
 

 

PROTOKÓŁ  Nr I /06 
z inauguracyjnej sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 listopada 2006r. 

 
 Inauguracyjna sesja Rady Gminy w kadencji 2006 - 2010 odbyła się w  sali Domu 

Kultury w Wilkowie w godz. 12
00

 – 1400. 
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych - według listy obecności, 
stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
- Wójt Gminy w kadencji 2006 - 2010 - Pan Zygmunt Szulakowski, 
 - Sekretarz Gminy    - Pani mgr Irena Wagner-Cichosz, 
- Skarbnik  Gminy    - Pani mgr inż. Teresa Żółtaszek, 
- Kierownik Referatu UG   - Pan inż. Jan Kamiński, 
- Kierownik GOPS    - Pani mgr Stanisława Witek 
dyrektorzy szkół i przedszkola, młodzież szkolna Publicznego Gimnazjum w Wilkowie oraz 
sołtysi i osoby zaproszone według list obecności stanowiących  załączniki  nr 2 i 3  
do niniejszego  protokołu. 

 Wręczenia zaświadczeń o  wyborze  radnym  Rady  Gminy  w  Wilkowie oraz Wójtowi 
Gminy Wilków dokonała Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej p. Honorata Rosińska. 

Ad.1. I Sesję Rady Gminy w Wilkowie w kadencji 2006 – 2010 otworzył radny senior  
p. Szczepan Mielczarek, który przywitał  zebranych,  stwierdził quorum  i  poinformował, że 
przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni złożą ślubowanie. Zgodnie  
z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym po odczytaniu roty przez radnego seniora  
wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być 
złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. 
 
Ad.2. Radny senior 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.” Radny senior Szczepan 
Mielczarek jako pierwszy złożył ślubowanie i wywołał radnych, którzy kolejno złożyli 
ślubowanie: 

1. Binerat Jan 
2. Błaszczyk Zbigniew 
3. Bratosiewicz Marek 
4. Gaweł Sylwester 
5. Huck Marek 
6. Jagielski Maciej 
7. Klimaj Edward 
8. Kowalczyk Wiesław 
9.  Parkitny Jerzy 
10. Pniewski Zygmunt 
11. Szczepanik Mirosław 
12. Szyszak Jan 
13. Środoń Bogdan 
14. Zdyb Bogdan 

 
Ad.3.  Po zapoznaniu się z projektem  dalszego porządku obrad – radni przyjęli go  
jednogłośnie w następującym kształcie: 
 
4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie w tym: 

1) zgłaszanie  kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy, 



 

 

2)  wystąpienia kandydatów, 
3) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
4) przeprowadzenie głosowania tajnego, 
5) ogłoszenie wyników głosowania, 
6) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 

5. Przejęcie przez  Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora. 
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie w tym: 

1)  zgłaszanie    kandydatów  na  funkcję  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 
2)  wystąpienia kandydatów, 
3) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
4) przeprowadzenie głosowania tajnego, 
5) ogłoszenie wyników głosowania, 
6) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

 7. Zapytania i wolne wnioski w tym: 
1) informacja na temat składania oświadczeń majątkowych. 

8. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.   
   
Ad. 4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie: 
1) Radny p. Maciej Jagielski zgłosił kandydaturę radnego p. Zygmunta Pniewskiego  
na Przewodniczącego Rady Gminy uzasadniając  ją  zdobytym przez kandydata  
w poprzedniej kadencji Rady Gminy doświadczeniem na stanowisku Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy. 

Radny p. Wiesław Kowalczyk  zgłosił kandydaturę radnego p. mgr Bogdana Zdyba  
na Przewodniczącego Rady Gminy uzasadniając  ją  zdobytym przez kandydata w 
poprzednich kadencjach Rady Gminy doświadczeniem  na stanowiskach Przewodniczącego 
Rady Gminy oraz Przewodniczącego Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego. 

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie w wyborach na funkcję 
Przewodniczącego Rady Gminy. 

Lista kandydatów została jednogłośnie zamknięta. 
2)  Radny p. Zygmunt Pniewski poinformował, iż jest mieszkańcem Gminy od wielu lat, 
 w ubiegłej kadencji rady pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Wyraził również 
nadzieję, że w przypadku objęcia stanowiska Przewodniczącego Rady Gminy sprosta  
stawianym przed nim zadaniom. 
 Radny p. mgr Bogdan Zdyb  poinformował zebranych, iż z wykształcenia jest 
pedagogiem. Od wielu lat wykonywał ten zawód na terenie Gminy Wilków. Jest 
mieszkańcem Gminy od urodzenia i mocno identyfikuje się z lokalną społecznością. 
Doświadczenie zdobyte w trakcie kilku kadencji m.in. na stanowisku Przewodniczącego 
Rady pozwoli  mu na odpowiednie wykonywanie tej funkcji . 
      
3) Prowadzący sesję radny senior poprosił o zgłaszanie radnych do Komisji Skrutacyjnej. 
    Radni zgłosili następujące kandydatury: 
    - p. Wiesława Kowalczyka 
    - p. Marka Hucka 
    - p. Marka Bratosiewicza 
    ww. radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji. 
    W głosowaniu jawnym radni przyjęli skład komisji jednogłośnie. 
    
Radny senior ogłosił dziesięć minut przerwy, w czasie której Komisja Skrutacyjna przystąpiła 
do przygotowania kart do głosowania. 



 

 

 
4) Przeprowadzono tajne głosowanie. 

W związku z interpretacją art. 25a ustawy o samorządzie gminnym dotyczącą wyłączenia  
od głosowania radnych, jeżeli głosowanie to dotyczy ich interesu prawnego, 
przeprowadzono głosowanie, w którym radni kandydujący na funkcję Przewodniczącego 
wyłączyli się od głosowania. 
5) Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  p. Wiesław Kowalczyk przedstawił treść protokołu, 
stwierdzając, że  za  kandydaturą  p. Zygmunta Pniewskiego głosowało 8 radnych, natomiast 
na kandydata p. mgr Bogdana Zdyba oddano  5 głosów . 
 
 Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 5   
do protokołu; 
 
6) w związku z powyższym  prowadzący sesję przedstawił treść uchwały i stwierdził,  
że Rada Gminy w Wilkowie podjęła uchwałę w sprawie wyboru p. Zygmunta Pniewskiego  
na  Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie. 
     
 Uchwała Nr I/1/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 5.  Radny senior   p.   Szczepan Mielczarek   złożył   gratulacje   nowo   wybranemu  
Przewodniczącemu Rady Gminy p. Zygmuntowi Pniewskiemu i przekazał dalsze 
prowadzenie sesji. 
 Nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie podziękował radnym  
za wybór i przystąpił do prowadzenia dalszej części obrad. 
  
Ad. 6.  Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie: 
   1) Przewodniczący   Rady  Gminy  p.  Zygmunt Pniewski poprosił o zgłaszanie 
kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
       Radny p. Maciej Jagielski zgłosił kandydaturę p. Szczepana Mielczarka  
na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
 Radny p. Szczepan Mielczarek wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny p. Jan Binerat zgłosił kandydaturę p. mgr Bogdana Zdyba, który wyraził zgodę 
na  kandydowanie w wyborach  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

W związku z wystąpieniem radnego p. Marka Bratosiewicza radny p. Szczepan 
Mielczarek zrezygnował z kandydowania na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.  

 Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek w sprawie zamknięcia listy kandydatów, 
która obejmuję jedną kandydaturę. 

Wniosek przyjęto jednogłośnie. 
    2)   Kandydat  p. mgr Bogdan Zdyb zrezygnował z wystąpienia  uzasadniając to faktem,  
iż wszystko o swojej osobie przedstawił we wcześniejszym punkcie porządku obrad.  
  3) Przewodniczący Rady Gminy zaproponował aby skład  Komisji Skrutacyjnej stanowiły 
osoby przeprowadzające wybór Przewodniczącego Rady Gminy.   

Jednogłośnie zaakceptowani propozycję Przewodniczącego rady Gminy w Wilkowie. 
        

Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski ogłosił dziesięć minut  przerwy,   
w czasie której Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania. 
 
   4) Przeprowadzono głosowanie tajne.       
   5) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  p. Wiesław Kowalczyk przedstawił treść protokołu 



 

 

stwierdzając, że za kandydaturą p. mgr Bogdana Zdyba głosowało 13 radnych przy  jednym  
głosie przeciwnym. 
       
 Protokół  Komisji  wraz  z  kartami  do  głosowania   stanowi   załącznik  nr 7  do protokołu. 
 
  6) w  związku  z powyższym Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski 
przedstawił treść uchwały i stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie. 
        
Uchwała Nr I/2/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7.  Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz poinformowała radnych,  
iż pierwsze oświadczenie majątkowe radni składają w terminie 30 dni od dnia złożenia 
ślubowania. Do oświadczenia dołącza się informację o sposobie i terminie zaprzestania 
prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której radny 
uzyskał mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyborów. Ponadto radni 
składają oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka  
i  oświadczenia o umowach cywilno prawnych zawartych przez małżonka. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy w kadencji 2002-2006 p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk 
złożył gratulacje nowym radnym oraz życzył im spokojnych i owocnych obrad w kadencji 
2006-2010. 
 
Ad. 8.  W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady Gminy   
p. Zygmunt Pniewski podziękował  zebranym  za  udział  w  obradach  i  zamknął  I 
inauguracyjną  sesję Rady  Gminy  w  Wilkowie w  kadencji 2006 -2010. 
 
 
 
Protokołowała: 


