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wzięcia uchwały, to wójt gminy otworzył posiedzenie i przedstawił do rozpatrzenia, 
co następuje: 

1. Rozporządzenie p. naczelnika kutnowskiego powiatu z dnia 30 listopada (13 
grudnia) 1905 r. za nr 973, przy którym zwrócono kopię uchwały z dnia 6 listopada 
r. b. odnośnie wybranych tą uchwałą kandydatów na sędziego gminnego, ławnika 
i jego kandydata, dla spisania tejże uchwały podług formy, przesłanej do gminy 
przy cyrkularzu p. naczelnika kutnowskiego powiatu z dnia 7/20 października r. b. 
za nr 837, t j . w językach polskim i rosyjskim. 

2. Przeczytano Najwyższy manifest z dnia 5 października 1905 r. o zawarciu po-
koju pomiędzy Rosją i Japonią. 

3. Przeczytano Najwyższy manifest z dnia 17 października 1905 r. o nadaniu 
ludności t rwałej podstawy wolności obywatelskiej na zasadzie rzeczywistej nie-
tykalności osobistej, wolności sumienia, słowa, zebrania i związków. 

Zebranie gminne, wysłuchawszy wyżej wymienione rozporządzenia i Najwyższe 
manifesta, jednogłośnie postanowiło: 

1. Rozporządzenie p. naczelnika kutnowskiego powiatu z dnia 30 listopada (13 
grudnia) r. b. za nr 973 odnośnie spisania uchwały z dnia 6 listopada 1905 r., na 
zasadzie której wybrani zostali kandydaci: na sędziego gminnego Stanisław Wierz-
bicki, ławnika Władysław Przybyszewski i jego kandydata Józef Wojtczak, w ję-
zyku polskim i rosyjskim, przyiznać nieuzasadnionym i wspomnianą uchwałę 
w zupełności potwierdzić, przy czym zobowiązać wójta gminy, ażeby na przyszłość 
w podobnych kwestiach zebrania gminnego nie zwoływał, a sam zwracał Wszelkie 
rozporządzenia p. naczelnikowi kutnowskiego powiatu z wyjaśnieniem, że gminne 
zebranie pod żadnym warunkiem nie zgodzi się zmienić swych postanowień, wyra-
żonych w uchwałach z dnia 6 i 16 listopada 1905 r., gdyż te postanowienia są opar-
te na mocy Najwyższego ukazu 1864 r. i Najwyższego manifestu z dnia 30 paździer-
nika 1905 r., gdy tymczasem żądanie p. naczelnika jest oparte na postanowieniu 
Komitetu Ministrów z dnia 6/19 czerwca 1905 r. czyli wydanym na 4 1/2 miesiąca 
przed tymże Najwyższym manifestem z dnia 30 października 1905 roku. 

Również zebranie gminne czyni wójtowi gminy Romanowi Boruckiemu surową 
naganę za samowolne odstąpienie od woli zebrania wymienionej w powyższych 
uchwałach, t j . za prowadzenie kasowych książek i korespondowanie z wyższą wła-
dzą w rosyjskim języku i uprzedza go, że jeżeli jeszcze raz to się powtórzy, to 
w takim razie nie będzie wypełniać jego rozporządzeń, przestanie uznawać gö 
swym wójtem i zaprzestanie płacić składki gminnej temu wójtowi. 

Na tym niniejsza uchwała zakończona i przez obecnych podpisana. 

UCHWAŁA ZEBRANIA GMINNEGO SOJKI, WIES STRZELCE, 20 LUTEGO 
1906 ROKU 

(pisana dwuszpaltowo — na pierwszym miejscu po rosyjsku, obok po polsku) 

[...] Oprócz tego zebranie gminne, wysłuchawszy ogłoszenia w-go pana naczel-
nika kutnowskiego powiatu odnośnie zwolnienia ze stanowiska obecnego wójta 
gminy Romana Boruckiego z rozporządzenia jaśnie wgo generał-gubernatora, posta-
nowiło: pomimo tego wybrać jednogłośnie tegoż Romana Boruckiego na wójta gmi-
ny, a nie jego kandydata Antoniego Szymańskiego i prosi wgo pana naczelnika kut-
nowskiego powiatu o pozostawienie na tymże stanowisku tegoż Romana Boruckie-
go jako niewinnie usuniętego. 

(51 podpisów, na 156 obecnych 105 krzyżyków) 


