
 

 

Protokół  Nr I /02 
z inauguracyjnej sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia  18 listopada 2002 r. 
 
 
 Inauguracyjna sesja Rady Gminy w kadencji 2002 - 2006 odbyła się w dużej sali Domu 
Kultury w Wilkowie w godz. 12

00
 - 13

30
.  

 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 1998 - 2002 - Pan Andrzej Spór, 
- Wójt Elekt     - Pan Zygmunt Szulakowski, 
- Sekretarz Gminy    - Pani mgr Irena Wagner-Cichosz, 
- Skarbnik  Gminy    - Pani Sabina Różniecka, 
- 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. 
 Sesję otworzył radny senior p. Władysław Zychowicz, który przywitał  zebranych,  stwierdził  
quorum  i  przedstawił projekt porządku obrad sesji: 
 
1. Rozdanie zaświadczeń o  wyborze  radnym  Rady  Gminy  w  Wilkowie  i  Wójtowi  
    Gminy Wilków. 
2. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy w Wilkowie. 
3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie w tym: 
     1) zgłaszanie kandydata/kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy, 
     2) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
     3) przeprowadzenie głosowania tajnego, 
     4) ogłoszenie wyniku wyboru, 
     5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy . 
4. Wybór Zastepcy Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie w tym: 
     1) zgłaszanie   kandydata/kandydatów  na  funkcję  Zastępcy  Przewodniczącego  
         Rady Gminy, 
     2) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
     3) przeprowadzenie tajnego głosowania, 
     4) ogłoszenie wyniku wyboru, 
     5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy. 
5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Wilków. 
6. Sprawy wniesione. 
 Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad.1.  Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie p. Honorata Rosińska wręczyła p. 
Zygmuntowi Szulakowskiemu zaświadczenie o wyborze na funkcję Wójta Gminy Wilków oraz radnym 
- zaświadczenia o wyborze ich na radnych Rady Gminy w Wilkowie.  
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Ad. 2.  Prowadzący sesję p. Władysław Zychowicz odczytał rotę ślubowania a radni kolejno złożyli 
ślubowanie. 
Rota ślubowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.       
   
Ad. 3.  Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie: 
1) Pan Władysław Zychowicz zgłosił kandydaturę radnego p.Dariusza Kuśmierczyka   
    na Przewodniczącego Rady Gminy uzasadniając  ją  młodym  wiekiem kandydata, 
    wyższym wykształceniem ora stabilizacją zawodową i rodzinną. 
 Radny   p. Dariusz    Kuśmierczyk    wyraził    zgodę    na    pełnienie    funkcji  
    Przewodniczącego Rady Gminy. 



 

 

    Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
2) Prowadzący sesję poprosił o zgłaszanie radnych do Komisji Skrutacyjnej. 
    Radni zgłosili następujące kandydatury: 
    - p. Mielczarek Szczepan 
    - p. Bratosiewicz Marek 
    - p. Zdyb Bogdan. 
    Ww radni wyrazili zgodę na pracę w komisji. 
    W głosowaniu jawnym radni przyjęli skład komisji jednogłośnie. 
    Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania. 
3) przeprowadzono tajne głosowanie; 
4) Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  p. Szczepan  Mielczarek przedstawił treść  
    protokołu, stwierdzając, że  za  kandydaturą  p. Kuśmierczyka Dariusza głosowało  
   15 radnych. 
    Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 5  
    do protokołu; 
5) w związku z powyższym  prowadzący sesję stwierdził, że Rada Gminy w Wilkowie  
     podjęłą uchwałę w sprawie wyboru p. Kuśmierczyka Dariusza na  Przewodniczą - 
     cego Rady Gminy w Wilkowie. 
     Uchwała Nr I/1/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie 
     stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 Radny    p.   Władysław    Zychowicz    złożył   gratulacje   nowo   wybranemu  
     Przewodniczącemu Rady Gminy i przekazał dalsze prowadzenie sesji. 
 Nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie podziękował radnym  
     za wybór i przystąpił do prowadzenia dalszej części obrad. 
  
Ad. 4.  Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie: 
   1) Przewodniczący   Rady  Gminy  p.  Dariusz   Kuśmierczyk poprosił o zgłaszanie  
       kandydatów na funkcję Zastępcy  Przewodniczącego Rady Gminy. 
       Radny p. Szczepan Mielczarek zgłosił kandydaturę p. Pniewskiego Zygmunta.   
       Pan Pniewski wyraził zgodę na pełnienie  funkcji  Wiceprzewodniczącego  Rady  
       Gminy w Wilkowie. 
 Na  wniosek  Przewodniczącego  Rady  Gminy,  który  przyjęto   jednogłośnie  
       zamknięto listę kandydatów. 
   2) Przewodniczący   Rady   Gminy   zaproponował   skład   wybranej   już   Komisji  
       Skrutacyjnej.  Wniosek przyjeto jednogłośnie. 
        Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania. 
   3) przeprowadzono głosowanie tajne;   
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   4) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  p. Szczepan Mielczarek przedstawił treść  
       protokołu stwierdzając, że na kandydaturę p. Pniewskiego Zygmunta  głosowało  
      15 radnych. 
       Protokoł  Komisji  wraz  z  kartami  do  głosowania   stanowi   załącznik  nr 7  do  
       protokołu. 
 
   5) w  związku  z powyższym Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Kuśmierczyk  
       stwierdził, że  Rada  Gminy  podjęła  uchwałę  w  sprawie  wyboru Wiceprzewo -  
       dniczącego Rady Gminy w Wilkowie. 
       Uchwała Nr I/2/02 w sprawie jw stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5.  Pan Zygmunt Szulakowski złożył  wobec Rady Gminy Wilków  ślubowanie o następującej 
treści: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a 
powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców 
gminy”. 
Rota ślubowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 Wójt Gminy podziękował za pośrednictwem radnych społeczeństwu gminy za wybór na 
stanowisko wójta. Zapewnił, że urząd sprawować będzie dla dobra wszystkich mieszkańców gminy. 
Współpracować będzie ze wszystkimi organizacjami, komitetami, stowarzyszeniami itp. Uważa, że 



 

 

najważniejsze jest to aby wszystkie sprawy załatwiane były spokojnie i służyły całemu społeczeństwu. 
 
Ad. 6.  Pan Andrzej Spór Wójt Gminy poprzedniej kadencji poprosił zebranych  
o uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłych mieszkańców gminy, w tym Proboszcza Parafii w Wilkowie 
ks. Mieczysława Adamskiego, z korym w tym samym czasie rozpoczął prace w Wilkowie. 
Zebrani uczczili minutą ciszy pamięć wszystkich zmarłych. 
 Pan Andrzej Spór pogratulował wyboru Przewodniczącemu i Wiceprzewodni- czącemu Rady 
Gminy w Wilkowie.  
Przypomniał, że 25 lat temu rozpoczął pracę na terenie Wilkowa najpierw  
w Spółdzielni Kółek Rolniczych, a od 18 lat w Urzędzie Gminy Wilków jako Naczelnik Gminy a później 
jako Wójt Gminy Wilków. 
 Podziękował wszystkim radnym, którzy z nim pracowali, kierownikom zakładów pracy z 
terenu gminy, dyrektorom szkół i przedszkoli i innych jednostek organizacyjnych gminy, w tym 
pracownikom Urzędu Gminy a za pośrednictwem radnych wszystkim mieszkańcom gminy za 
długoletnią współpracę. 
Stwierdził, że sytuacja finansowa gminy jest trudna, nie ma na terenie gminy zakładów 
produkcyjnych, trzeba pozyskiwać fundusze z różnych źródeł dlatego też życzy nowo wybranym 
władzom mądrego rządzenia tą gminą. 
Zyczy wszystkim obecnym wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i pracy zawodowej. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy poprzedniej kadencji p. Bodgan Zdyb złożył   
p. Andrzejowi Spórowi podziękowania za współpracę, życzył wyboru na funkcję Starosty 
Namysłowskiego i pomyślności w nowej pracy. 
      - 4 - 
 
 
 Młodzież Publicznego Gimnazjum w Wilkowie złożyła na ręce Przewodniczącego Rady 
Gminy list otwarty do władz samorządowych. 
Treść listu odczytał uczeń gimnazjum Grzegorz Barasiński. 
List otwart uczniów Gimnazjum w Wilkowie do władz samorzadowych stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu. 
 
 W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady Gminy - p. Dariusz 
Kuśmierczyk podziękował  zebranym  za  udział  w  obradach   
i  zamknął  I inauguracyjną  w  kadencji 2002 -2006 sesję Rady  Gminy  w  Wilkowie. 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Dorota Kownacka  


