
 
Protokół Nr I/06 

z sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
odbytej w dniu 22 listopada 2006 roku 

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dolsk 
 
 
 
 

1. Otwarcie Sesji  Rady Miasta i Gminy Dolsk . 
 
Otwarcia I Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk V kadencji dokonał  
najstarszy wiekiem radny Pan Kazimierz Pepliński, który powitał 
radnych i zebranych gości . 
Następnie odśpiewano hymn . 
 
 
2. Wr ęczenie zaświadczeń o wyborze radnym do Rady 

Miasta i Gminy Dolsk . 
 
 

Prowadzący obrady Pan Kazimierz Pepliński poprosił Przewodniczącą 
Gminnej Komisji Wyborczej Panią  ElŜbietę Gacek o wręczenie  
zaświadczeń  o wyborze na radnego Rady Miasta i Gminy Dolsk. 
Głos zabrała Pani ElŜbieta Gacek, która  pogratulowała radnym wyboru 
na to zaszczytne stanowisko ,następnie odczytała kolejno wszystkich 
radnych,  którzy zostali wybrany do Rady Miasta i Gminy i wręczyła  
poszczególnym radnym / lista radnych  sporządzona alfabetycznie / 
zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 
 
3.Ślubowanie radnych . 
 
Prowadzący obrady Pan Kazimierz Pepliński  poprosił wszystkich o 
powstanie a Pana Krzysztofa Szczepaniaka najmłodszego wiekiem 
radnego o podejście do mównicy i odczytanie tekstu ślubowania , 
A następnie o odczytanie kolejno nazwisk radnych z których kaŜdy  
potwierdza wolę włoŜenia ślubowania  słowem „Ślubuję ‘ . 
Poinformował równocześnie  radnych, Ŝe po  słowie ślubuję  kaŜdy z 
radnych moŜe dodatkowo wypowiedzieć formułkę „Tak mi dopomóŜ 
Bóg”. 
Po złoŜeniu ślubowania radni zajmują kolejno miejsca przy stole obrad. 
 
Pan Krzysztof Szczepaniak odczytał tekst ślubowania ,wyczytał 
kolejno nazwiska radnych / alfabetycznie / i radni kolejno złoŜyli 
ślubowanie a następnie zajmowali miejsca przy stole obrad . 
 



Prowadzący obrady Pan Kazimierz Pepliński podziękował radnym za 
złoŜone ślubowanie ,gratulując wybory i stwierdził ,Ŝe  radni ,którzy 
złoŜyli ślubowanie .objęli mandat Radnego Rady Miasta i Gminy 
Dolsk. 
 
Następnie  Pan Kazimierz Pepliński stwierdził, Ŝe na 15 radnych na 
sali obecnych jest 15 radnych  co stanowi kworum ,przy którym Rada 
Miasta i Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały . 
 
Prowadzący obrady Pan Kazimierz Pepliński przystąpił następnie do 
ustalenia i zatwierdzenia porządku obrad dzisiejszej Sesji . 
 
Poinformował radnych ,Ŝe Panie Radne i Panowie Radni otrzymali 
proponowany porządek obrad Sesji  przygotowany przez  zwołującego 
Sesję przewodniczącego poprzedniej kadencji  Pana Eugeniusza 
Mądrego ,który ze względów proceduralnych ulega zmianie – dotyczy 
to ślubowania Burmistrza, które to ślubowanie moŜe być złoŜone 
dopiero po ogłoszeniu  zbiorczych wyników  wyboru Burmistrzów, 
Wójtów  i Prezydentów  a nastąpi  to po drugiej turze wyborów . 
 
Prowadzący obrady odczytał porządek obrad  dzisiejszej Sesji  i zadał 
pytanie radnym  czy któryś  z radnych  chciałby zabrać  głos w sprawie  
proponowanego porządku obrad . 
 
Nie zgłoszono Ŝadnych uwag  w tym względzie  ,wobec powyŜszego 
prowadzący obrady Pan Kazimierz Pepliński przeprowadził 
głosowanie nad proponowanych porządkiem obrad Sesji .  
Radni zatwierdzili proponowany porządek obrad 15 głosami  
Następnie  stwierdził, Ŝe porządek obrad Sesji został zatwierdzony i 
Rada Miasta i Gminy  będzie obradowała na I Sesji wg 
przedstawionego i zatwierdzonego porządku obrad . 
Wyjaśnił równieŜ, Ŝe punkty 1,2,3 porządku obrad zostały juŜ 
zrealizowane i przystępujemy, do realizacji dalszych punktów porządku 
obrad Sesji . 
 
 
4.Wybór Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 
 a/ zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego 
Rady Miasta i Gminy Dolsk . 
 
W dalszej kolejności porządku obrad prowadzący obrady radny 
Kazimierz Pepliński poprosił o zgłaszanie kandydatów na 
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk . 
Zgłoszono następujące kandydatury : 
- Jacek Woroch – zgłoszony przez radna Renatę Jankowiak 
- Zbigniew Kierzkowski  – zgłoszony przez Ryszarda WoŜnego  
 



Prowadzący obrady skierował pytanie do radnych zgłoszonych na 
Przewodniczącego Rady czy wyraŜają zgodę na kandydowanie . 
Pan Jacek  Woroch wyraził zgodę , 
natomiast Pan Zbigniew  Kierzkowski poprosił o 10 minutową  
przerwę  w obradach celem podjęcia decyzji w tej sprawie . 
Prowadzący obrady Pan Kazimierz Pepliński zarządził 10 minutową 
przerwę w obradach . 
Po przerwie obrady zostały wznowione  i prowadzący obrady ponowił 
pytanie czy Pan radny  Zbigniew Kierzkowski  zgadza się na 
kandydowanie . 
Pan Zbigniew Kierzkowski wyraził wolę kandydowania . 
Więcej kandydatur nie zgłoszono . 
 
 b/ wybór Komisji Skrutacyjnej  
 
Proszę  radnych o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej  
Zgłoszono następujące kandydatury:  
-  Janina Pawełczyk zgłoszona przez radną Renatę Jankowiak  
-  Roman Drews zgłoszony przez radnego  Ryszarda Woźnego  
    WoŜny Ryszard zgłoszony przez radnego Jerzego Grzelkę  
 
Nie zgłoszono więcej kandydatur ,wobec powyŜszego prowadzący 
obrady   Pan Kazimierz Pepliński przeprowadził głosowanie nad 
kandydatami zgłoszonymi do komisji skrutacyjnej . 
Radni 15 głosami zatwierdzili proponowane kandydatury . 
Prowadzący obrady Pan Kazimierz Pepliński poprosił komisję o 
ukonstytuowanie się.  
 
Komisja ukonstytuowała się w następujący  sposób: 
  
Radna Janina Pawełczyk – przewodnicząca komisji] 
Radny Roman Drews – członek  komisji 
Radny Ryszard Woźny  członek  komisji . 
 
W dalszej kolejności  głos zabrał radca prawny Urzędu Lech 
Dworaczyk ,który  przedstawił radnym procedurę  głosowania ,,między 
innymi wyjaśnił ,Ŝe głosowanie powinno być tajne ,kandydaci na 
kartach umieszczeni alfabetycznie i głosujemy przez postawienie znaku 
x przy nazwisku radnego na którego chcemy głosować. 
Postawienie  znaku x przy dwóch kandydatach powoduje to ,Ŝe głos jest 
niewaŜny . 
 
 
Prowadzący obrady Pan Kazimierz Pepliński podziękował za 
wyjaśnienia i poprosił Komisje skrutacyjna o  zajęcie się wyborami, 
przygotowanie kart do głosowania i przeprowadzenie wyborów . 
Komisja przygotowała karty do głosowania 
W tym punkcie zabrała głos Przewodnicząca Komisji radna Janina 
Pawełczyk ,która formalnie poinformowała radnych o zasadach 
głosowania / zasady jak wyŜej przedstawione przez radcę prawnego/. 



Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Janina Pawełczyk  rozdała 
przygotowane i ostemplowane karty do glosowania . 
Następnie odczytała z imienia i nazwiska  obecnych na sali radnych  a 
wytyczytani radni podchodzili do urny  i wrzucali osobiście karty  do 
głosowania . 
Komisja Skrutacyjna zajęła się liczeniem kart do głosowania, 
prowadzący obrady zarządził 10 min przerwę na pracę komisji 
Po przerwie  Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół 
z głosowania  z wyborów na Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy 
Dolsk/ protokół stanowi zał nr 1 do protokołu z obrad Sesji /. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczącym Rady 
Miasta i Gminy Dolsk został wybrany  
radny Pan Zbigniew Kierzkowski ,który otrzymał 10 głosów . 
natomiast drugi kandydat radny Pan Jacek Woroch otrzymał 5 
głosów. 
 
Prowadzący obrady radny Kazimierz Pepliński odczytał uchwałę o 
wyborze Przewodniczącego Rady i poprosił radnych o przegłosowanie 
tej uchwały . 
 
Uchwał Nr I/1/06 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał 
nr 2 do protokołu .  
 
Następnie  Pan Kazimierz Pepliński stwierdził, Ŝe uchwała o wyborze 
została podjęta podjęta i pogratulował przewodniczącemu rady wyboru 
na to stanowisko . 
 
Przewodnictwo obrad Sesji objął nowo wybrany Przewodniczący 
Rady Zbigniew Kierzkowski , który podziękował wszystkim którzy na 
niego głosowali za zaufanie jakim go obdarzyli  i  stwierdził, Ŝe dołoŜy 
wszelkich starań aŜeby rada mogła pracował w dobrej atmosferze i 
podejmować wszelkie decyzje zgodnie z prawem . 
 
 

5. Wybór V-ce Przewodniczącego Rady Miasta i 
Gminy Dolsk  
 
 
Po objęciu przewodnictwa obrad Sesji Przewodniczący Rady 
Zbigniew Kierzkowski  stwierdził, Ŝe przystępujemy do następnego 
punktu obrad Sesji tj. do wyboru V-ce Przewodniczącego Rady. 
 
 
a/ zgłaszanie kandydatów na V-ce Przewodniczącego Rady Miasta i 
Gminy Dolsk . 
 
W tym punkcie Przewodniczący Rady Zbigniew Kierzkowski 
poprosił o zgłaszanie kandydatów. 
 
 



Zgłoszono następujące kandydatury : 
 
Kazimierz Pepliński zgłoszony przez radnego Ryszarda Woźnego  
Jacek Woroch zgłoszony  przez radnego Jerzego Grzelkę  
Dolatowski Bogdan  zgłoszony przez radna Renatę Jankowiak  
 
Na kandydowanie na V-ce Przewodniczącego Rady wyraził wolę tylko 
Pan Kazimierz Pepliński ,pozostali kandydaci nie wyrazili woli 
kandydowania . 
Innych kandydatur nie zgłoszono . 
 
 
 
b/ wybór Komisji Skrutacyjnej . 
 
Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Zbigniew 
Kierzkowski  ,który wyjaśnił, Ŝe do  przeprowadzenia  wyborów  
zobowiązani jesteśmy wybrać  Komisję  Skrutacyjną ,jednak jak 
widzimy nikt z komisji skrutacyjnej ,która została wybrana do 
przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady nie kandyduje 
na V-ce Przewodniczącego stąd pytanie do radnych czy ta sama 
komisja moŜe przeprowadzić wybory na V-ce Przewodniczącego Rady. 
Czy Komisja wyraŜa wolę być nadal w tej komisji i przeprowadzić te 
wybory . 
Komisja Skrutacyjna wyraziła wolę pozostania  w składzie tej komisji . 
Radni poprzez głosowanie równieŜ zaakceptowali propozycję Pana 
Przewodniczącego / 15 głosów za /. 
 
Skład tej komisji to: 
  
Radna Janina Pawełczyk       - przewodnicząca komisji 
radny Roman Drews – członek komisji  
radny Ryszard Woźny – członek komisji  
 
Wobec tego, Ŝe znamy skład komisji Skrutacyjnej proszę komisję o 
zajęcie się wyborem V-ce Przewodniczącego Rady ,proszę 
przygotować  karty do glosowania  i przeprowadzić tajne wybory . 
 
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji   
Skrutacyjnej Panią Janinę Pawełczyk o rozdanie kat do głosowania  
i przypomnienie zasad glosowania .  
Pani Janina Pawełczyk zabierając glos w tej sprawie poinformowała 
radnych, Ŝe zasady głosowania są takie same jak przy wyborze 
Przewodniczącego  tj. głosujemy  na kartach ,gdzie nazwiska są 
przygotowane alfabetycznie / w tym przypadku nie ma to zastosowania 
gdy mamy tylko jedno nazwisko /,głosujemy poprzez postawienia 
znaku x przy nazwisku ,wybory są tajne . 
 
Następnie Komisja przeprowadziła głosowanie . 



Przewodnicząca Komisji radna Janina Pawełczyk kolejno 
odczytywała nazwiska radnych z których kaŜdy osobiście wrzucał kartę  
do głosowania  do urny . 
 
Przewodnicząca komisji podziękowała radnym za głosowanie i 
Komisja przystąpiła do ustalenia wyników głosowania . 
/Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę na pracę komisji / 
 
Po przerwie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ,która 
odczytała protokół z przeprowadzonych wyborów/ protokół stanowi zał 
nr 3 do protokołu obrad Sesji /.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania na V-ce Przewodniczącego 
Rady został wybrany 12 głosami 
 radny Kazimierz Pepliński / 
 3 karty oddane  bez skreśleń /. 
 
 
 C/podjęcie uchwały o wyborze V-ce 
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk Zbigniew 
Kierzkowski  ,który odczytał uchwałę Rady  o wyborze Pana 
Kazimierza Peplińskiego na V-ce Przewodniczącego Rady  i poprosił 
radnych o głosowanie nad projektem tej uchwały . 
Radni 15 głosami zatwierdzili uchwałę o wyborze Pana Kazimierza 
Peplińskiego na V-ce Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy . 
 
Uchwała Nr I/2/06 została zatwierdzona jednogłośnie i stanowi zał 
nr 4 do protokołu . 
 
 
6.Wybór Komisji Rewizyjnej  
 
Głos zabrał Przewodniczący Rady Zbigniew Kierzkowski ,który 
poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej / przewodniczący wybierany oddzielnie/ 
Wybieram 3 osobową komisje Rewizyjną.  
 
Zgłoszono następujące kandydatury :  
 
1. Jerzy Grzelka 
2. Stanisław Porzucek  
WyŜej wymienieni radni wyrazili wolę kandydowania na 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Zbigniew Kierzkowski 
przeprowadził jawne głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami  
 
Za kandydaturą  
radnego Jerzego Grzelkę głosowało 6 radnych  
radnego Stanisława Porzucka glosowało 8 radny  



1 radny wstrzymał się od głosu  . 
W wyniku przeprowadzonego głosowania  
radny Stanisław Porzucek  został wybrany Przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej . 
W następnej kolejności  Przewodniczący Rady Zbigniew 
Kierzkowski  poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur na członków 
komisji rewizyjnej . 
 
Na członków komisji rewizyjnej zgłoszono następujące 
kandydatury : 
- radny Grzelka Jerzy  
- radny Marek Zyffert  
  
Innych kandydatur nie zgłoszono : 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Kierzkowski przeprowadził 
głosowanie nad kaŜdą kandydatura oddzielnie . 
 
Za kandydatura radnego Jerzego Grzelki głosowało 14 radnych , 
 
1  radny wstrzymał się od głosu , 
za kandydatura radnego Marka Zyfferta głosowało 14 radnych , 
1 radny wstrzymał się od głosu . 
 
W wyniki przeprowadzonego glosowania Komisja Rewizyjna została 
wybrana w następującym składzie : 
 
Przewodniczący Komisji  Stanisław Porzucek  
Członek komisji – Jerzy Grzelka  
Członek komisji Marek Zyffert  
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Kierzkowski  odczytał treść 
uchwały i przeprowadził głosowanie celem zatwierdzenia uchwały . 
Uchwała o wyborze Komisji Rewizyjnej została zatwierdzona 15 
glosami . 
 
Uchwała nr I/3/06 została zatwierdzona i stanowi zał nr 5 do 
protokołu . 
 
7. Przedstawienie stanu gminy na koniec IV kadencji 
samorządu . 
 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu  
Pana Burmistrza Miasta i Gminy Henryka Litka  o przedstawienie  
informacji o stanie gminy na koniec IV kadencji samorządu. 
/informacja stanowi zał. nr do protokołu/ 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Kierzkowski podziękował Panu 
Burmistrzowi za szczegółowe przedstawienie informacji o stanie gminy 
na koniec IV kadencji samorządu . 



 
 
8. Zakończenie obrad Sesji . 
 
Pan Przewodniczący zwrócił się do radnych ,czy maja  zapytania i 
uwagi . 
Z radnych nikt nie zabrał głosu . 
 
Głos zabrał V-ce  Przewodniczący Rady Kazimierz Pepliński 
,który podziękował za wybranie na V-ce Przewodniczącego  ,postara 
się  dobrze pracować na rzecz środowiska ,szczególnie być pomocy w 
pracy Panu Przewodniczącemu Rady . 
 
 
 
 
Wysoka Rado  
 
Wobec wyczerpania się porządku obrad dzisiejszej Sesji dziękuje 
wszystkim za udział i zamykam obrady I Sesji Rady Miasta i Gminy 
Dolsk  
 
 
 
Protokolant      Przewodniczący Rady  
 
Stefania Gagat     Zbigniew Kierzkowski 

 
 
 


