Protokół Nr 38/14
z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 16 stycznia 2014 roku
Ad. 1
XXXVIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wolanów otworzył Przewodniczący Rady
Gminy p. Jacek Murawski witając radnych, sołtysów, a także wszystkich przybyłych na
posiedzenie.
Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski poinformował, że sesja została
zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2013 r, poz,. 594 z późn. zm.)
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.00, a zakończyła się o godzinie 11.30.
Ad. 2
Na sesji obecnych było 15 radnych, 100% frekwencji, a więc przewodniczący p.
Jacek Murawski stwierdził prawomocność sesji.
(lista obecności w załączeniu)
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.00, a zakończyła się o godzinie 11.30.
Ad. 3
Przewodniczący Rady p. Jacek Murawski przedstawił planowany porządek obrad, a
mianowicie:
Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Odczytanie wniosku o odwołanie Radnego Jacka Murawskiego z funkcji
Przewodniczącego Rady Gminy Wolanów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Radnego Jacka Murawskiego z funkcji
Przewodniczącego Rady Gminy Wolanów w głosowaniu tajnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Przewodniczącego Rady Gminy
Wolanów w głosowaniu tajnym.
7. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski poinformował, że wszelkie złożone
wnioski do porządku obrad muszą być zaakceptowane przez wnioskodawców sesji, którą
stanowi grupa radnych p. Teresa Pankowska, p. Bogumił Towarek, p. Stanisław Sambor p.
Adam Hernik i p. Sylwester Mąkosa.
Sołtys m. Rogowej p. Marek Kraszewski zabierając głos poinformował, że należałoby
wprowadzić pkt 5 dyskusja nad wnioskiem.
Przewodniczący Rady poinformował, że odczyta wniosek radnych wraz z uzasadnieniem
w pkt 5 porządku obrad.
Radny p. Emil Jaskulski zapytał, na jakim etapie można byłoby wprowadzić dyskusje w
ww. temacie jako punkt, czy jako element punktu. W kwestii wyjaśnienia przewodniczący
Rady Gminy p. Jacek Murawski poinformował, że dyskusja będzie elementem punktu 5
porządku przez głosowaniem tajnym.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski poddał pod głosowanie
zaproponowany porządek obrad.
W głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” porządek został
przyjęty przez Radę Gminy Wolanów.

Ad. 4
Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski odczytał wniosek o odwołanie Radnego
Jacka Murawskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Wolanów.
(wniosek w załączeniu)
Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski odniósł się do uzasadnienia wniosku
informując, że objął mandat radnego z myślą, że będzie współpracować, a nie rozsiewać
zamieszanie. Jeżeli ma własne zdanie nie wyraża go na forum publicznym, żeby nie
zajmować czasu, jeżeli ma uwagi bądź wnioski do Wójta również składa je bezpośrednio do
niego, a nie na forum popisując się przed radnymi. Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek
Murawski odniósł się do zarzutu odnośnie niedotrzymywania terminów związanych z
odpowiedziami na wnioski, zapytania i interpelacje informując, że nie zna takiego przypadku,
aby nie została udzielona odpowiedź nieterminowo na jakiekolwiek pismo, które wpłynęło do
Rady Gminy. Następnie p. Jacek Murawski odniósł się do pism wpływających do Rady,
parafowanych przez Wójta informując, że Rada Gminy nie ma osobnego biura, jest biuro rady
gminy, które jest wydzielone w strukturze urzędu, to nie jest biuro, które działa osiem godzin
dziennie i tylko na potrzeby Rady Gminy. Przy tak małej Gminie jest możliwość stworzenia
dodatkowego biura, ale to są dodatkowe koszty – dodał. Kontynuując swą wypowiedź
poinformował, że korespondencja wpływająca do Rady Gminy jest wpisywana w ten sam
dziennik, co korespondencja wpływająca do Urzędu Gminy Wolanów. W ciągu ostatnich
trzech lat tak się działo z pismami, najpierw były rejestrowane w kancelarii ogólnej, a potem
trafiały do przewodniczącego Rady. Kończąc swą wypowiedź przewodniczący Rady Gminy
powiedział, że szanuje wniosek radnych, ponieważ mają takie prawo, aby wniosek w ww.
temacie złożyć, aczkolwiek osobiście nie widzi przewodniczący żadnych przesłanek do
odwołania. Natomiast zaapelował do radnych, aby podjęli decyzję zgodnie z własnym
sumieniem niezależnie od wypowiedzi przewodniczącego, czy też wniosku złożonego przez
grupę radnych.
Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski zapytał, czy ktoś z obecnych
chciałby zabrać głos.
Radna p. Teresa Pankowska zabierając głos powiedziała, że w porządku obrad nie było
uwzględnionej dyskusji. W odpowiedzi przewodniczący Rady poinformował, że osobiście
przewodniczy obradom i może udzielić głosu każdemu kto zechce go zabrać. Nadmienił, że
na początku kadencji to radna p. Teresa Pankowska stawiała zarzuty, że czasem
przewodniczący nie pozwalał się wypowiadać sołtysom.
Radna p. Teresa Pankowska poprosiła o przejście do kolejnego punktu porządku obrad.
Następnie Sekretarz Gminy p. Małgorzata Szczepaniak zabierając głos odniosła się do
uzasadnienia radnych, które znalazło się we wniosku o odwołanie przewodniczącego,
szczególnie w kwestii organizacyjnej UG, czyli dekretowania pism. Poinformowała, że
zgodnie z art. 33 ustawy o samorządzie gminnym wójt wykonuje zadania przy pomocy
urzędu, określa organizację i zasady funkcjonowania urzędu i wykonuje uprawnienia
zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników. Obsługę administracyjną i techniczną
Rady Gminy zapewnia pracownik Urzędu Gminy podległy służbowo Wójtowi, jako
kierownikowi jednostki. W strukturze Urzędu Gminy Wolanów funkcjonuje jedna kancelaria
obsługująca cały Urząd. Nie wyodrębniono oddzielnej kancelarii do przyjmowania
korespondencji kierowanej bezpośrednio do Rady Gminy. Kontynuując swą wypowiedź
Sekretarz poinformowała, że Wójt dekretuje całą korespondencję wpływającą do Urzędu na
poszczególne stanowiska znajdujące się w strukturze Urzędu, jako kierownik podmiotu
zobowiązanego do stosowania Instrukcji kancelaryjnej na mocy ustawy o zasobie
archiwalnym i jej aktów wykonawczych. Nadmieniła, że czynność ta jest czynnością

techniczną i odbywa się zgodnie z § 49 Instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych. W dalszej części wypowiedzi Sekretarz
poinformowała, że zgodnie z przywołanym powyżej § 49 Instrukcji kancelaryjnej, dekretacja
przesyłek polega na odręcznym umieszczeniu odpowiednich informacji bezpośrednio na
przesyłce wraz z podpisem dekretującego. Osobista dekretacja pism do pracowników przez
kierownika pozwala mu ocenić zakres i ilość spraw prowadzonych przez poszczególne
stanowiska oraz ich obciążenie bieżącymi sprawami. Następnie Sekretarz odniosła się do
całości wniosku nadmieniając, że ma doświadczenie, jako pracownik administracji już ponad
dwudziestoletnie, pracowała w tym czasie nie z jedną Radą, dlatego pozwoliła sobie
podsumować te trzy lata, które były bardzo pracowite, ponieważ Rada podjęła w tym czasie
207 uchwał, a jeszcze przed nami rok pracy – dodała, rok ważnych decyzji wymagających
podjęcia różnych uchwał. Podejmowane były uchwały odnośnie konsultacji społecznych,
przyjęty został Statut Gminy Wolanów, na podstawie nowych obowiązujących przepisów.
Wspólnie wdrażane były sprawy odnośnie gospodarki odpadami, które były bardzo trudne.
Dzięki temu, że w Radzie znajdują się osoby starsze, które mają doświadczenie oraz młode,
chętne, pełne zapału, dlatego ta praca mogła być intensywna i jest przekonana że dobra, pod
kierunkiem Pana Jacka. Nadmieniła, że wielokrotnie były odmienne poglądy z panem
Jackiem, często dyskusje były prowadzone na ostrzu noża, natomiast nigdy nie przeniósł tego
na relacje w Radzie, nigdy na forum Rady nie rozstrzygał spraw. Wydaje się, że organizacja
pracy była również dobra, mimo że nie posiadał wielkiego doświadczenia w samorządzie,
natomiast to doświadczenie, które ma potrafił przenieść na prace w Radzie. Sesje oraz
przygotowania przebiegały sprawnie. Sekretarz ceni u przewodniczącego to, że na forum
publicznym nie roztrząsa spraw osobistych, czy urazów lub ambicjonalnych racji. Dlatego
prosi Sekretarz o zastanowienie się, czy odwołanie radnego z funkcji przewodniczącego Rady
Gminy jest zasadne i w tym momencie potrzebne. Nadmieniła, że jest to rok wyborczy, który
może wnosić działania oraz atmosferę niewłaściwą, a także te działania mogą mieć wpływ na
budżet na rok 2014, ponieważ Gmina nie ma jeszcze uchwalonego budżetu, natomiast
sprawy organizacyjne odwołania i powołania mogą również utrudnić przyjęcie budżetu i ten
rok zostanie stracony.
Następnie radca prawny zabierając głos poinformował, że jeżeli chodzi o dyskusje w
punkcie porządku obrad to jest kwestia oczywista i tutaj przywołał § 31 Statutu Gminy, a
mianowicie: „Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i
zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
Przewodniczący może zabrać głos w każdym momencie obrad.
Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach
może także udzielić głosu poza kolejnością”.
Radna p. Teresa Pankowska poinformowała, że nigdy nie stała na stanowisku, aby
rozjątrzać, natomiast wszyscy radni materiały otrzymali, zapoznali się, każdy ma prawo do
własnego zdania i reakcja jaka miała miejsce ze strony Pana sołtysa jest niewłaściwa, może
dojść do awantury, ponieważ każdy swoje emocje w różny sposób okazuje. Radna stoi na
stanowisku spokojnego załatwienia tematu, więc jeśli przewodniczący dopuści do takiej
sytuacji dzisiaj, to potwierdzi pracę pana jako przewodniczącego - dodała. W przeszłości były
sytuacje, kiedy nie panował przewodniczący nad sesją, kiedy Wójt odbierał Panu głos,
prowadził wręcz sesje - dodała.
Sołtys wsi Rogowa p. Marek Kraszewski zabierając głos powiedział, że ma pretensję
do Rady, ponieważ uchwalając statut został wycięty punkt w porządku obrad odnośnie uwag i

wniosków sołtysów, to tak jakby sołtysi nie byli potrzebni na sesji, według p. Kraszewskiego
w ten sposób sołtysom zamknięto usta. Poinformował, że czwartą kadencję jest sołtysem
pełnił różne funkcje. Próbowano również odwołać go z funkcji przewodniczącego Rady
Rodziców w Gimnazjum, ponieważ nie chciał się rozliczyć ze środków Rady Rodziców, które
wydał na organizację balu. Jest ponad 30 lat członkiem PSL i nie podoba się sołtysowi, co się
wyprawia, jest to poderwanie opinii partii. Ze sprawami politycznymi to do Warszawy, na
Wiejską winni się udać zainteresowani, natomiast w Gminie powinno się rozmawiać o
sprawach mieszkańców Gminy. Natomiast, co do Przewodniczącego Rady Gminy
powiedział, że jest to młody człowiek z inicjatywą, zapytał jak chcemy kształtować nowych
wójtów, jak się p. Jacka na wstępie od razu niszczy.
Ad. 5
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Do prac w Komisji Skrutacyjnej zgłoszeni zostali następujący radni:
1. Emil Jaskulski
2. Irena Walczak
3. Sylwia Golińska
4. Adam Hernik
W/w osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie Komisja Skrutacyjna w w/w składzie została powołana.
Następnie komisja ukonstytuowała się. Przewodniczącym komisji została pani Sylwia
Golińska.
Następnie przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. Sylwia Golińska poinformowała o
zasadach głosowania tajnego w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy.
Komisja Skrutacyjna przygotowała Karty do głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawiła kartę do głosowania ustaloną wg
jednolitej formy:
„Karta do głosowania w sprawie wniosku o odwołanie radnego Jacka Murawskiego z funkcji
przewodniczącego Rady Gminy Wolanów”.
oraz pytanie,
„Czy jesteś za odwołaniem radnego Jacka Murawskiego z funkcji przewodniczącego Rady
Gminy Wolanów”
Karta opieczętowana jest pieczęcią Rady Gminy Wolanów.
Obok nazwiska z prawej strony umieszcza się trzy jednakowe kratki: jedna nad wyrazem
„tak”, druga nad wyrazem „nie”, trzecia nad wyrazem „wstrzymuję się”. lub poprzez
zaznaczenie.
Radny głosuje poprzez postawienie znaku "x" w kratce nad wyrazem "tak" opowiadając się w
ten sposób za odwołaniem przewodniczącego Rady, lub w kratce nad wyrazem "nie",
opowiadając się w ten sposób przeciwko odwołaniu przewodniczącego Rady, lub w kratce
nad wyrazem „wstrzymuję się” opowiadając się w ten sposób za wstrzymaniem się od głosu.
Jeżeli radny na karcie do głosowania:
- postawi znak "x" jednocześnie w kratce nad wyrazem "tak", w kratce nad wyrazem "nie",
jak i w kratce nad wyrazem „wstrzymuję się” - jego głos uważa się za nieważny.
Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Komisję Skrutacyjną są kartami nieważnymi.
Kart całkowicie przedartych Komisja Skrutacyjna nie bierze pod uwagę.
Przewodniczącego Rady uważa się za odwołanego, jeżeli w głosowaniu za jego odwołaniem
opowiedziało się (znaków "x" w kratce nad wyrazem "tak"), więcej niż połowa radnych
obecnych na sesji. - Odwołanie przewodniczącego Rady Gminy następuje bezwzględną

większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, tj. ośmiu
radnych.
Komisja Skrutacyjna postawiła urnę na stole prezydialnym sprawdzając, czy jest pusta.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zgodnie z listą obecności odczytywał nazwiska i
imiona radnych, którzy kolejno odbierali karty do głosowania.
Następnie według odczytanej listy oddawali swój głos, wrzucając karty do głosowania do
urny umieszczonej na stole prezydialnym.
Przewodniczący Rady Gminy Wolanów poprosił Komisję Skrutacyjną o podliczenie
głosów i sporządzenie protokołu, a następnie o odczytanie.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. Sylwia Golińska odczytała protokół z ustalenia
wyników głosowania wniosku w sprawie odwołania radnego Jacka Murawskiego z funkcji
przewodniczącego Rady Gminy Wolanów sporządzony na sesji w dniu 16.01.2014 roku.
(protokół w załączeniu)
W wyniku głosowania tajnego nastąpiło odwołanie radnego Jacka Murawskiego z
funkcji przewodniczącego Rady Gminy Wolanów przy 8 głosach „za”, 6 „przeciw” i 1
„wstrzymującym”.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski odczytał projekt uchwały
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Wolanów.
Do ww. projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Radca prawny p. Szymon Bogusz zabierając głos poinformował, że podjęcie uchwały
w ww. sprawie kwituje wykonanie czynności Komisji Skrutacyjnej potwierdzając wynik
głosowania.
W głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za”, 2 głosach „wstrzymujących” uchwała Nr
XXXVIII/208/14 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Wolanów została
podjęta.
(uchwała w załączeniu)
Ad. 6.
Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski zapytał, czy do przeprowadzenia
głosowania w sprawie powołania przewodniczącego pozostaje ta sama Komisja, czy
powołana będzie nowa.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Do prac w Komisji Skrutacyjnej zgłoszeni zostali następujący radni:
1. Irena Walczak
2. Sylwia Golińska
3. Adam Hernik
4. Czesław Gac
W/w osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie Komisja Skrutacyjna w w/w składzie została powołana.
Następnie komisja ukonstytuowała się. Przewodniczącym komisji została pani Sylwia
Golińska.
Przystąpiono do zgłoszenia kandydatur na przewodniczącego Rady Gminy.
Pan Stanisław Sambor na przewodniczącego Rady Gminy zgłosił kandydaturę p. Sylwestra
Mąkosę, który wyraził zgodę na kandydowanie. Natomiast p. Emil Jaskulski zgłosił
kandydaturę p. Jacka Murawskiego, który nie wyraził zgody na kandydowanie. Następnie p.
Jacek Murawski zgłosił kandydaturę p. Emila Jaskulskiego, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski poprosił o przygotowanie kart do
głosowania.
P. Sylwia Golińska – przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej objaśniła zasady głosowania,
a mianowicie:
Głosowanie jest tajne.
Radni głosują na kartach, które są opieczętowane pieczątką Rady Gminy, które rozda
Komisja Skrutacyjna.
Na kartkach będą wpisane nazwiska wszystkich zgłoszonych kandydatów, a po prawej stronie
obok nazwiska pusta kratka.
Każdy z radnych stawia znak „x” w kartce obok nazwiska kandydata, na którego chce oddać
głos.
Postawienie więcej niż jeden znak ‘x” w kartkach obok nazwisk kandydatów lub nie
postawienie znaku „x” przy żadnym z nazwisk powoduje nieważność głosu.
Wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał bezwzględną liczbę głosów.
Kolejno wywołani radni składali swoje głosy do urny. Po przeprowadzonym
głosowaniu komisja przystąpiła do podliczenia głosów.
Następnie przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. Sylwia Golińska odczytała protokół z
ustalenia wyników głosowania w sprawie powołania przewodniczącego Rady Gminy
Wolanów sporządzony na sesji w dniu 16.01.2014 r.
(protokół w załączeniu)
Przewodniczącym Rady Gminy Wolanów uzyskując poparcie 10 głosów „za” został
wybrany p. Sylwester Mąkosa.
Stosownie do przeprowadzonego głosowania przewodniczący Rady Gminy p. Jacek
Murawski odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Gminy
Wolanów.
W głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za”, i 3 głosach „wstrzymujących” uchwała
Nr XXXVIII/209/14 w ww. sprawie została przyjęta.
(uchwała w załączeniu)
Nowo wybrany przewodniczący Rady Gminy – p. Sylwester Mąkosa podziękował
wszystkim, którzy oddali na jego kandydaturę głos, oraz za zaufanie jakim został obdarzony.
Ad. 7
Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Murawski kończąc obrady podziękował za
udział w posiedzeniu po czym zamknął XXXVIII obrady nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
Wolanów.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Monika Musiałek

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Murawski

