Protokół Nr 43.14
z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 4 czerwca 2014 roku.
Czterdziesta trzecia sesja Rady Gminy Wolanów odbyła się w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Wolanowie i rozpoczęła się o godzinie 8.00. Otwarcia sesji dokonał
Przewodniczący Rady Gminy p. Sylwester Mąkosa. Następnie z okazji gminnych obchodów 25-ej
Rocznicy Pierwszych Wolnych Wyborów w Polsce zaprosił obecnych do odśpiewania hymnu
narodowego.
Ad.1
Po wspólnym odśpiewaniu hymnu prowadzący obrady powitał Wójta Gminy Wolanów, radnych,
sołtysów, dyrektorów i kierowników gminnych , jednostek organizacyjnych, społeczność szkolną
oraz wszystkich przybyłych gości. Następnie poinformował, że dzisiejsza sesja ma uroczysty
charakter i nieco odmienny porządek. Zanim oddał głos uczniom szkoły, którzy przygotowali
okolicznościową inscenizację, poinformował, że na 15 radnych Rady Gminy Wolanów w sesji
uczestniczy 15 radnych. W związku z powyższym Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność
obrad. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 2
W kolejnym punkcie posiedzenia młodzież szkolna z Publicznego Gimnazjum w Wolanowie
przedstawiła inscenizację pt. „Droga do wolności”.
Po jej zakończeniu radny - Sylwester Mąkosa – podziękował uczniom za świetnie przygotowaną
lekcję historii.
Ad. 3
Punkt trzeci uroczystej sesji przewidywał wystąpienie wójta w sprawie gminnych obchodów
rocznicy.
- Wójt zanim przystąpił do oficjalnego przemówienia podziękował dyrekcji oraz uczniom szkoły,
że wraz z Wysoką Radą i szanownymi gośćmi mogli odbyć uroczystą sesję w placówce szkolnej w
Wolanowie. Nadmienił, że przez te ostatnie 25 lat udało się bardzo wiele dokonać. Utworzenie
jednostek samorządu terytorialnego było jedną z najlepszych reform, bo budujmy wspólnoty
samorządowe, dążmy do tego, aby polepszyć byt każdemu z osobna. Zaapelował do młodzieży,
żeby dokonywała dobrych wyborów, ażeby teksty recytowanych przed chwilą wierszy wdrażała w
życie. W dalszej części wystąpienia przypomniał pokrótce ważne wydarzenia historyczne sprzed
1989 roku, których większość ze zgromadzonych była świadkami, a historia działa się na naszych
oczach. Kończąc wypowiedź zacytował słowa Jana Pawła II „wolność to nie tylko brak tyranii czy
ucisku. Nie daje nam też prawa do robienia tego, na co mamy ochotę. Wolność rządzi się własną
wewnętrzną „logiką”, która wyróżnia i uszlachetnia ją zarazem: wolność jest przepustką do prawdy,
jest spełnieniem pogoni człowieka za prawdą i jego życiem w prawdzie”. Swoją wypowiedź Wójt
podsumował apelem: Wolność to wielka odpowiedzialność. Życzę zatem nam wszystkim, abyśmy
korzystając z wolności dokonywali dobrych i odpowiedzialnych wyborów.
Ad. 4
Wystąpienia radnych i gości według wcześniejszych zgłoszeń.
- Radny Jacek Murawski - piękne przedstawienie i pokazanie czasów sprzed 1989 roku oraz po1989.
Pamiętam pierwsze wybory, kiedy szedłem do urny z moimi rodzicami. Chciałbym zaznaczyć, że to
ogromna odpowiedzialność, to my podejmujemy odpowiedzialność za własne życie. To co się
dzieje w naszym życiu, to my za to odpowiadamy. W szkole w Sławnie jest taka mądrość, cytuje
„to od nas wszystkich małych może zależeć wiele”. Nie ma wszystkich radnych z poprzednich
kadencji, te 25 lat to nauka wolności. Straciliśmy tę wolność i uczymy się teraz z tej demokracji
korzystać. Poprzednikom wszystkim Rad dziękuję za wkład pracy na rzecz samorządu lokalnego, a
Wam obecni radni gratuluję wyniku wyborów.
- Stanisław Prażmowski – pamiętam tę radość wielką 89-ego roku, kiedy runął ustrój barbarzyński,
komunistyczny, kiedy zaczęły się nowe czasy. Pamiętam, jak będąc radnym Rady Miejskiej w

Radomiu, angażowaliśmy się w przejęcie szkół, chcieliśmy naprawdę bardzo dużo zrobić.
Zrobiliśmy bardzo wiele. Radom wtedy należał do największych miast, które przejęły szkoły.
Robiliśmy bardzo dużo, to była wielka radość, dlatego dzisiaj, kiedy słuchałem tego programu,
kiedy wpatrywałem się w młodzież, dla której jest to historia i nie pamiętają już drańskiego
systemu komunistycznego, upokorzenia człowieka. Myślę, że żyjemy w ciekawych czasach, za
naszych czasów zdarzyło się bardzo wiele, wiele wydarzeń, o których tutaj mówiliśmy, o których
młodzież mówiła. Wiele jeszcze przed nami, wiele jeszcze trzeba zrobić, ale jest to wielka radość,
że nasz kraj przeszedł takie przeobrażenia ekonomiczne, moralne, etyczne. To naprawdę wielkie
wydarzenie w historii najnowszej naszego kraju. Rok1989, potem wybory samorządowe, praca
samorządów, kolejne reformy samorządowe, między innymi w zakresie oświaty wiele udało się
zrobić. Myślę, że to wydarzenie, to dzisiejsze spotkanie dla samorządowców, dla nas którzy się
angażowaliśmy wtedy, stanowi wyjątkową chwilę i za to bardzo dziękuję.
- Wójt - chciałbym bardzo serdecznie powitać radnych poprzednich kadencji. Widzę wśród nas
panią Barbarę Głogowską, pana Henryka Siarę, pana Tadeusza Siraka, pana Mirosława Dzika, pana
Jerzego Czajkowskiego, pana Zenona Sławińskiego, pana Andrzeja Sukiennika. Dziękuję bardzo
gronu pedagogicznemu, i młodzieży za przedstawienie lekcji historii. W tym roku mija moja
dwudziesta rocznica pracy, jako samorządowca. Nie było by mnie tu, gdyby nie p. sołtys
Bogusława Gwizd i p. Mirosław Dzik. Pamiętam, dzień kiedy przyszli do mnie, abym kandydował
na radnego, byłem młodym człowiekiem, nie wiedziałem wówczas jak ta praca wygląda. W
pierwszej chwili odmówiłem, jednak następnego dnia po przemyśleniach dałem pozytywną
odpowiedź i wystartowałem w wyborach, w których zostałem wybrany. Kontynuując swą
wypowiedź wójt nadmienił, że trzeba zwracać uwagę, jakie osoby wybieramy, żeby darzyć ich
zaufaniem. Dziś dziękuję Wam. Jest mi bardzo miło, że jako Wójt Gminy Wolanów pozostawię coś
po sobie dla przyszłych pokoleń, czy to halę sportową, czy przedszkole. Dziś dziękuję również
swoim poprzednikom wójtom za wkład pracy w samorząd - Tadeuszowi Tarnowskiemu, Adamowi
Gibale. Przypomnijmy sobie Wolanów, sprzed roku 90-tego, ile zostało wybudowanych
kilometrów dróg, wodociągów. Gmina jest na etapie budowy kanalizacji, która jest drogą
inwestycją. Chcemy stworzyć godne warunki dla społeczności lokalnej. Dbamy szczególnie o
oświatę. I dzisiaj dziękuję serdecznie wszystkim tym, którzy wnieśli wkład w samorządność
lokalną.
- Radny Jacek Murawski zabierając głos po raz kolejny podziękował panu Tadeuszowi Gibale,
który jest radnym od pierwszej kadencji – czyli jest już 25 lat samorządowcem.
- p. Henryk Siara radny pierwszej kadencji wspomniał między innymi, że system totalitarny był
bardzo przygnębiający dla społeczeństwa, które nie miało nic do powiedzenia. Wspominając czasy
pierwszych wyborów do samorządu gminnego zaproponował uczczenie chwilą ciszy tych, którzy
zginęli za naszą wolność.
Ad. 5
Druga część obrad przewidywała standardowy porządek posiedzenia. Przewodniczący Rady
Gminy odczytał proponowany porządek obrad:
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Wolanów (Załącznik Nr 3 Wykaz
jednostek organizacyjnych Gminy Wolanów).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014
– 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na
2014 rok.
11. Wolne wnioski i informacje – wręczenie nagród uczniom i zaproszenie do zwiedzania
towarzyszącej uroczystości wystawy.
12. Zamknięcie obrad.

Do porządku nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 6
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
Nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń do protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. W głosowaniu
jawnym protokół został przyjęty 14 głosami „za” i 1 „wstrzymującym”.
Ad. 7
Przewodniczący Rady Gminy p. Sylwester Mąkosa odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
Statutu Gminy Wolanów.
Do ww. projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie.(uchwała w załączeniu)
Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy p. Sylwester Mąkosa odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 -2017.
- Wójt – w związku z faktem, iż odbyło się postępowanie przetargowe na zbiórkę odpadów
komunalnych Gmina podpisała umowę na kwotę 450 tys. zł., a okres realizacji obejmuje
osiemnaście miesięcy. Dlatego w celu zabezpieczenia środków finansowych na ww. zadanie należy
wprowadzić je do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Kolejna zmiana dotyczy stypendium
szkolnego oraz środków na wypłatę akcyzy producentom rolnym. Zmiany dotyczą również
przesunięć środków miedzy zadaniami inwestycyjnymi.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały, gdzie w głosowaniu jawnym
uchwała została podjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu).
Ad. 9
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na
2014 rok.
- Wójt Gminy – Krzysztof Murawski w związku z usprawiedliwioną nieobecnością skarbnika
gminy na sesji, przybliżył uzasadnienie do uchwały, informując, że w przygotowanym projekcie
dokonuje się przesunięcia planu wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi
poprzez zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 17.100,00 zł.
przeznaczając ją na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa istniejącego boiska sportowego
przy ZSO Wolanów”. Kolejna zmiana dotyczy przesunięcia środków w kwocie 4.350,00 zł. z
przeznaczeniem na „budowę placów zabaw, doposażenie istniejących oraz opracowanie projektów
technicznych”.
Następnie przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok została
jednogłośnie przyjęta. (uchwała w załączeniu)
Ad. 10
Przewodniczący Rady Gminy p. Sylwester Mąkosa odczytał treść projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
Do ww. projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zatwierdzenia zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej
na 2014 rok została przyjęta jednogłośnie. (uchwała w załączeniu)

Ad. 11
Wolne wnioski
W tym punkcie porządku obrad Dyrektor Zespołu Szkól Ogólnokształcących wręczyła nagrody
uczniom Publicznego Gimnazjum za udział w konkursach tematycznych z okazji 25 Rocznicy
Pierwszych Wolnych Wyborów w Polsce. Następnie zaprosiła do zwiedzania fotograficznej
wystawy okolicznościowej, dotyczącej przemian ustrojowych po 1989 roku.
Następnie zabrała głos Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum w
Wolanowie, wnioskując o kolejne spotkanie Rady Gminy Wolanów z uczniami szkoły, którzy
chcieliby porozmawiać na temat samorządu.
- Przewodniczący Rady p. Sylwester Mąkosa przyjął wniosek i obiecał takie spotkanie.
- Następnie sekretarz gminy p. Małgorzata Szczepaniak poinformowała o kolejnych punktach
gminnych obchodów uroczystości zapraszając do udziału w nich tj. „Biegu Wolności” który
wystartuje o godz. 10.00 sprzed ZSO w Wolanowie. W biegu weźmie udział 250-ciu biegaczy z
czterech placówek szkolnych z terenu Gminy. Uroczystości zakończy koncert pt. „Wolność w
muzyce”. Koncert został przygotowany przez Gminne Centrum Kultury w Wolanowie i odbędzie
się w parku w Wolanowie.
- Dyrektor ZSO p. Elżbieta Wertejuk – dziękując za przyjęcie zaproszenia przez Wójta oraz Radę,
podziękowała gościom za przybycie, współpracownikom, gronu pedagogicznemu oraz młodzieży
szkolnej za zorganizowanie inscenizacji i wystawy.
- Wójt dziękując gospodarzom za gościnę w hali sportowej, podziękował za zaangażowanie tylu
osób przy organizacji uroczystości, a szczególnie sekretarz gminy p. Małgorzacie Szczepaniak,
która jest koordynatorem tego rodzaju wydarzeń oraz dyrektor Gminnego Centrum Kultury w
Wolanowie p. Monice Wziątek- Kaim.
Ad. 12
Przewodniczący Rady Gminy Sylwester Mąkosa kończąc obrady podziękował za udział w
dyskusji, po czym zamknął XLIII sesję Rady Gminy Wolanów.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Monika Musiałek

Przewodniczący Rady Gminy
Sylwester Mąkosa

