
 

Protokół Nr  XXXVIII/2018 

z uroczystej sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 6 lutego 2018 roku 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie 

 

 

Ad. 1 

Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska o godz. 12.15  otworzyła 

XXXVIII uroczystą sesję Rady Gminy Wolanów. Powitała przybyłych gości: przedstawicieli 

Urzędu Wojewódzkiego,  Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Radomiu, 

księży, dyrektorów szkół, przedszkoli i instytucji z terenu gminy Wolanów, kierowników 

jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy, radnych, sołtysów, 

przedsiębiorców, dzieci i młodzież szkolną oraz mieszkańcców gminy Wolanów,  
Następnie zgodnie z listą obecności poinformowała, że w sesji uczestniczy 15 

radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad oraz podejmowania 

prawomocnych uchwał (lista obecności w załączeniu).  

  

Ad. 2 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła proponowany 

porządek obrad:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i 

pieczęci Gminy Wolanów oraz zasad ich używania. 

4. Zamknięcie obrad. 

Do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono uwag, w związku z powyższym 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie zaproponowany 

porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy. 

 

Ad. 3 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o powstanie i wniesienie insygniów 

herbowych na  salę obrad. Przy dźwiękach werbli herb, flaga, flaga stolikowa, banner i 

pieczęcie zostały uroczyście wniesione przez uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Wolanowie. Odśpiewano hymn Polski. 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Wolanów – Pan Adam Gibała, który przedstawił 

historię tworzenia herbu (historia w załączeniu). 

  Jako kolejny dr hab. Dariusz Kupisz, profesor UMCS zapoznał zebranych z rysem 

historycznym Wolanowa i uzasadnił  zasadność wyboru  herbu (rys historyczny w 

załączeniu). 

W dalszej części uroczystej sesji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść 

projektu uchwały Rady Gminy Wolanów w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi 

stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Wolanów.  

Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zapytań. 

Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska  poddała pod głosowanie 

przedstawiony projekt uchwały, gdzie w głosowaniu jawnym uchwała nr XXXVIII/212/2018    

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Wolanów 

oraz zasad ich używania została przyjęta jednogłośnie przez Radę Gminy Wolanów (uchwała 

w załączeniu).  

Następnie zaproszeni goście złożyli na ręce Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady 

gratulacje i życzenia dla władz i mieszkańców gminy z okazji nadania herbu. 



 

Ad. 4 

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa 

Pankowska podziękowała za udział w posiedzeniu, po czym zamknęła XXXVIII uroczystą  

sesję Rady Gminy Wolanów o godz. 13.35. 

 

 

 

Protokolantka                                                                 Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek  Teresa Pankowska 

 

 


