
Protokół Nr VIII/2019
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej w dniu 3 maja 2019 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 10.30, a zakończono o 11.20.      
Na 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych                                                                (zał. nr 1).
Nieobecna na sesji:
- radna Ewelina Sękala

Sesję rozpoczęto wprowadzeniem pocztów sztandarowych w asyście uczniów Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w
Wołczynie, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wołczynie oraz harcerzy ZHR.

Następnie odśpiewano hymn państwowy.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady w imieniu własnym i radnych Rady Miejskiej powitał 
wszystkich przybyłych gości:

- Wicęstaroste Kluczborskiego Rafała Neugebauera
- Burmistrza Wołczyna Jana Leszka Wiącka 
- Zastępcę Burmistrza Pana Bogusława Adaszyńskiego,
- Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej Rafała Tańskiego

szczególne słowa powitania skierował do osób odznaczonych, 
a także do:

- dyrektorów i prezesów zakładów pracy,
- dyrektorów i kierowników jednostek samorządowych,
- przedstawicieli służb mundurowych,
- sołtysów,
- przedstawicieli organizacji pozarządowych,
- oraz wszystkich dostojnych gości przybyłych na sesję.

Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z zawiadomieniami                                            (zał. nr 2).

Przewodniczący Rady - poinformował, że podczas sesji:
– przemówienie okolicznościowe wygłosi Burmistrz Wołczyna,
– następnie wręczone zostaną medale za długoletnie pożycie małżeńskie oraz  honorowe 

odznaczenia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”,
– w części artystycznej wystąpi Zespół „Wrzos”.

Ad. 2

Realizując porządek uroczystości Burmistrz Wołczyna wygłosił przemówienie z okazji 228 
Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Ad.3. 

Burmistrz Wołczyna wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane Postanowieniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Państwu Teresie i Heinzowi Kosmalom oraz Państwu Elżbiecie i Edmundowi Puchalskim.



Następnie Przewodniczący Rady - poinformował, że na wniosek Burmistrza Wołczyna, w dniu 30
kwietnia  2019 r.  Rada Miejska  w Wołczynie  jednogłośnie  podjęła  uchwały  w sprawie  nadania
odznak honorowych „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”:
- dla Pani Ireny Kuśmierz

- dla Pani Bożeny Kansy

- dla Pana Sławomira Pąsik
- odznaki przyznawane są przez Radę Miejską osobom wyjątkowym, takim, którzy swą rzetelną
pracą zawodową, wiedzą, lub zaangażowaniem wpisują się w życie naszej wołczyńskiej wspólnoty.

Burmistrz – przedstawił sylwetki i zasługi osób odznaczonych.

Nastąpił akt wręczenia odznaczeń „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”.

Odznaczenia wręczyli Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Antkowiak, Burmistrz Wołczyna 
Jan Leszek Wiącek i Zastępca Burmistrza.

Po zakończeniu części oficjalnej Przewodniczący Rady zarządził wyprowadzenie pocztów 
sztandarowych.

Ad. 4 

Uroczystą  sesję  z  okazji  upamiętnienia  Rocznicy  Uchwalenia  Konstytucji  3  Maja  uatrakcyjnił
Zespół „Wrzos”.

Na  zakończenie  Przewodniczący  Rady  podziękował  wszystkim,  którzy  włączyli  się
w przygotowania dzisiejszej uroczystości. Podziękował ojcu proboszczowi za odprawienie mszy
świętej w intencji  Ojczyzny. Za oprawę święta podziękował pocztom sztandarowym, harcerzom
oraz wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie na uroczystość uczczenia Konstytucji 3 Maja.

W imieniu Burmistrza Wołczyna zaprosił na oficjalne otwarcie Żłobka Gminnego w Wołczynie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej –  zamknął uroczystą VIII sesję
Rady Miejskiej w Wołczynie.
        
                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                      Waldemar Antkowiak
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