
Protokół Nr II/2014 

z obrad sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 9 grudnia 2014 roku 

 

 

Ad. 1 

Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska  otworzyła II sesję Rady Gminy 

Wolanów w kadencji 2014 – 2018. Powitała wójta, radnych sołtysów oraz wszystkich przybyłych 

na sesję. Następnie zgodnie z listą obecności poinformowała, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co 

stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad, oraz podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad. 2 

Następnie przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła proponowany 

porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.   

4. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Komisji Rewizyjnej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałej Rady Gminy – Komisji Rozwoju Go-

spodarczego Budżetu i Finansów oraz ustalenia przedmiotu jej działania. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji stałej Rady Gminy - Komi-

sji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałej Rady Gminy – Komisji Oświaty Kul-

tury Sportu i Zdrowia oraz ustalenia przedmiotu jej działania. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji stałej Rady Gminy - Komi-

sji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałej Rady Gminy – Komisji Rolnictwa 

Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz ustalenia przedmiotu jej działania. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji stałej Rady Gminy – Komi-

sji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zamknięcie obrad. 

Porządek obrad w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy 

Wolanów.   

 

Ad. 3 

Do protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. W 

głosowaniu jawnym protokół z I sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 1 grudnia 2014 roku został 

przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4 

Informacja wójta z realizacji uchwał 

Sekretarz Gminy Małgorzata Szczepaniak poinformowała, że w ramach nadzoru prawnego 

uchwały podjęte na ostatniej sesji Rady Gminy przekazano do Wojewody. 

 

Ad. 5 

W danym punkcie posiedzenia nikt z obecnych na sesji nie zabrał głosu. 

 

Ad. 6. 



Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że zgodnie z zapisem Statutu Gminy Wolanów skład 

komisji  stałych Rady ustala się nie większy niż pięcioosobowy. 

 Następnie Przewodnicząca Teresa Pankowska zwróciła się do Wysokiej Rady o zgłaszanie 

kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Nadmieniła, że radni zgłaszają się sami, bądź są zgłaszani 

przez kolegów i koleżanki spośród Rady. Przewodnicząca poinformowała, że jeżeli zgłoszonych 

zostanie więcej kandydatów niż pięciu, wówczas głosowanie odbędzie się nad każdą kandydaturą 

osobno. 

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do Komisji Rewizyjnej.   

Radny  Marcin Ciężkowski zgłosił radnego Adama Hernika, który wyraził zgodę na kandydowanie. 

W tym miejscu zabrał głos radca prawny p. Szymon Bogusz informując, że zgodnie z 

zapisem art. 18 a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, 

w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których 

mowa w art. 19 ust. 1. Natomiast art. 19 ust 1 stanowi, że „ Rada Gminy wybiera ze swego grona 

przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących….”. W związku z powyższym przewodniczący 

rady i wiceprzewodniczący rady  nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej. 

Po wyjaśnieniach radcy prawnego przystąpiono do kontynuacji zgłoszeń. 

Radny Jacek Murawski zgłosił radną Jolantę Gutkowską 

Radny Sylwester Mąkosa  zgłosił radnego Bogumiła Towarka 

Radny Marcin Ciężkowski zgłosił radnego Andrzeja Szatana 

Radny Andrzej Szatan zgłosił radnego Józefa Odzimka 

Radny Sylwester Mąkosa zgłosił radnego Marcina Ciężkowskiego. 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej. 

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej została przyjęta 

jednogłośnie (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 7 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o ukonstytuowanie się Komisji poprzez wybór 

kandydata na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.   

Na przewodniczącego Komisja jednogłośnie wybrała Pana Bogumiła Towarka. 

 Następnie poddano pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu jawnym uchwała w ww. sprawie została jednogłośnie 

podjęta.(uchwała w załączeniu) 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Bogumił Towarek podziękował za wybór. 

 

Ad. 8 

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 

Jako pierwszy radny Czesław Gac zgłosił swoją kandydaturę, 

Radny Marcin Ciężkowski  kandydaturę radnego Adama Hernika, 

Radny Bogumił Towarek zgłosił kandydaturę radnego Zdzisława Niewoli, 

Radny Bogumił Towarek zgłosił kandydaturę radnego Sylwestra Mąkosy, 

Radna Jolanta Gutkowska zgłosiła kandydaturę radnego Jacka Murawskiego, 

Radny Marcin Ciężkowski zgłosił kandydaturę radnego Marka Ferensa, 

Radny Marcin Ciężkowski zgłosił kandydaturę Zbigniewa Prawdy. 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

 Z uwagi na fakt, że do komisji zgłoszono siedmiu kandydatów Rada Gminy przystąpiła  do 

jawnego głosowania nad każdą kandydaturą osobno. 

W głosowaniach jawnych kandydaci kolejno zgłoszeni otrzymali następującą ilość głosów: 

Czesław Gac  – 6 „za”, 9 „przeciw” 

Adam Hernik – 11 „za”, 3 „przeciw”, 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu 

Zdzisław Niewola  – 6 „za”, 8 „przeciw”, 1 „wstrzymujący” 



Sylwester Mąkosa – 11 „za”, 2 „przeciw”, 2 „wstrzymujące” 

Jacek  Murawski – 10 „za”, 5 „przeciw” 

Marek Ferens – 10 „za”, 2 „przeciw”, 3 „wstrzymujące” 

Zbigniew Prawda – 15 „za” 

 Następnie przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała treść uchwały w 

sprawie powołania komisji stałej Rady Gminy – Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i 

Finansów oraz ustalenia przedmiotu jej działania.  W głosowaniu jawnym uchwała w ww. sprawie 

przy 13 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” została podjęta. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 9 

Przewodnicząca poprosiła o ukonstytuowanie się Komisji. 

Członkowie Komisji przy 4 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” na przewodniczącego wybrali p. 

Sylwestra Mąkosę. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała treść uchwały w sprawie wyboru 

przewodniczącego komisji stałej Rady Gminy - Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i 

Finansów. W głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym”  uchwała 

w ww. sprawie została przyjęta.(uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 10 

W danym punkcie posiedzenia przystąpiono do zgłaszania kandydatów do Komisji Oświaty 

Kultury Sportu i Zdrowia. 

Radny Marcin Ciężkowski zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Szatana, 

Radny Tadeusz Gibała zgłosił się sam, 

Radny Tadeusz Gibała zgłosił radnego Edmunda Tokarskiego, 

Radny Edmund Tokarski zgłosił radnego Marcina Ciężkowskiego, 

Radny Andrzej Szatan zgłosił radnego Zdzisława Niewolę, 

Radny Edmund Tokarski zgłosił radnego Bogumiła Towarka, 

Radny Tadeusz Gibała zgłosił radną Jolantę Gutkowską. 

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

 W dalszej części posiedzenia przeprowadzono jawne głosowanie nad każdą kandydaturą 

osobno, w wyniku czego otrzymali następująca ilość głosów: 

Andrzej Szatan – 15 „za” 

Tadeusz Gibała - 15 „za” 

Edmund Tokarski -  15 „za” 

Marcin Ciężkowski – 13 „za”, 2 „wstrzymujące” 

Zdzisław Niewola – 6 „za”, 8 „przeciw”, 1 „wstrzymujący” 

Bogumił Towarek – 13 „za”, 2 „wstrzymujące” 

 Radca prawny zabierając głos poinformował, że bezprzedmiotowe jest dalsze głosowanie, 

ponieważ już w tej chwili pięciu kandydatów zdobyło w głosowaniu zwykłą większość głosów. 

 Radny Jacek Murawski stwierdził, że należy przegłosować kolejną kandydaturę, nie 

ustalona została kolejność głosowania, dlatego wszystkie poddane kandydatury powinny być 

przegłosowane. 

Radna Teresa Pankowska poinformowała, że po przegłosowaniu piątej kandydatury okazało się, że 

zwykłą większością głosów skład komisji został już ustalony. 

Radny Jacek Murawski utrzymywał, że należy dalej głosować nad siódmym kandydatem skoro był 

zgłoszony. Natomiast do Komisji wejdą Ci radni, którzy otrzymają największą liczbę głosów. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w celu eliminacji wszelkich wątpliwości poddana 

zostanie pod głosowanie kandydatura p. Jolanty Gutkowskiej.  

Według radnego Sylwestra Mąkosy nie należy dalej głosować nad kolejną kandydaturą. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kandydaturę radnej Jolanty Gutkowskiej. 

W głosowaniu jawnym przy 8 głosach „za”, 7 „przeciw” kandydatka otrzymała zwykłą większość, 

a tym samym została powołana do komisji. 



 Radca prawny Szymon Bogusz zabierając głos poinformował, że doszło do kuriozalnej 

sytuacji, członków komisji wybiera się w ilości do 5- ciu, natomiast w tej chwili powołanych 

zostało sześciu członków komisji. 

 W dalszej części posiedzenia radna Jolanta Gutkowska zrezygnowała z udziału w komisji 

Oświaty.   

Następnie przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w 

sprawie powołania komisji stałej Rady Gminy -  Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia oraz 

ustalenia przedmiotu jej działania. W głosowaniu jawnym uchwała w ww. sprawie została podjęta 

jednogłośnie.(uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 11. Członkowie Komisji jednogłośnie zaproponowali p. Marcina Ciężkowskiego na 

przewodniczącego Komisji. 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego 

komisji stałej rady Gminy – Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia. W głosowaniu jawnym 

uchwała w ww. sprawie została jednogłośnie przyjęta. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 12 

W danym punkcie posiedzenia przystąpiono do zgłaszania kandydatów do Komisji Rolnictwa 

Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. 

Radny Edmund Tokarski zgłosił radnego Marka Ferensa , 

Radny Marek Ferens zgłosił radnego Edmunda Tokarskiego, 

Radny Tadeusz Gibała zgłosił radnego Zbigniewa Prawdę, 

Radny Marcin Ciężkowski zgłosił radną Jolantę Gutkowską, 

Radny Marcin Ciężkowski zgłosił radnego Zdzisława Niewolę, 

Radny Sylwester Mąkosa zgłosił radnego Czesława Gaca. 

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Następnie przystąpiono do głosowania jawnego nad kolejno zgłoszonymi kandydatami, którzy 

otrzymali następującą ilość głosów: 

Marek  Ferens – 10 ‘za”, 3 „przeciw”, 2 „wstrzymujące” 

Edmund Tokarski – 12 „za”, 3 „wstrzymujące” 

Zbigniew Prawdę – 11 „za”, 4 „wstrzymujące” 

Jolanta Gutkowska – 8 „za”, 5 ‘przeciw”, 2 „wstrzymujące” 

Zdzisław Niewola-  15 „za” 

Z uwagi na fakt, że po przegłosowaniu piątego kandydata wyłoniono skład komisji, bezzasadne 

było głosowanie nad kolejnym zgłoszonym kandydatem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosownie projekt uchwały w 

sprawie powołania komisji stałej Rady Gminy -  Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i 

Porządku Publicznego. W głosowaniu jawnym uchwała w ww. sprawie została przyjęta 

jednogłośnie. (uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 13   

Przewodnicząca poprosiła o ukonstytuowanie się Komisji Rolnictwa. 

Na przewodniczącego Komisja wskazała p. Marka Ferensa. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji 

stałej Rady Gminy – Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. 

przewodniczącego. W głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” uchwała w 

ww. sprawie została przyjęta. (uchwała w załączeniu) 

 W dalszej części posiedzenia zabrał głos radny Jacek Murawski informując, że jeden radny 

nie dostał się do żadnej komisji. Zadał pytanie Radzie, „czy tak to ma zostać?” Przewodnicząca 

Rady w odpowiedzi poinformowała, że radny nie będąc członkiem komisji również może pracować, 

na posiedzeniach bez prawa głosowania. Radny Zdzisław Niewola zabierając głos poinformował, 

że niektórzy z radnych są w kilku komisjach. Radny Jacek Murawski zaproponował, że jeśli ktoś z 



radnych pracuje w dwóch komisjach, to mógłby się zrzec z udziału w jednej komisji, tym samym 

dając miejsce dla p. Gaca. Radny p. Czesław Gac stwierdził, że nie ma takiej potrzeby. W dalszej 

części wypowiedzi odniósł się do sytuacji w radzie, do kampanii  przedwyborczej, informując w 

jaki sposób była prowadzona. 

 

Ad. 14 

Skarbnik Gminy p. Zofia Janas przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2014 rok. 

Do przedstawionych zmian nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok została 

przyjęta jednogłośnie.(uchwała w załączeniu) 

 

Ad. 15 

 Radny Jacek Murawski zadał pytanie Wójtowi Gminy odnośnie córki p. Dzika, „czym się 

zajmuje ww. osoba w Urzędzie Gminy”. W odpowiedzi przewodnicząca poinformowała, że  w 

związku ze złożonym wypowiedzeniem przez pana Michała Komorka w dniu 30 listopada,  który 

zajmował się projektami unijnymi p. Dzik została zatrudniona na umowę – zlecenie za kwotę 800 zł. 

w celu audytu dokumentów – projektów unijnych realizowanych w poprzedniej kadencji – 

rozpoczęte i nieskończone. 

 Następnie radny Zdzisław Niewola poruszył kwestię zwykłej większości w głosowaniu. 

Radca prawny udzielił wyjaśnień w ww. temacie. 

Następnie radny wrócił do tematu kampanii przedwyborczej. Stwierdził, że wszystko się 

rozgrywało wokół wójta. Nadmienił, że sam  także został ukarany, ponieważ startował z listy PIS. 

 Radny Czesław Gac przypomniał, że na początku nie był za wójtem poprzedniej kadencji,  

był jedynym spośród 15-tu  radnych, który przeciwstawiał się różnym jego decyzjom. Nadmienił, 

że nie głosował na niego w wyborach, ponieważ go nie znał, przy ustaleniu wysokości pensji także 

nie zgadzał się na zaproponowane wynagrodzenie. Stwierdził natomiast, że obecna przewodnicząca 

na początku była całym sercem za tamtym wójtem. Nadmienił, że sam w końcu do większości Rady 

dostosował się. 

 Wójt Gminy Adam Gibała zabierając głos powiedział, że ma nadzieję, iż wybrane komisje 

będą pracowały zgodnie, że nie będzie niesnasek i niedomówień, niezależnie od opcji politycznych. 

W dalszej części wypowiedzi odniósł się do prowadzenia kampanii przedwyborczej, o której radni 

już wspominali oraz do ostatniej kadencji Rady Gminy, stwierdzając, że nikt nie został tak 

dotkliwie opluty i ukarany, jak on sam, ponieważ publicznie nazywano wójta pijakiem, czy też 

trzęsącym się. 

 Następnie sekretarz gminy Małgorzata Szczepaniak poinformowała o konieczności 

rozliczenia się komitetów wyborczych do dnia 16 lutego.  W dalszej części wypowiedzi w związku 

z okresem zimowym przedstawiła numery telefonów do zarządców dróg. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała o obowiązku złożenia 

oświadczeń majątkowych przez radnych w ciągu 30 dni  od dnia złożenia ślubowania. W przypadku 

jakichkolwiek pytań, czy niejasności poprosiła o kontaktowanie  się z pracownikiem biura rady, 

który chętnie pomoże i wyjaśni niejasne zagadnienia. Przewodnicząca nadmieniła, że niezłożenie 

oświadczenia skutkuje utratą mandatu radnego.   

 Następnie sołtys sołectwa Rogowa p. Marek Kraszewski – zabrał głos w sprawie przystanku 

w Mniszku, zapytał na jakim jest etapie realizacja danego przedsięwzięcia. 

Przewodnicząca poinformowała, że komisje będą już w grudniu pracowały nad planami pracy i 

bieżącymi sprawami wynikającymi z potrzeb. 

Sekretarz poinformowała, że zostały zabezpieczone środki na wykonanie zjazdu z drogi krajowej na 

działkę gminną. Nadmieniła, że procedury uzgodnień trwają dość długo. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że niebawem komisje zajmą się ww. tematem. 

 

Ad. 16 

  Z uwagi na wyczerpany porządek obrad przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa 



Pankowska o godz. 10.30 zamknęła II sesję Rady Gminy Wolanów kadencji 2014 – 2018. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokolantka:      Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów 

 

Monika Musiałek       Teresa Pankowska 

  

 

 

 


