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RF.0002.1.2018

 PROTOKÓŁ NR I/18

z I Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 21 listopada 2018 roku
w godz. 11.00-12.50, w sali widowiskowej Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku

Radni obecni na sesji według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto udział w sesji wzięli:

1. Henryk Litka – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
2. Barbara Wierzbińska – Burmistrz Elekt Miasta i Gminy Dolsk,
3. Magdalena Surmicka – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
4. Mirella Godawa -  Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk,
5. Maria Marchlewska  - Kierownik Referatu Gospodarczego,
6. Daria Rosiak -  Dyrektor Publicznej Biblioteki w Dolsku,
7. Andrzej Ratajczak -  Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku,
8. Alicja Olschak -  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku,
9. Witold Opielewicz – Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Dolsku,
10. Longina Dułącz- Dyrektor Przedszkola Stokrotki w Dolsku,
11. Maria Banaszak – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie,
12. Wojciech Dudziński – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego

w Dolsku,
13. Przedstawiciele Gminnej Komisji Wyborczej,
14. Mieszkańcy gminy Dolsk,
15. Przedstawiciele prasy.

Ad.1. Otwarcie sesji.
Korzystając z przywileju określonego w art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie

gminnym, jako najstarszy wiekiem sesję rozpoczął radny Jan Rzepczyński. Powitał licznie
zebrane grono po czym poprosił o powstanie i odśpiewanie hymnu narodowego. Następnie
radny J. Rzepczyński odczytał proponowany wg treści Postanowienia Komisarza
Wyborczego w Koninie II z dnia 9 listopada 2018 porządek obrad. Postanowienie Komisarza
Wyborczego w Koninie II stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.

3. Złożenie ślubowania przez radnych.

4. Stwierdzenie quorum.

5. Przyjęcie porządku obrad.
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6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.

7. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.

8. Wybór Przewodniczącego Rady:

a) Wybór komisji skrutacyjnej,

b) Zgłaszanie kandydatów,

c) Przeprowadzenie głosowania

9. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego,

10. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady:

a) Wybór komisji skrutacyjnej,

b) Zgłaszanie kandydatów,

c) Przeprowadzenie głosowania.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie obrad.

Ad.2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.
 W tym punkcie głos zabrał Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Marcin Bąk,
który pogratulował nowo-wybranym radnym osiągniętego wyniku wyborczego. Życzył
samych konstruktywnych debat, zakończonych efektywnymi, wspólnymi działaniami
z władzą wykonawczą. Następnie wręczył 15 nowo wybranym radnym Zaświadczenia
o wyborze na radnego.

Ad.3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 Następnie Prowadzący Obrady J. Rzepczyński poprosił najmłodszego wiekiem radnego
Krystiana Mejzę o odczytanie tekstu ślubowania, a nowo-wybranych radnych o złożenie
ślubowania słowem „Ślubuję” jak również dodanie przez chętnych na końcu słów
„Tak mi dopomóż Bóg”.
Radny K. Mejza odczytał tekst ślubowania, a Prowadzący Obrady J. Rzepczyński odczytał
kolejno nazwiska radnych, którzy potwierdzili wolę złożenia ślubowania słowami „Ślubuję –
tak mi dopomóż Bóg”.
Po złożeniu ślubowania radni zasiedli przy stole sesyjnym. Prowadzący Obrady złożył
gratulacje nowo- zaprzysiężonym radnym, którzy od dnia dzisiejszego objęli mandat Radnego
Rady Miasta i Gminy Dolsk.

Ad.4. Stwierdzenie quorum.
 Prowadzący obrady na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) do protokołu,
stwierdził, że na sali obecnych jest 15 radnych  co stanowi quorum i Rada jest władna do
podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.5. Przyjęcie porządku obrad.
 Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania i przyjęcia porządku obrad.
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Proponowany porządek obrad został przyjęty 15 głosami „za”.

Ad.6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.
 Głos zabrał Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej M. Bąk, który pogratulował
osiągniętego, zwycięskiego wyniku wyborczego. Życzył skutecznej realizacji zakładanych
planów, sukcesów w działaniu oraz dobrej partnerskiej współpracy z nowo-zaprzysiężoną
Radą Miasta i Gminy.  Zauważył, że od dziś  władza będzie miała twarz kobiety, a kobiety
zwykle czynią świat lepszym. Następnie wręczył Pani Barbarze Wierzbińskiej Zaświadczenie
o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.

Ad.7. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.
 Przewodniczący Obrad J. Rzepczyński poprosił Panią Barbarę Wierzbińską o złożenie
ślubowania, a wszystkich obecnych na sali o powstanie.
Prowadzący Obrady J. Rzepczyński pogratulował wyboru na tak zaszczytną, ale jakże
odpowiedzialną funkcję, życząc jednocześnie wzajemnej współpracy na rzecz naszej gminy,
aby przyczyniła się ona do jej konstruktywnego rozwoju.
Po złożeniu ślubowania zakończonego słowami „Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg” głos zabrała
Burmistrz B. Wierzbińska, która podziękowała za otrzymany ogromny mandat zaufania.
Zapewniła, że swoją pracą i zaangażowaniem udowodni, że warto było dać jej szansę.
Dla dobra naszej gminy będzie wspólnie z radnymi pracować, a pokora i szacunek dla ogółu
społeczności będzie wyznaczać jej drogę. „Łączy nas gmina” to nie jest puste hasło, gmina
przyjazna mieszkańcom to cel tej pracy. Zapewniła, że jest pełna zapału i sił do podjęcia
nowej pracy.
Głos zabrał Burmistrz H. Litka, który w ciepłych słowach pogratulował jeszcze raz nowej
Pani Burmistrz i życzył współpracy z nowo zaprzysiężoną radą w spokoju i na wysokim
poziomie. Jako symbol władzy wręczył Pani Burmistrz klucz do bram gminy, który
Burmistrzowi H. Litka został wręczony przez młodzież z Gimnazjum im. Powstańców
Wielkopolskich w Dolsku na przedstawieniu inauguracyjnym obchody 650 - lecia miasta
Dolsk.
 Następnie Prowadzący Obrady J. Rzepczyński wręczył ustępującemu Burmistrzowi
H. Litka bukiet kwiatów i jeszcze raz podziękował za 28 lat pracy na rzecz samorządu
oraz miasta i gminy Dolsk.

Ad.8. Wybór Przewodniczącego Rady.
a) Zgłaszanie kandydatów

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu obrad, J. Rzepczyński poprosił o zgłaszanie
kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk.
Zostały zgłoszone następujące kandydatury:

· Janiny Pawełczyk – wyraziła zgodę na kandydowanie,
· Romualda Nawrota - wyraził zgodę na kandydowanie

Prowadzący obrady J. Rzepczyński odczytał zasady głosowania przy wyborze
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk – stanowią one załącznik nr 3 . Następnie
poddał to pod głosowanie i 15 głosami „za” zostały one przyjęte. Zestawienie tabelaryczne z
głosowania imiennego w celu ustalenia zasad głosowania tajnego do wyboru
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Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 listopada 2018 roku stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.

b) Wybór komisji skrutacyjnej,

 Wobec faktu, że wyboru Przewodniczącego Rady dokonuje się bezwzględną większością
głosów w głosowaniu tajnym, przystąpiono do powołania komisji skrutacyjnej.
Zostały zgłoszone następujące kandydatury:

· Paweł Taciak – wyraził zgodę na kandydowanie,
· Krystian Mejza – wyraził zgodę na kandydowanie
· Jacek Woroch wyraził zgodę na kandydowanie.

Prowadzący Obrady J. Rzepczyński  poddał pod głosowanie imienne zaproponowany skład
komisji skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia
21 listopada 2018 roku i 15 głosami na „tak” zostały one przyjęte. Wyniki z głosowania
imiennego znajduje się w tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do protokołu.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej poproszeni zostali o ukonstytuowanie się, czyli wybór
przewodniczącego i przygotowanie kart do głosowania.
Zarządzono 10 min. przerwę w obradach.
Po przerwie został podany skład Komisji Skrutacyjnej po ukonstytuowaniu się, który
przedstawiał się następująco:

· Paweł Taciak – przewodniczący komisji
· Krystian Mejza  – członek komisji
· Jacek Woroch – członek komisji

c) Przeprowadzenie głosowania.

 Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej P. Taciak, postępując zgodnie z przyjętymi
wcześniej przez Radę Miasta i Gminy Dolsk zasadami tajnego głosowania na
Przewodniczącego Rady, odczytywał kolejno nazwiska radnych, którzy odebrali z jego rąk
przygotowane karty do głosowania. W przygotowanym specjalnie do tego celu  miejscu radni
dokonywali aktu głosowania i następnie wrzucali kartę z oddanym głosem do urny.
Przewodniczący Komisji głosował jako ostatni.
Prowadzący Obrady J. Rzepczyński zarządził 10 minutową przerwę, a Komisję Skrutacyjną
poprosił o policzenie głosów i przygotowanie protokołu z przeprowadzonego głosowania.
Po przerwie J. Rzepczyński poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej P. Taciaka
o odczytanie protokołu z wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk. Protokół
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
W wyniku przeprowadzonego głosowania na Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydaci do pełnienia funkcji Przewodniczącego
otrzymali następującą liczbę głosów:

· Romuald Nawrot otrzymał 8 głosów „za”
· Janina Pawełczyk otrzymała 7 głosów „za”.

Komisja Skrutacyjna w powyższym składzie stwierdziła, że w wyniku przeprowadzonego
tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk został wybrany
Pan Romuald Krzysztof Nawrot.
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Prowadzący Obrady J. Rzepczyński przedłożył Wysokiej Radzie uchwałę nr I/1/18 Rady
Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 listopada 2018 r. i stwierdził, że rada dokonała wyboru
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk w osobie Pana Romualda Nawrota. Uchwała
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Gratulując wyboru na to zaszczytne stanowisko, J. Rzepczyński życzył nowo-wybranemu
Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Dolsk konstruktywnej i zgodnej współpracy.

Ogłoszono 10 minutową przerwę.

Ad.9. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.
 Po przerwie prowadzenia obrad zostało przekazane przez J. Rzepczyńskiego
Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Dolsk R. Nawrotowi.
W kilku słowach R. Nawrot podziękował za wybór i okazany mandat zaufania. Zapewnił,
że prace na rzecz Rady będą zbudowane na konstruktywnym mechanizmie, współpraca
pomiędzy wszystkimi szczeblami i na każdym poziomie będzie przebiegać na zasadach
porozumienia.

Ad.10. Wybór wiceprzewodniczącego Rady.
a)  Zgłaszanie kandydatów

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu obrad, Przewodniczący R. Nawrot poprosił
o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk.
Zostały zgłoszone następujące kandydatury:

·w  pierwszej kolejności została zgłoszona kandydatura radnej Janiny Pawełczyk,
która wyraziła zgodę na kandydowanie.

· Jako drugi kandydat został zgłoszony radny Filip Szczepaniak, który również
wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący R. Nawrot odczytał zasady głosowania przy wyborze
na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk – stanowią one załącznik nr 8.
Następnie poddał to pod głosowanie i 15 głosami na  „tak” zostały one przyjęte. Tabelka z
wynikamiz  głosowania imiennego w celu ustalenia zasad głosowania tajnego do wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 listopada 2018 roku stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.

Wobec braku zgłoszenia innych kandydatur przystąpiono do wyboru składu komisji
skrutacyjnej.

b) Wybór komisji skrutacyjnej,

Wobec faktu, że wyboru Wiceprzewodniczącego Rady dokonuje się bezwzględną
większością głosów w głosowaniu tajnym, przystąpiono do powołania komisji skrutacyjnej.
Zostały zgłoszone następujące kandydatury:

· Jacek Woroch – wyraził zgodę na kandydowanie,
· Krystian Mejza – wyraził zgodę na kandydowanie
· Paweł Taciak -  wyraził zgodę na kandydowanie.
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Przewodniczący Rady R. Nawrot poddał pod głosowanie imienne zaproponowany skład
komisji skrutacyjnej do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia
21 listopada 2018 roku i 15 głosami na „tak” zostały one przyjęte. Wyniki z głosowania
imiennego zamieszczone są w tabeli stanowiącej załącznik nr 10 do protokołu.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej poproszeni zostali o ukonstytuowanie się czyli wybór
przewodniczącego i przygotowanie kart do głosowania.
Zarządzono 10 min. przerwę w obradach.
Po przerwie został podany skład Komisji Skrutacyjnej po ukonstytuowaniu się, który
przedstawiał się następująco:

· Paweł Taciak – przewodniczący komisji
· Krystian Mejza  – członek komisji
· Jacek Woroch – członek komisji

c) Przeprowadzenie głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej P. Taciak odczytał najważniejsze informacje odnoście
zasad głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady, następnie odczytywał kolejno nazwiska
radnych, którzy odebrali z jego rąk przygotowane karty do głosowania. W przygotowanym
specjalnie do tego celu  miejscu radni dokonywali aktu głosowania i następnie wrzucali kartę
z oddanym głosem do urny. Przewodniczący Komisji głosował jako ostatni.

Przewodniczący Rady zarządził 10 minutową przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosił
o policzenie głosów i przygotowanie protokołu z przeprowadzonego głosowania.
Po przerwie R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej P. Taciaka
o odczytanie protokołu z wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk.
Protokół stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
W wyniku przeprowadzonego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy
Dolsk Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydaci do pełnienia funkcji
Wiceprzewodniczącego otrzymali następującą liczbę głosów:

· Filip Szczepaniak otrzymał 8 głosów „za”
· Janina Pawełczyk otrzymała 7 głosów „za”.

Komisja Skrutacyjna w powyższym składzie stwierdziła, że w wyniku przeprowadzonego
tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk został wybrany
Pan Filip Szczepaniak.
Przewodniczący Rady R.  Nawrot przedłożył Wysokiej Radzie uchwałę nr I/2/18 Rady Miasta
i Gminy Dolsk z dnia 21 listopada 2018 r. i stwierdził, że rada dokonała wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk w osobie Pana Filipa Szczepaniaka.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 11. Wolne głosy i wnioski.

Wobec braku zgłoszonych wniosków Przewodniczący R. Nawrot przystąpił
do omawiania kolejnego punktu obrad sesji.

Ad. 12. Zakończenie obrad.
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Przewodniczący Rady R. Nawrot stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany,
podziękował wszystkim za udział i zakończył I Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk.

Sesja została zakończona o godzinie 12.50.

Protokolant           Prowadzący Obrady

Agnieszka Bąk              Jan Rzepczyński

              Przewodniczący  Rady
              Miasta  i  Gminy  Dolsk

              Romuald  Nawrot


