Uchwała Nr XXXI/305/13
Rady Gminy Kramsk
z dnia 24 września 2013
z okazji obchodów Jubileuszu 40 – lecia Gminy Kramsk utworzonej na mocy uchwały
Nr XVIII/98/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 1972 r.
w sprawie utworzenia gmin w województwie poznańskim.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), Rada Gminy Kramsk uchwala, co następuje:
§1
Rada Gminy Kramsk postanawia uczcić jubileusz 40- lecia utworzenia Gminy Kramsk
poprzez zorganizowanie w dniu 19 października 2013 r., w auli Gimnazjum Publicznego im.
Ireny Sendler w Kramsku uroczystej sesji, na której złoży podziękowania wszystkim
współtwórcom dorobku na rzecz rozwoju Gminy Kramsk.
§2
Rada Gminy składa podziękowania:
1. Naczelnikom sprawującym swoje urzędy w latach 1973- 1990:
- Zdzisławowi Urbańskiemu - Naczelnikowi Gminy w latach 1973-1976,
- Krzysztofowi Musiołowi - Naczelnikowi Gminy w latach 1976-1978,
- Józefowi Karmowskiemu - Naczelnikowi Gminy w latach 1978-1989, oraz Wójtowi
Gminy w latach 1994- 2010,
- Jerzemu Koniecznemu - Naczelnikowi Gminy w latach 1989-1990,
oraz Wójtom sprawującym swoje urzędy w latach 1990-2013:
- Andrzejowi Gwóźdź - Wójtowi Gminy w latach 1990-1994,
- Józefowi Karmowskiemu - Wójtowi Gminy w latach 1994-2010,
- urzędującemu od 2010 roku Wójtowi Gminy- Józefowi Dropowi, za twórczą
i niezwykle oddaną pracę na rzecz rozwoju Gminy dla dobra jej mieszkańców.
Podziękowania składa się również zastępcom wójtów, skarbnikom oraz sekretarzom.
2. Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym oraz Radnym Gminy poprzednich oraz
obecnej kadencji, za osobiste zaangażowanie i wkład pracy, wspieranie wszelkich
poczynań Włodarzy Gmin związanych z realizacją przedsięwzięć podejmowanych dla
dobra mieszkańców Gminy. Za rozwiązywanie wszelkich: łatwych jak i trudnych
problemów, współpracę z Urzędem i mieszkańcami poszczególnych Sołectw. Dbanie
o dobro gminy, o polepszanie i rozbudowę infrastruktury. Kontakty z podmiotami
społecznymi i gospodarczymi.
3. Szczególne podziękowania Rada kieruje pod adresem Sołtysów i poszczególnych
sołectw. Te najmniejsze jednostki wspólnoty samorządowej tworzące całość
terytorialną naszej Gminy były wykonawcami uchwał podjętych przez kolejne Rady
Gminy, w ramach przydzielonych im kompetencji. To dzięki ich pracy z każdym
dniem zmieniało się oblicze naszej Gminy, piękniały obejścia gospodarskie.
Mieszkańcy sołectw brali udział w konkursach na najpiękniejszą zagrodę zdobywając
nagrody i wyróżnienia oraz podnosząc przez to estetykę i standard życia wsi. Dzięki
kultywowaniu starodawnych tradycji kulturowych i obrządków, w trakcie takich
przedsięwzięć kulturalnych jak „Kramskie Wybijanie Żuru” czy „Święto Pieczonego

Ziemniaka” społeczeństwo, a przede wszystkim młode pokolenie miało możliwość
zapoznania się z kulturą i tradycją regionu. Dziękujemy także za organizację spotkań
Świąteczno – Noworocznych i Pikników Sołeckich oraz wielu innych imprez
odbywających się na terenie sołectw.
4. Podziękowania Rada kieruje pod adresem Rolników z terenu Gminy Kramsk.
Przez swoją trudną pracę wnosili oni znaczący wkład w rozwój własnych
gospodarstw i przy tym całej Gminy. Nasi rolnicy zdobywali zaszczytne tytuły,
nagrody i wyróżnienia na szczeblu powiatu i województwa.
5. Twórcom i animatorom kultury, a w szczególności wszystkim Zespołom
Folklorystycznym działającym na terenie Gminy oraz Młodzieżowej Orkiestrze Dętej
działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kramsku dziękujemy za uświetnianie
imprez i uroczystości gminnych oraz godne reprezentowanie i promocję Gminy na
zewnątrz. Słowa podziękowania składamy także członkiniom Kół Gospodyń
Wiejskich, Klubu Seniora w Kramsku, pasjonatom i hobbystom z Kół Łowieckich:
„Orion” i „Knieja”, Polskiego Związku Pszczelarskiego i Polskiego Związku Gołębi
Pocztowych. Słowa uznania i podziękowania kierujemy pod adresem dyrekcji
i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek, którzy poprzez swoje
działania bardzo aktywnie przyczyniali się do rozwoju i propagowania kultury
w Gminie.
6. Dyrektorom i nauczycielom placówek oświatowych, za kształcenie i rozwój
intelektualny młodego pokolenia Polaków, kultywowanie tradycji patriotycznych,
dbanie o rozwój kultury fizycznej i sportu. Dziękujemy za ciągłe podnoszenie wiedzy
dzieci i młodzieży, co przejawia się w ich uczestnictwie w różnego rodzaju
konkursach i olimpiadach. Wasza praca, z coraz lepszymi efektami, świadczy
o wysokim poziomie kadry dydaktycznej w naszej Gminie.
7. Działaczom stowarzyszenia Sportu i Rekreacji w Kramsku za rozwój takich dyscyplin
jak: boks, karate i piłka nożna w klubach „Warta Kramsk” i „Błękitni Helenów”,
Konińskiemu Towarzystwu Cyklistów dzięki, któremu nasi zawodnicy odnoszą
spektakularne sukcesy na wyścigach kolarskich w kraju i za granicą. Wszystkim
działaczom sportowym za rozwój sportu szkolnego i masowego poprzez
organizowanie turniejów w piłce siatkowej i tenisie stołowym, rajdów rowerowych,
zawodów lekkoatletyczne oraz wędkarskich.
8. Pracownikom gminnej służby zdrowia za okazywaną pomoc, poradę i opiekę
zdrowotną niesioną mieszkańcom Gminy.
9. Szczególne podziękowania Rada kieruje pod adresem policjantów oraz druhów
strażaków zrzeszonych w ochotniczych strażach pożarnych. Dziękujemy Wam przede
wszystkim za ciągłe czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców naszej Gminy, za
zabezpieczanie ładu i porządku oraz ochronę mienia a także działalność społeczną na
rzecz swoich środowisk.
10. Duchowieństwu z parafii w Kramsku, Licheniu Starym, Ochlach, Krzymowie oraz
Koninie za moralne i duchowe wsparcie mieszkańców Gminy w trudach dnia
codziennego. W swojej nauce przypominacie o potrzebie szacunku w stosunku do
siebie i innych ludzi.
11. Rada postanawia złożyć również podziękowania wszystkim przedsiębiorcom
działającym na terenie Gminy, dzięki którym możliwa była realizacja zadań
inwestycyjnych podejmowanych przez Radę, a przyczyniających się do podnoszenia
stanu infrastruktury w Gminie.
12. Dziękujemy byłym i obecnym pracownikom Urzędu Gminy za pracę na rzecz
mieszkańców Gminy, wszelką udzielaną pomoc w rozwiązywaniu bieżących
problemów oraz troskę o normalne funkcjonowanie Urzędu Gminy. Szczególne słowa

podziękowania kierujemy do inspektorów ds. obsługi Rady Gminy i radców prawnych
za czuwanie nad stroną formalno – prawną decyzji Rady, Wójta oraz pracowników
Urzędu Gminy.
13. Rada dziękuje także telewizji „Polonia TV” za sprawowanie obsługi medialnej
Gminy, dokumentowanie imprez i zdarzeń mających miejsce na terenie Gminy oraz za
prowadzenie strony internetowej, dzięki której na bieżąco przekazywane są
mieszkańcom informacje i wiadomości. Dziękujemy również pozostałym mediom.
14. W sposób bardzo gorący Rada pragnie złożyć podziękowania całej społeczności
Gminy za wyrozumiałość w stosunku do decyzji podejmowanych przez kolejne Rady
Gminy, które niekiedy dotyczyły trudnych i skomplikowanych problemów.
Poszczególne Rady starały się, aby ich decyzje były podejmowanie po wnikliwej
analizie i konsultacjach społecznych, z myślą o korzyściach, a nie odwrotnie dla
społeczeństwa.
15. Wszystkim nie wymienionym z imienia i nazwiska, ale wielkim duchem i sercem,
którzy przyczyniali się swoimi działaniami, radami i uwagami do ciągłego
podnoszenia rangi naszej GMINY postanawiamy staropolskim zwyczajem
podziękować prostymi słowami „ Bóg zapłać”.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kramsk.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXI/305/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku
z okazji obchodów Jubileuszu 40- lecia Gminy Kramsk utworzonej na mocy uchwały
Nr XVIII/98/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 1972 r.
w sprawie utworzenia gmin w województwie poznańskim.

Na podstawie ustawy z 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy
o radach narodowych ( Dz. U Nr 49, poz. 312) Wojewódzka Rada Narodowa w Poznaniu
uchwałą Nr XVIII/98/72 z dnia 5 grudnia 1972 roku utworzyła Gminę Kramsk, w miejsce
gromadzkiej rady narodowej, która działała od 25 września 1954 r. do 31 grudnia 1972 r.
Na mocy wyżej wymienionej uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu
Gmina Kramsk przejęła, od 1 stycznia 1973 roku, zadania gromadzkiej rady narodowej.
W dniu 15 stycznia 1975 roku do obszaru Gminy Kramsk zostały włączone tereny przejęte
ze zniesionej Gminy Gosławice, tj.: miejscowości: Anielew, Grąblin, Helenów Drugi,
Helenów Pierwszy, Izabelin, Rudzica i Wola Podłężna oraz ich części.
Rada Gminy postanowiła uczcić 40- tą rocznicę utworzenia Gminy Kramsk.

