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Protokół Nr  XIX/2020 

z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 17 marca 2020 roku 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Gminy Wolanów Pan Jacek Murawski o godz.14.00 otworzył 

XIX/2020 sesję Rady Gminy Wolanów. Powitał Państwa Radnych  oraz Panią Wójt Gminy wraz z 

Pracownikami Urzędu przybyłych na sesję. Następnie zgodnie z listą obecności poinformował, że w 

sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad oraz 

podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności w załączeniu).  

 

Ad. 2 

Przewodniczący przedstawił 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. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie za 2019 

rok. 

9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby wynikające z 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 

2019 rok. 

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

Gminy Wolanów na lata 2020 – 2026. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.   

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej  

w obrębie Młodocin Większy oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 58/1. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej  

w Wolanowie. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej 

Jadwigi w Sławnie i Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie w Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Sławnie, Sławno 49. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2020 rok”.  

16. Wolne wnioski i informacje.  

17. Zamknięcie obrad. 

 Następnie poddał pod głosowanie porządek obrad. W głosowaniu jawnym porządek obrad 

został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów przy 11 głosach „za”. 

  

Ad. 3  

Do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono uwag. 

W głosowaniu jawnym przy 11 głosach „za” protokół Nr XVIII/2020 z sesji Rady Gminy Wolanów 

z dnia 14 lutego 2020 roku został przyjęty przez Radę Gminy Wolanów. 

 

Ad. 4 

 Pani Diana Gibała poinformowała, że członkowie Komisji Rewizyjnej spotkali się na 

posiedzeniu w dniu 19 lutego przeprowadzając planowa kontrolę. Natomiast  w dniu 12 marca  

Komisja Rewizyjna oraz Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia odbyły wspólne posiedzenie, 

na którym opiniowano materiały przygotowane na sesję. Członkowie Komisji odnieśli się do 

wszystkich projektów pozytywnie.     
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 Następnie Pan  Czesław Gac  poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i 

Finansów odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku 

Publicznego w dniu 12 marca. Zajmowano się szeregiem projektów uchwał przygotowanych na 

dzisiejszą sesję Rady Gminy, które zostały pozytywnie zaopiniowane.   

 

Ad. 5 

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

w okresie między sesjami. 

„Od ostatniej sesji w dniu 14 lutego 2020 r. wiele uwagi  poświęciliśmy sprawom dróg, tzn. 

kwestiom związanym z przygotowaniem dokumentacji, umów itp., które w przyszłości pozwolą 

nam na wybudowanie tych dróg. Obecnie rozpoczęliśmy prace związane z projektowaniem drogi w 

miejscowości Wola Wacławowska, jak również wiele rozmów z projektantami na temat 

projektowania drogi Garno-Młodocin. W przypadku dróg, które próbujemy przygotować do 

budowy w prostszej procedurze zgłoszeń tj. Strzałków i Zabłocie, w przypadku Strzałkowa mamy 

już wszystkie zgody, ale ze względu absencje pracowników w starostwie powiatowym nie możemy 

obecnie zgromadzić niezbędnych dokumentów. W przypadku Zabłocia brakuje nam zgody 

właściciela największej działki, wysłaliśmy stosowne pisma i umowę do tego Pana do Niemiec, ale 

póki co nie otrzymaliśmy informacji zwrotnej. W kwestii dróg – jeszcze wykonawca zamontował 

brakujące balustrady przy bardzo dużym przepuście w miejscowości Wawrzyszów Wygon.  

W kwestii budowy sieci gazowej na terenie naszej gminy  nastąpił istotny postęp w sprawie – otóż 

w dniu 27 lutego na zaproszenie dyrektora oddziału warszawskiego PSG brałam udział w spotkaniu 

z potencjalnymi wykonawcami gazociągu na terenie naszej gminy. PSG po wysłuchaniu 

wykonawców postanowiło tak zmienić warunki zamówienia, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom 

wykonawców. Ostatecznie termin realizacji zadania został wydłużony do 30 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. Tym sposobem w dniu otwarcia ofert tj. 9 marca oferty na realizację gazociągu 

złożyło 3 firmy, wiem że najtańsza oferta mieści się w budżecie PSG na ten cel, więc teraz czekamy 

na podpisanie umowy z wykonawcą, co powinno niebawem nastąpić. Na spotkaniu 

zadeklarowałam, że my tzn. radni, sołtysi, urząd pomożemy wykonawcy w pozyskaniu zgód 

mieszkańców na lokalizację gazociągu w ich działkach. Rozmawiałam również z dyrektorem 

GDDKiA oddziału mazowieckiego na temat zgody GDDKiA na lokalizację gazociągu w pasie 

drogi krajowej, w sytuacjach gdy nie będzie innej możliwości. PSG powiadomi nas jak tylko 

umowa zostanie podpisana.  

Skierowaliśmy pismo do ministra infrastruktury dotyczące sygnalizacji świetlnej przy szkole w 

Sławnie. Otrzymaliśmy odpowiedź z GDDKiA dotyczące badania hałasu przy drodze ekspresowej 

S7, i o ironio okazało się, że z 13 punktów wskazanych do pomiaru hałasu 11 znajduje się za 

ekranami, a 1 za leśnym zagajnikiem. Natychmiast napisałam do GDDKiA, że to chyba jakieś 

nieporozumienie proponując nowe lokalizacje pomiarów hałasu i zobaczymy. 

Wiele uwagi poświęciliśmy również sprawom związanym z odbudową dawnego budynku GOK w 

Wolanowie, obecnie odbywają się spotkania z projektantami. 

Cały ten okres to również czas rozmów z policją finalizujących kwestie organizacyjne związane z 

uruchomieniem posterunku policji w Wolanowie. Planowane było uroczyste otwarcie w dniu 30 

marca. Ale ze względu na epidemię korona wirusa. Posterunek zafunkcjonuje bez uroczystego 

otwarcia, które zrobimy w bardziej sprzyjającym czasie. Policja nie będzie płaciła nam czynszu ani 

podatku od nieruchomości, będzie ponosiła koszty bieżącej eksploatacji. Policja poprosiła o 

zapewnienie przez gminę sprzątania posterunku. Na co przystałam, sprzątać będą Panie sprzątające 

urząd gminy. 

Wiele uwagi poświęciliśmy epidemii korona wirusa i działaniom prewencyjnym z tym związanym. 

Wiedzą Państwo, że zarządzeniem wojewody zamknięte są szkoły, przedszkola, GCKiB, klub 

seniora, obowiązuje zakaz zgromadzeń zarówno wewnątrz budynków, jak i na powietrzu, są 

zalecenia domowej kwarantanny dla każdego kto jest do niej zobowiązany, ale również zaleca się ją 
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każdej osobie, która może sobie na nią pozwolić. Bowiem jedynie brak kontaktów może 

powstrzymać lawinowy wzrost zachorowań. Zamkniętych jest dla interesantów wiele urzędów – 

KRUS, Urząd Skarbowy, Urzędy Gmin, Starostwo Powiatowe. My na razie tylko ograniczamy ruch 

po urzędzie. Jednocześnie jak Państwu wiadomo najbardziej zagrożoną grupą są osoby starsze, 

chore. Dlatego należy otoczyć je pomocą, nie odwiedzać, ale zaproponować zrobienie zakupów, 

zakup leków itp. Tak aby osoby te nie wychodziły z domu. Ważne jest również aby dzieci nie 

zostawiać pod opieką osób starszych, bo dzieci mogą zarazić dziadków.  

W ub tygodniu umieściłam w Internecie na fb komunikaty z prośbą do mieszkańców o ograniczenie 

wizyt w urzędzie bardzo proszę Państwa o wyjaśnianie ludziom, że w tym trudnym czasie tylko 

ograniczenie kontaktów może nas uratować przed lawinowym przyrostem zachorowań i o to w tym 

wszystkim chodzi.” 

Ad. 6 

W danym punkcie posiedzenia nie poruszono żadnych tematów. 

  

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 XVIII/115/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok, 

 Nr XVIII/126/2020 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego  

i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. 

Natomiast do Wojewody Mazowieckiego przesłano uchwały:  

 Nr XVIII/116/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  dla terenów mieszkalnictwa i usług w sołectwie Sławno, 

 Nr XVIII/117/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  dla terenów mieszkalnictwa w sołectwie Wolanów, 

 Nr XVIII/118/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w 

miejscowości Mniszek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2420,     

 Nr XVIII/119/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości 

zabudowanej położonej w miejscowości Wolanów, ul. Radomska 20 jej dotychczasowemu 

najemcy, 

 Nr XVIII/120/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych  

z usługami opiekuńczymi, 

 Nr XVIII/121/2020 w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach oraz określenia form i specjalności kształcenia, 

na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2020,   

 Nr XVIII/122/2020 w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz  warunków  

i sposobu przyznawania  pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Wolanów, 

 Nr XVIII/123/2020 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Sali Gimnastycznej przy 

Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sławnie 

 Nr XVIII/124/2020 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Wolanów, 

 Nr XVIII/125/2020 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet 

przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysom) Gminy 

Wolanów, 

 Nr XVIII/127/2020 w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla p.o. dyrektora Samorządowego 

Publicznego Przedszkola w Sławnie w roku szkolnym 2019/2020,  
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Do Redakcji Dziennika Urzędowego przesłano uchwały: 

 Nr XVIII/120/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych  

z usługami opiekuńczymi, opublikowana w dniu 4 marca  pod pozycją 2826. 

 Nr XVIII/121/2020 w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach oraz określenia form i specjalności kształcenia, 

na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2020, opublikowana w dniu 4 marca  pod 

pozycją 2827. 

 Nr XVIII/122/2020 w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz  warunków  

i sposobu przyznawania  pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Wolanów, opublikowana w dniu 4 marca  pod pozycją 

2828. 

 Nr XVIII/123/2020 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Sali Gimnastycznej przy 

Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sławnie, opublikowana w dniu 4 

marca  pod pozycją 2829. 

 Nr XVIII/124/2020 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Wolanów, 

opublikowana w dniu 4 marca  pod pozycją 2830. 

 Nr XVIII/125/2020 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet 

przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysom) Gminy 

Wolanów, opublikowana w dniu 4 marca  pod pozycją 2831. 

 Nr XVIII/126/2020 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego  

i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso, opublikowana w dniu 4 marca  pod pozycją 2832. 

 Nr XVIII/127/2020 w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla p.o. dyrektora Samorządowego 

Publicznego Przedszkola w Sławnie w roku szkolnym 2019/2020, opublikowana w dniu 14 

lutego pod pozycją 2194. 

Ww. uchwały trafiły do odpowiednich wydziałów, samodzielnych stanowisk w Urzędzie Gminy 

Wolanów, a także do jednostek organizacyjnych.  

Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami. 

   

Ad. 8 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie za 2019 

rok (sprawozdanie w załączeniu). 

 

Ad. 9 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby wynikające z 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2019 rok 

(sprawozdanie w załączeniu). 

 

Ad. 10 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 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 

ww.  sprawie, gdzie w głosowaniu jawnym uchwała Nr XIX/128/2020 w sprawie wprowadzenia 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2020 – 2026 została przyjęta 

jednogłośnie 11 głosami „za” (uchwała w załączeniu).  
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Ad.11 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej na 2020 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 XIX/129/2020 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na 2020 rok została przyjęta jednogłośnie 11 głosami „za” (uchwała w załączeniu).  

 

 

Ad. 12 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Murawski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Młodocin Większy oznaczonej 

jako działka ewidencyjna nr 58/1.   

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 XIX/130/2020 w sprawie wyrażenia zgody 

na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Młodocin Większy oznaczonej jako działka 

ewidencyjna nr 58/została przyjęta jednogłośnie 11 głosami „za” (uchwała w załączeniu). 

 

 

Ad. 13 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski odczytał projekt uchwały w sprawie 

nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie. 

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 XIX/131/2020 w sprawie nadania imienia 

Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie została przyjęta jednogłośnie 11 głosami „za” 

(uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 14 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski odczytał projekt uchwały w sprawie 

połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sławnie i Samorządowego 

Publicznego Przedszkola w Sławnie w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sławnie, Sławno 49. 

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 XIX/132/2020 w sprawie połączenia 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sławnie i Samorządowego Publicznego 

Przedszkola w Sławnie w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sławnie, Sławno 49 została przyjęta 

jednogłośnie 11 głosami „za” (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 15 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski odczytał projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Wolanów 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 XIX/133/2020 w sprawie przyjęcia „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Wolanów na 2020 rok” została przyjęta jednogłośnie 11 głosami „za” (uchwała w załączeniu). 

 

Ad. 16 
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W danym punkcie posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Murawski 

poinformował o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych za 2019 rok przez radnych do końca 

kwietnia 2020 roku, zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 roku. Druki do pobrania są w 

biurze rady gminy. 

Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Szczepaniak poinformowała, że w związku z obecną 

sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie 

beneficjentów oraz pracowników ARiMR oraz MODR  zmienił sposób postępowania w tym 

okresie. Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w ww. jednostkach.  Można się 

zapoznać w szczegółach z informacjami zamieszczonymi na stronach ARIMR, MODR oraz na 

stronie www.wolanow.pl 

 Tymczasowo zawieszono również  na okres od 16 marca do 31 marca 2020 roku 

działalności Punktów, Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego 

na terenie Powiatu Radomskiego,  organizując udzielanie porad przez telefon i  z  wykorzystaniem 

innych środków porozumiewania się na odległość. 

  

Ad. 17 

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

podziękował za udział w posiedzeniu, po czym zamknął XIX/2020 sesję Rady Gminy Wolanów  

o godz. 14.40. 

 

 

 

Protokolantka Przewodniczący Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek       Jacek Murawski 

 

 

 

 


