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Protokół Nr  XVII/2019 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 30 grudnia 2019 roku 

Ad. 1 

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

XVII/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 14 radnych, jeden radny nieobecny, 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 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wolanów 

w roku szkolnym 2019/2020. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. 

11. Wolne wnioski i informacje.  

12. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski poddał pod głosowanie proponowany 

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

14 głosach „za” przez Radę Gminy Wolanów.  

  

Ad. 3  

Do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono uwag. 

W głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących”  protokół Nr XVI/2019  

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 13 grudnia 2019 roku został przyjęty przez Radę Gminy 

Wolanów. 

 

Ad. 4 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski poinformował, że w dniu dzisiejszym 

spotkali się członkowie na wspólnym posiedzeniu komisji stałych rady Gminy Wolanów opiniując 

przygotowane materiały na sesję Rady Gminy Wolanów.  

  

Ad. 5 

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

w okresie między sesjami, informując, że: 

„14 grudnia przeprowadzono wysłuchanie kandydatów, którzy złożyli swoje aplikacje na 

stanowisko dyrektora GCKiB. Po wysłuchaniu kandydatów, komisja zdecydowała o wyborze Pana 

Adama Miernika na dyrektora GCKiB. Tym samym od 1 stycznia 2020 r. będzie on kierował pracą 

GCKiB w Wolanowie. 

15 grudnia miała miejsce wigilia gminna zorganizowana przed urzędem gminy, jeszcze raz w tym 

miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, organizacjom i instytucjom, które 

włączyły się w organizację wigilii – KGW z Mniszka, Rogowej, Wawrzyszowa, Kolonii 

Wawrzyszów, Chruślic, Jarosławic i Bieniędzic, Uniwersytetowi Trzeciego Wieku oraz 
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Stowarzyszeniu „Radość” za przygotowanie wspaniałego poczęstunku, Zespołowi Bieniędzice i 

Zespołowi Wolanianki za śpiew kolęd, Księżom z parafii w Wolanowie i Mniszku za oprawę 

religijną, Panom Henrykowi Siara i Henrykowi Dyfińskiemu za prezentacje wierszy o tematyce 

wigilijnej, a także GCK i GOPS i pracownikom UG za organizację spotkania wigilijnego. 

16 grudnia napisałam kolejny mail do Dyrektora Oddziału Warszawskiego GDDKiA w sprawie 

sygnalizacji na przejściu dla pieszych przy szkole w Sławnie, pomiaru hałasu przy S7 oraz 

balustrad przy przepustach w Kowalance. 17 grudnia rano skontaktował się ze mną w tej sprawie 

Kierownik Rejonu Radomskiego GDDKiA ze Wsoli, jedyne co osiągnęłam to powiedział, że 

sprawę balustrad w Kowalance już weźmie na siebie i załatwi w nowym roku, pomiary hałasu mają 

być robione na wiosnę tj. marzec/kwiecień (podobno mieszkańcy mają być o nich informowani), a 

w sprawie sygnalizacji mam pisać ponownie w połowie stycznia. 

Jeszcze kontynuujemy ostatnie prace na drogach. 

18 grudnia w PSP w Mniszku zorganizowano uroczysty finał konkursu na Eko-ozdobę świąteczną. 

Konkurs został zorganizowany przez Związek Gmin Radomka. Z każdej gminy związku 

wyznaczono do udziału w konkursie jedną szkołę, w naszym przypadku była to PSP w Mniszku, 

która w łącznej punktacji uzyskała II miejsce. Każda ze szkół otrzymała nagrody dla szkoły oraz dla 

uczniów, których prace zostały zakwalifikowane do finału konkursu. Nagrody były bardzo 

atrakcyjne. Uczniowie za I miejsca otrzymywali tablet, za II miejsca urządzenie wielofunkcyjne, za 

III miejsca aparat fotograficzny typu polaroid, a pozostali uczniowie otrzymali słuchawki 

bezprzewodowe. 

Trwają prace adaptacyjne pomieszczeń posterunku policji. 

Złożyliśmy wniosek do FOGR na dofinansowanie utwardzenia drogi w Strzałkowie, jako 

spełniającej warunki drogi do pól. 

Przygotowaliśmy informacje dotyczące nowych zasad gospodarki odpadami w gminie Wolanów 

dla mieszkańców gminy. Informacje te zostaną przekazane mieszkańcom wraz z harmonogramem 

wywozu odpadów. Nowością jest m.in. że gmina została podzielona na rejony. I nie będą śmieci 

zbierane w tym samym dniu z terenu całej gminy. 

CDR w Brwinowie odział Warszawa w ramach rozliczenia Food Festivalu niekwalifikował nam 

kosztów po godz. 18, tj. w czasie występów zespołów muzycznych nie uznając ich jako część 

wydarzenia. Wyjaśnienia nie pomogły i ostatecznie dofinansowanie Food festiwalu zostało 

pomniejszone o ok. 30 tys. zł i zamiast 170 tys. zł otrzymaliśmy 140 tys. Będzie to miało miejsce w 

zmianach do budżetu dziś przyjmowanych. 

Dziś również udzielamy dotacji OSP Strzałków w wysokości 3 tys. zł na wkład własny do projektu 

sfinansowanego z WFOŚiGW, którego finansowanie jednostka uzyskała i w ostatnich dniach 

podpisała umowę na to dofinansowanie, tj. doposażenie. 

Złożyliśmy wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na MIAS-y. Tym 

razem przedsięwzięcia spełniające warunki MIAS spełniały sołectwa: Chruślice, Jarosławice, 

Franciszków, Wacławów, Kowala Duszocina. 

Pracujemy nad wnioskiem na dofinansowanie funkcjonowania klubu seniora w Chruślicach, tu 

dofinansowanie nie może przekroczyć 40% kosztów funkcjonowania. Mamy nadzieję je uzyskać. 

20 grudnia zamontowane zostały cztery nowe wiaty przystankowe, niestety w Wolanowie nowa 

wiata była cała przez dobę, 21 grudnia w sobotę o godz. 15 tej nieznany dotychczas sprawca potłukł 

szybę środkową. Mimo ustalenia nagrody przez rade sołecką Wolanowa do dziś sprawcy nie 

ustalono. Policja prowadzi działania. 

Dziś rano miała miejsce kolejna rozprawa w sprawie o zasiedzenie Gminy Wolanów odnośnie dróg 

Sławno-Cerekiew i Chruślice. Sąd zarządził kolejną rozprawę na dzień 8 stycznia 2020 r. 

 

Na koniec Szanowni Państwo, chcę serdecznie podziękować Wysokiej Radzie i Państwu Sołtysom 

za współpracę w mijającym roku. Słowa podziękowania chcę również skierować do Pani Skarbnik i 

Pani Sekretarz reprezentujących Pracowników UG. Zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Był to rok 

rekordowy pod względem inwestycji, których wartość na dziś wynosi 9 011 tys. zł, a zakładane w 

projekcie budżetu było 5 850 tys. zł. Jest to absolutnie rekordowy poziom, którego dotychczas nie 
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było analizując dane od 1994 r. inwestycje gminy Wolanów osiągnęły poziom 6 mln zł w 2012 r., 

5,4 mln zł w 2017 r., łącznie w całej kadencji 2015-2018 wyniosły 14,7 mln zł. Z tych 9 mln zł, 4 

mln zł sfinansowaliśmy kredytem, 248 tys. zł pożyczką z WFOŚiGW, a pozostałe 4 752 tys. zł 

sfinansowaliśmy z własnych środków, w tym na inwestycje pozyskaliśmy ponad 3 mln zł dotacji 

zewnętrznych. Dzięki temu pierwotnie zakładany kredyt w wysokości 5 mln zł, zmniejszyliśmy do 

4 mln zł. Wykorzystaliśmy każdą szansę, bo był to rok szczególny, rok jaki może nam się już nie 

powtórzyć! Bo był to też rok wyborczy na poziomie parlamentu.  

Tym sposobem dochody gminy Wolanów na 30 grudnia 2019 r. wyniosły 44 086 458 zł, a wydatki 

50 654 861 zł. 

Ogromnie Państwu dziękuję za wsparcie, którego mi udzielacie w każdej sprawie, dziękuję za 

porozumienie i współpracę. Dziękuję, że mogę na Państwa liczyć. Dziękuję za Wasze 

zaangażowanie i proszę o taką samą aktywność w nowym roku budżetowym!!!” 

 

Ad. 6 

W danym punkcie posiedzenia głos zabrała radna Pani Teresa Pankowska z zapytaniem, czy 

firma obsługująca system gospodarki odpadami na terenie gminy Wolanów będzie również 

dostarczała dla mieszkańców deklaracje. W odpowiedzi Wójt Gminy poinformowała, że firma 

dostarczy mieszkańcom harmonogram odbioru odpadów na 2020 rok oraz przygotowaną przez 

Urząd Gminy informację w pigułce na temat systemu gospodarowania odpadami.   

   

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 XVI/102/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 

2020 – 2026. 

 Uchwała Budżetowa na rok 2020  Gminy Wolanów Nr XVI/103/2019 

 Nr XVI/104/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu  

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

 Nr XVI/105/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu  

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

gminy Wolanów), 

 Nr XVI/106/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu  

w 2020 roku.(WTZ), 

 Nr XVI/107/2019 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”), 

Nr XVI/108/2019 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,  

Nr XVI/109/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 

Natomiast do Wojewody Mazowieckiego przesłano uchwały:  

 Nr XVI/110/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 

 Nr XVI/111/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 

rok. 

Do Redakcji Dziennika Urzędowego przesłane zostały następujące uchwały:  

 Uchwała Budżetowa na rok 2020 Gminy Wolanów Nr XVI/103/2019, opublikowana została 

w dniu  18 grudnia pod poz.15517, 

 Uchwała Nr XVI/108/2019 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości opublikowana 

została w dniu 16 grudnia pod poz. 15363, 
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 Uchwała Nr XVI/109/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, opublikowana została w dniu 16 

grudnia pod poz.15364, 

 Nr XVI/110/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, opublikowana została w 

dniu 16 grudnia pod poz.15362. 

Ww. uchwały trafiły do pracowników merytorycznych w Urzędzie Gminy Wolanów.  

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 zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Murawski poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

ww.  sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym uchwała Nr XVII/112/2019 w sprawie zmian w uchwale 

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

 

Ad. 9 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wolanów w roku szkolnym 2019/2020. 

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 XVII/113/2019 w sprawie określenia 

średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wolanów w roku szkolnym 2019/2020 została przyjęta 

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

 

Ad. 10 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. 

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 XVII/114/2019 w sprawie zatwierdzenia 

planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” 

(uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 11 

W danym punkcie posiedzenia zabrała głos Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Szczepaniak 

informując, iż w Urzędzie Gminy Wolanów od nowego roku będzie funkcjonował Punkt 

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej dla Mieszkańców Powiatu Radomskiego pięć dni w tygodniu, cztery 

godziny dziennie. Punkt będzie działał w ramach porozumienia między Powiatem Radomskim, a 

Gminą Wolanów. Sekretarz poinformowała, że w dalszym ciągu będzie również funkcjonowała 

pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem w poniedziałki od godz. 11.00 do godz. 19.00.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Marek Małysa zapytał, czy pomoc prawna będzie 

świadczona z podziałem na tematykę np. w poniedziałki – prawo rodzinne, wtorki – prawo cywilne. 

W odpowiedzi Sekretarz poinformowała, że nie będzie podziału tematycznego świadczonej pomocy 

prawnej.  

Następnie głos zabrała Pani Katarzyna Stachurska – sołtys sołectwa Młodocin Większy z 

prośbą  o zmianę lokalizacji znaku drogowego w danej miejscowości. 

Jako kolejna głos zabrała Pani Elżbieta Jemiołowska – sołtys sołectwa Bieniędzice  z 

informacją o uszkodzonej linii energetycznej przy szkole w Bieniędzicach na skutek kolizji 

drogowej. Następnie Pani Elżbieta podziękowała Pani Wójt za zrealizowane inwestycje, w 

szczególności za drogę łączącą Michałów z  Kolonią Wawrzyszów, ponieważ znacznie poprawiła 
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komunikację mieszkańcom. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski podziękował Państwu Radnym oraz 

Sołtysom za współpracę w bieżącym roku. Słowa podziękowania skierował również do Pani Wójt 

za ogromny wysiłek, jaki włożyła w trakcie prac realizowanych w 2019 roku, życząc również w 

nadchodzącym roku tyle samo pracy. Wszystkim obecnym życzył wszelkiej pomyślności oraz 

zaangażowania w sprawy gminne takiego samego jak w roku bieżącym.   

 

Ad. 12 

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. 15.00. 

 

 

Protokolantka Przewodniczący Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek       Jacek Murawski 

 

 

 

 


