pani Wójt. Najpierw musi sieć zafunkcjonować, żeby móc od 

czegoś budować.  W tej chwili nie ma podstaw merytorycznych, aby kwestionować dobrą wolę 

Polskiej Spółki Gazownictwa. Czas, który wyznaczono na zadanie „Zaprojektuj i zbuduj” to okres 

10 miesięcy. Wszystko się okaże w niedługim czasie. 

 Jako kolejny zabrał głos radny Pan Mirosław Furczyński wyrażając zadowolenie z faktu 

wymiany lamp rtęciowych na energooszczędne oraz termomodernizacji budynku w Sławnie. 

   

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

 Nr XV/93/2019  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego, 

 Nr XV/94/2019  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości    

 Nr XV/95/2019  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

obowiązujących na terenie Gminy Wolanów   

 Nr XV/96/2019  w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 
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 Nr XV/97/2019  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych, których zarządcą jest Gmina Wolanów 

Natomiast do Wojewody Mazowieckiego przesłano uchwały:  

 Nr XV/98/2019 w sprawie utworzenia  ośrodka wsparcia  Klub „Senior+” na terenie gminy 

Wolanów, 

 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 

 Nr XV/100/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania  

z siłowni zewnętrznych w Gminie Wolanów, 

 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 

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

przesłane do Redakcji Dziennika Urzędowego:  

- Uchwała Nr XV/93/2019 opublikowana została w dniu  4 grudnia pod poz.14053 

- Uchwała Nr XV/94/2019 opublikowana została w dniu 4 grudnia pod poz. 14054 

- Uchwała Nr XV/95/2019 opublikowana została w dniu 4 grudnia pod poz.14055 

- Uchwała Nr XV/96/2019 opublikowana została w dniu 4 grudnia pod poz.14056 

- Uchwała Nr XV/97/2019 opublikowana została w dniu 4 grudnia pod poz.14057 

- Uchwała Nr XV/98/2019 opublikowana została w dniu 4 grudnia pod poz.14058 

- Uchwała Nr XV/99/2019 opublikowana została w dniu 4 grudnia pod poz.14059 

- Uchwała Nr XV/100/2019 opublikowana została w dniu 4 grudnia pod poz.14060 

Przekazano je również jednostkom oraz stanowiskom w Urzędzie, których dotyczą ww. akty.  

Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami. 

 

Ad. 8 

Skarbnik Gminy Zofia Janas odczytała uchwałę Nr Ra.425.2019 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w warszawie z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie: opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Wolanów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy 

Finansowej na lata 2020 – 2026 ( uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 9 

Skarbnik Gminy Zofia Janas przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wolanów na lata 2020 – 2026. 

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2020 – 2026, gdzie w głosowaniu 

jawnym uchwała Nr XVI/102/2018 została przyjęta jednogłośnie, 13 głosami „za”  (uchwała w 

załączeniu).  

 

Ad. 10 

Wójt Gminy Wolanów Pani Ewa Markowska – Bzducha przedstawiła projekt uchwały 

budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta. Omówiła inwestycje majątkowe zaplanowane  do 

realizacji na 2020 rok (projekt uchwały w załączeniu).  

 

Ad. 11 

 W danym punkcie posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Wolanów Pan Jacek Murawski 

odczytał  ostateczną opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów Publicznych w 

sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok wypracowaną wraz z udziałem przewodniczących 

poszczególnych Komisji stałych Rady Gminy (opinia w załączeniu). 



5 

 

 

Ad. 12 

Skarbnik Gminy Pani Zofia Janas  odczytała uchwałę Nr  Ra.426.2019 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Wolanów projekcie  Uchwały Budżetowej na rok 2020 oraz 

możliwości sfinansowania deficytu (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 13 

Wójt Gminy Pani Ewa Markowska – Bzducha  poinformowała, że uwzględnione zostały 

wnioski Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, co do organizacji festynów i 

pikników sołeckich w ramach funduszu sołeckiego.  

 

Ad. 14  

W danym punkcie posiedzenia nie podjęto dyskusji. 

 

Ad. 15 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski poddał pod głosowanie projekt Uchwały 

Budżetowej na rok 2020, gdzie w głosowaniu jawnym Uchwała Budżetowa na rok 2020 Gminy 

Wolanów Nr XVI/103/2019 została jednogłośnie przyjęta 13 głosami „za” (uchwała w załączeniu). 

 

  

Ad. 16 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2020 roku (Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 3505W Jaszowice – Sławno – Wacławów). 

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2020 roku, gdzie w 

głosowaniu jawnym Uchwała Nr XVI/104/2019 została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” 

(uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 17  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2020 roku (Rozbudowa drogi 

powiatowej (byłej drogi wojewódzkiej nr 733)  na terenie gminy Wolanów). 

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2020 roku, gdzie w 

głosowaniu jawnym Uchwała Nr XVI/105/2019 została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” 

(uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 18  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2020 roku (WTZ). 

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2020 roku, gdzie w 

głosowaniu jawnym Uchwała Nr XVI/106/2019 została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” 

(uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 19 
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2020 roku (dofinansowanie zadania w  

postaci wydania książki „Dwory i pałace południowej części województwa mazowieckiego. Powiat 

Radomski i okolice”). 

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2020 roku, gdzie w 

głosowaniu jawnym Uchwała Nr XVI/107/2019 została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” 

(uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 20 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zwolnień w podatku od nieruchomości. 

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 XVI/108/2019 w sprawie zwolnień w 

podatku od nieruchomości została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 21 

W danym  punkcie posiedzenia głos zabrała Pani Ewa Markowska – Bzducha  Wójt Gminy 

Wolanów w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki opłaty.  

Wójt  Gminy Pani Ewa Markowska – Bzducha poinformowała, że jest to uchwała, która 

budzi wiele emocji.  Wiele samorządów miało przetargi na początku br., które spowodowały wzrost 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina Wolanów była w tak dobrej sytuacji, że 

poprzednia umowa była zawarta na 2018 – 2019 rok, dlatego byliśmy wolni od skutków zmian na 

rynku gospodarki odpadami, w styczniu 2019 r. podniesiona została opłata z 5 zł na 6,50 zł po to by 

gospodarka odpadami się bilansowała. W tej chwili w uchwale zaproponowana jest kwota 11,50.  

Wójt nadmieniła, że dochowano wszelkiej staranności, aby opłata była jak najniższa. Ze 

specyfikacji przetargowej wyjęte zostały kosze uliczne, żeby było taniej, opony odwożone będą 

tylko do PSZOK-u, żeby też zmniejszyć koszty. Natomiast ustawa narzuciła gminom wywóz 

odpadów – czarnego worka w okresie od kwietnia do października dwa razy w miesiącu. Rzadziej 

będzie wywożone szkło, plastiki, a raz w roku popiół na koniec sezonu grzewczego. Przetarg 

ogłoszony został w październiku. Pierwotnie na półtora roku. Do tej pory było inne podejście do 

gospodarki odpadami. Miesięcznie gmina płaciła 41 tys. zł. za odpady. Była to stała kwota 

miesięczna niezależna od ilości odpadów.  To co się zmieniło w tym roku to opłata za faktyczną 

ilość odpadów. Dane do specyfikacji były przygotowane na podstawie zebranych danych o 

odpadach poszczególnych kategorii z trzech ostatnich lat. W pierwszym przetargu ogłoszonym w 

miesiącu październiku na półtora roku oferent przedstawił taką cenę, że opłata od osoby musiałaby 

wynosić 12.50 zł. Unieważniony został ww. przetarg. Ogłaszając drugi przetarg zostały 

zmniejszone ilości odpadów, skrócony został okres obowiązywania umowy. Po tym przetargu 

opłata się zmniejszyła do kwoty 11.50 zł dla mieszkańca. Jest przewidziany również taki element, 

jak ulga za kompostowanie odpadów biodegradowalnych. Można obniżyć tę opłatę  tyle ile wynosi 

udział kosztów – bioodpadów w całości wywożonych odpadów, praktycznie jest to 1%, gdyby 

przyjąć tę proporcję to wychodzi o 11 gr pomniejszona opłata. Natomiast ustalono, że będzie 

stosowana obniżka za kompostowanie odpadów biodegradowalnych w wys. 0,50 gr.  Jeżeli wszyscy 

mieszkańcy zadeklarują kompostowanie, to w ogóle nie będzie zbierany brązowy worek – odpady 

biodegradowalne. Wójt nadmieniła, że na terenie gminy brązowego worka jest bardzo mało, więc 

nie ma on wpływu na kształtowanie ceny. Wójt Gminy poinformowała, że kolejna nowość w 

gospodarowaniu odpadami komunalnymi dotyczy zakazu niesegregowania odpadów. W projekcie 

uchwały jest stawka podwyższona, przyjęta jako kara za niesegregowanie odpadów w wys. 32 zł 

miesięcznie od osoby. Wójt poinformowała, że firma zajmująca się odbiorem odpadów jest 
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zobowiązana zgłosić do Gminy fakt niesegregowania odpadów, jeśli taki zaistnieje i wówczas 

nakładana jest kara na mieszkańca w wys. 32 zł  od osoby przez okres 6 miesięcy.        

Radny Pan Marek Małysa za zgodą Przewodniczącego opuścił sesję Rady.  

Kontynuując temat Wójt Gminy Pani Ewa Markowska – Bzducha poinformowała, że w ostatnim 

czasie rozmawiała z Wójtem Gminy Przytyk. Tamtejsza Rada jeszcze nie podjęła uchwały w ww. 

sprawie, natomiast z oferty złożonej w przetargu wynika, że opłata za odpady powinna wynosić   

15 zł. od mieszkańca.  Wójt dodała, że uczynione zostało wszystko, co można było zrobić w kwestii 

jak najniższej opłaty, jednak poniżej kwoty 11 zł nie można było zejść. Czynnikiem 

kosztotwórczym jest opłata za korzystanie ze środowiska tzw. opłata marszałkowska, która w 2019 

roku wynosi 170 zł za 1 tonę odpadów, natomiast w 2020 roku będzie wynosiła 270 zł  Nie 

wiadomo, czy ciągle będzie w danej materii tendencja wzrostowa. Nikt nie wie, co przyszłość nam 

przyniesie. Wójt Gminy zaapelowała do Państwa Radnych oraz Sołtysów o zgłaszanie wszelkich 

sytuacji kiedy mieszkańcy nie mają złożonych deklaracji i tym samym nie płacą za wywóz 

odpadów. Takie sytuacje są niedopuszczalne, ponieważ wszyscy inni płacą za tych którzy nie 

uiszczają opłat. Należy również kontrolnie zweryfikować deklaracje, czy liczba osób na danej 

nieruchomości prawidłowo jest zadeklarowana.   

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

opłaty. 

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 XVI/109/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty została 

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

 

Ad. 22 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli 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 XVI/110/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

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

 

Ad. 23 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 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 XVI/111/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

2020 rok została jednogłośnie podjęta 12 głosami „za”  (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 24 

W danym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Wolanów Pani Ewa Markowska – Bzducha  

zaprosiła wszystkich obecnych oraz ich rodziny, sąsiadów i znajomych  na wigilię pod gwizdami, 
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która odbędzie się  na placu przez Urzędem Gminy w najbliższą niedzielę 15 grudnia o godz. 16.00.  

Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Szczepaniak zabrała głos w temacie zimowego 

utrzymania dróg na terenie gminy Wolanów. Przekazała Państwu Sołtysom  informację o dyżurach 

zimowego utrzymania w kontekście poszczególnych dróg – krajowych, powiatowych i gminnych 

adekwatnie do poszczególnych kategorii. Poinformowała również, że zmienia się numer rachunku 

bankowego opłat za odpady komunalne.  

Następnie głos zabrała radna Pani Diana Gibała w temacie pomiarów hałasu, które miały 

być wykonywane w ciągu 12 miesięcy od dnia oddania do użytku  obwodnicy  Radomia w ciągu 

drogi krajowej S7. Radna poinformowała, że wystosowała pismo w ww. sprawie w miesiącu 

sierpniu br. do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jednak nie uzyskała żadnej 

odpowiedzi do dnia dzisiejszego. Na kolejne pismo, które wysłano do GDDKiA w sprawie  

ustawienia sygnalizacji świetlnej przy szkole w Sławnie również nie uzyskano odpowiedzi. 

Wójt Gminy Pani Ewa Markowska – Bzducha  poinformowała, że pierwszą rzecz, którą 

zrobiła po objęciu mandatu wójta, to wystosowanie pisma z prośbą o budowę sygnalizacji świetlnej 

na przejściu przy szkole. W tej sprawie były kierowane kolejne pisma, nawet Wójt prosiła o 

interwencję Ministra Marka Suskiego w ww. sprawie. GDDKiA nie udziela również odpowiedzi na 

pisma gminy  Wolanów. 

Następnie głos zabrał sołtys sołectwa Waliny Pan Janusz Budzik składając podziękowania 

Pani Wójt w imieniu własnym oraz mieszkańców za wymianę oświetlenia ulicznego w sołectwie. 

W dalszej części posiedzenia Wójt Gminy Pani Ewa Markowska – Bzducha poinformowała, 

że przy okazji uzupełniania znaków ulicznych często mieszkańcy nie zgadzają się na ich montaż, 

twierdząc, że nie pasują one do ogrodzenia, podczas gdy należy je umieszczać dla bezpieczeństwa 

poruszających się po drogach. Niestety gmina nie jest właścicielem poboczy, często jest to bardzo 

wąski pas drogi. Wydane zostały pieniądze na wykonanie znaków  i okazuje się, że nie można ich 

zamontować.   

Pani Wójt poruszyła temat opracowanej koncepcji przebudowy drogi w m. Waliny, która jest 

niemożliwa do realizacji ze względu na fakt zbyt wąskiego pasa drogi, nawet rowy nie są 

własnością gminy. W związku z tym oznaczałoby to przebudowę wszystkich ogrodzeń we wsi.  

Dane rozwiązanie ma służyć mieszkańcom z danego terytorium, dlatego nic nie będzie robione 

wbrew ich woli. 

   

Ad. 25 

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

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

o godz. 10.45. 

 

 

Protokolantka Przewodniczący Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek       Jacek Murawski 


