Protokół Nr I/2014
z obrad sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 1 grudnia 2014 roku
Ad. 1
Zgodnie z art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) pierwszą sesję
Rady Gminy Wolanów wybranej w wyborach w dniu 16 listopada 2014 roku
zwołał Komisarz Wyborczy.
Senior Zdzisław Niewola otworzył I sesję Rady Gminy Wolanów w
kadencji 2014 - 2018 i powitał Wójta nowej kadencji pana Adama Gibałę,
radnych oraz wszystkich obecnych na pierwszej sesji Rady Gminy Wolanów.
Ustawowy skład Rady Gminy Wolanów wynosi 15 radnych. Prowadzący
obrady stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum
niezbędne do prowadzenia obrad, umożliwia przeprowadzenie ważnych
wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał.
Porządek obrad sesji ustalony przez Komisarza Wyborczego:
1. Otwarcie sesji
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Złożenie ślubowania przez Wójta.
4. Wybór Przewodniczącego Rady.
Następnie radny Zdzisław Niewola oddał głos Przewodniczącej Gminnej
Komisji Wyborczej w Wolanowie p. Małgorzacie Szczepaniak, która
pogratulowała wójtowi elektowi oraz radnym wybranych w wyborach w dniu 16
listopada 2014 roku, a następnie wręczyła zaświadczenia o wyborze wójtowi
oraz radnym.
Ad. 2
Złożenie ślubowania przez radnych.
Zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym i porządkiem obrad
przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych
radnych.
Pan Zdzisław Niewola odczytał rotę ślubowania „Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców”.
a następnie najmłodszy wiekiem radny p. Sylwester Mąkosa odczytywał z listy
obecności kolejno nazwiska i imiona radnych, którzy wywołani wypowiadali wg
swojego wyboru słowo „ślubuję” lub zwrot „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Pan Zdzisław Niewola podziękował, pogratulował i stwierdził, że radni,
którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady Gminy Wolanów.
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Ad. 3
Złożenie ślubowania przez Wójta.
Zgodnie z zapisem art. 29a ustawy o samorządzie gminnym, objęcie
obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy
ślubowania.
Radny Zdzisław Niewola poprosił wszystkich o powstanie, a Pana
Adama Gibałę wybranego na Wójta Gminy Wolanów poprosił o złożenie
ślubowania. Nadmienił, że ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania
„Tak mi dopomóż Bóg”.
Wójt elekt p. Adam Gibała otrzymał tekst przysięgi, który zaczął
odczytywać. Po odczytaniu pierwszych wersów Wójt oraz publiczność
zgromadzona na sali zorientowali się, że tekst przysięgi jest błędny, ponieważ
dotyczy ślubowania radnego. Wójt elekt przerwał odczytywanie i poprosił o
prawidłowy tekst przysięgi, który niezwłocznie otrzymał.
Wójt Gminy Wolanów p. Adam Gibała złożył ślubowanie następującej
treści:
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i
pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie sekretarz, delegacja sołtysów oraz mieszkańców gminy złożyli
gratulacje wójtowi gminy Wolanów Adamowi Gibale wręczając kwiaty.
W wystąpieniu Wójt deklarował współpracę z Rada Gminy. Poinformował,
że plan działania na kolejne lata przedstawi na jednej z najbliższych sesji Rady
Gminy.
W dalszej części posiedzenia sekretarz gminy p. Małgorzata Szczepaniak
odczytała podziękowanie Krzysztofa Murawskiego - wójta mijającej kadencji.
(w załączeniu)
Ad. 4
Wybór Przewodniczącego Rady.
Zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym wybór
przewodniczącego rady odbywa się w głosowaniu tajnym.
Radny przypomniał, że zgłoszony
kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie, dlatego każdorazowo zwracał się z zapytaniem do zgłoszonej
osoby, czy wraża zgodę na kandydowanie.
Przystąpiono do zgłoszenia kandydatur na przewodniczącego Rady Gminy
Wolanów.
Radny Marcin Ciężkowski zgłosił kandydaturę radnej Teresy Gertrudy
Pankowskiej,
Radna Jolanta Gutkowska zgłosiła kandydaturę radnego Jacka Murawskiego.
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
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Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń, radny p. Zdzisław Niewola zamknął listę
kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy Wolanów.
W dalszej części posiedzenia radny poinformował, że zgodnie z zapisem
§ 42 Statutu Gminy Wolanów głosowanie tajne przeprowadza Komisja
Skrutacyjna wybrana z grona Radnych. W związku z powyższym poprosił o
zgłaszanie radnych do Komisji Skrutacyjnej. Nadmienił, że w skład komisji
skrutacyjnej nie mogą wchodzić kandydaci zgłoszeni na Przewodniczącego
Rady Gminy.
Radny Jacek Murawski zgłosił kandydaturę radnej Jolanty Gutkowskiej.
Radny Adam Hernik zgłosił kandydaturę radnego Marcina Ciężkowskiego.
Radna Teresa Pankowska zgłosiła kandydaturę radnego Bogumiła Towarka.
Ww. osoby wyraziły zgodę na pracę w komisji.
W głosowaniu jawnym Komisja Skrutacyjna w składzie: Jolanta Gutkowska,
Marcin Ciężkowski i Bogumił Towarek została powołana jednogłośnie przez
Radę Gminy Wolanów.
Następnie radny Zdzisław Niewola o godz. 14.40 zarządził 10 minutową
przerwę na przygotowanie kart do głosowania i ukonstytuowanie się komisji
skrutacyjnej.
O godz. 14.50 wznowił obrady sesji Rady Gminy Wolanów.
Poprosił o przedstawienie funkcji członków Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został p. Marcin Ciężkowski, natomiast
członkami Komisji p. Jolanta Gutkowska i p. Bogumił Towarek.
Następnie sekretarz gminy p. Małgorzata Szczepaniak zapoznała Radę z
zasadami głosownia w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Wolanów.
(zasady głosowania w załączeniu)
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie zasady głosowania tajnego.
W głosowaniu jawnym zasady głosowania tajnego Rada Gminy przyjęła
jednogłośnie.
W dalszej części posiedzenia kandydaci na przewodniczącego Rady
Gminy zaprezentowali swoje osoby.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Marcin Ciężkowski
wyczytywał kolejno nazwiska radnych, którzy podchodząc odbierali karty do
głosowania, dokonywali wyboru, a następnie wrzucali karty do urny. Po
przeprowadzonym głosowaniu komisja przystąpiła do podliczenia głosów.
Następnie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Marcin Ciężkowski
odczytał protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach
przewodniczącego Rady Gminy Wolanów sporządzony na sesji w dniu 1
grudnia 2014 roku. (protokół w załączeniu)
Przewodniczącą Rady Gminy Wolanów uzyskując poparcie 9 radnych
„za” wybrana została p. Teresa Gertruda Pankowska. Natomiast p. Jacek
Murawski uzyskał 5 głosów „za”, jeden głos nieważny.
Stosownie do przeprowadzonego głosowania przewodniczący obrad
odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wolanów.
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W głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” uchwała Nr
I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wolanów została
przyjęta.(uchwała w załączeniu)
Prowadzący obrady p. Zdzisław Niewola pogratulował wyboru i w
poczuciu dobrze spełnionego obowiązku poprosił Przewodniczącą Rady Gminy
Wolanów Panią Teresę Pankowską o dalsze prowadzenie obrad.
Na ręce przewodniczącej złożył gratulacje również Wójt gminy p. Adam
Gibała życząc pomyślności i zgody w przewodzeniu Wysokiej Radzie.
Nowo wybrana przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Pankowska
podziękowała za zaufanie, jakim została obdarzona.
W dalszej części posiedzenia zaproponowała wprowadzenie kolejnego
punktu porządku obrad Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. W związku
z powyższym przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek w
sprawie wprowadzenia dodatkowego punktu porządku obrad.
W głosowaniu jawnym wniosek została przyjęty jednogłośnie przez Radę
Gminy Wolanów.
Punkt 5 porządku obrad
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym wybór
wiceprzewodniczącego Rady odbywa się w głosowaniu tajnym.
Przystąpiono do zgłoszenia kandydatur.
Radny Marcin Ciężkowski zgłosił kandydaturę radnego Adama Hernika, który
wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Teresa Pankowska zamknęła listę kandydatów
na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wolanów.
Skład Komisji Skrutacyjnej pozostał w takim samym składzie,
zadecydowało o tym głosowanie jawne, w którym Rada Gminy opowiedziała się
jednogłośnie „za”.
Następnie sekretarz gminy p. Małgorzata Szczepaniak przedstawiła
zasady głosowania tajnego w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Wolanów. (zasady głosowania w załączeniu).
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie ww.
zasady, gdzie w głosowaniu jawnym zostały przyjęte jednogłośnie.
Przystąpiono do głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady
Gminy.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Marcin Ciężkowski wyczytywał
kolejno nazwiska radnych, którzy podchodząc odbierali karty do głosowania,
dokonywali wyboru, a następnie wrzucali karty do urny. Po przeprowadzonym
głosowaniu komisja przystąpiła do podliczenia głosów.
Po podliczeniu głosów przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Marcin
Ciężkowski odczytał protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach
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wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wolanów sporządzony na sesji w dniu 1
grudnia 2014 roku. (protokół w załączeniu)
Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Wolanów uzyskując poparcie 11
radnych „za”, 3 „przeciw” i 1 głos „nieważny” wybrany został p. Adam Hernik.
Stosownie do przeprowadzonego głosowania przewodnicząca Rady
Gminy Wolanów p. Teresa Pankowska odczytała uchwałę w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wolanów.
W głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za” uchwała Nr I/2/2014 w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wolanów została przyjęta.
(uchwała w załączeniu)
Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów oraz Wójt Gminy złożyli gratulacje
wiceprzewodniczącemu Rady Gminy p. Adamowi Hernikowi.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała wprowadzenie
dodatkowych punktów w porządku obrad, a mianowicie sprawy różne oraz
zamkniecie obrad. W głosowaniu jawnym proponowany wniosek uzyskał
jednomyślność Rady Gminy.
Punkt 6 porządku obrad
Sprawy różne
Sekretarz Gminy p. Małgorzata Szczepaniak w imieniu Kierownika
GOPS zaapelowała do Państwa Radnych oraz Sołtysów, o zgłaszanie do
GOPS-u w Wolanowie przypadków zamieszkiwania ludzi samotnych i
starszych, w związku ze spadkiem nocnych temperatur, ażeby uniknąć tragedii.
Kolejna informacja przedstawiona przez sekretarza gminy dotyczyła
zaproszenia Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie do udziału w zajęciach
aerobiku i gimnastyce przy muzyce, a także zaproszenia na Mikołajki, które
również organizuje ww. jednostka.
Punkt 7 porządku obrad
Zamknięcie obrad.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy
p. Teresa Pankowska podziękowała za udział w posiedzeniu, a następnie o godz.
15.55 zamknęła I sesję Rady Gminy Wolanów kadencji 2014 – 2018.
Protokolantka:

Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów

Monika Musiałek

Teresa Pankowska
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