
Protokół Nr XLIII/2014
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej w dniu 3 maja 2014 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 10.30, a zakończono o 12.15.      
Na 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych                                                                (zał. nr 1).
Nieobecny na sesji był:
- radny Jerzy Frankiewicz
- radny Mieczysław Kwaśnicki.

Sesję rozpoczęto wprowadzeniem pocztów sztandarowych następnie odśpiewano hymn państwowy.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady powitał wszystkich przybyłych gości            ( zał. nr 2).

Na sekretarza obrad wybrano panią Barbarę Błaszczykiewicz.

Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z zawiadomieniami                                            (zał. nr 3).

Przewodniczący Rady - poinformował, że podczas dzisiejszej sesji:

– przemówienie okolicznościowe wygłosi Burmistrz Wołczyna,
– następnie wręczone zostaną honorowe odznaczenia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”
– w części artystycznej wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Modrzewiacy” oraz Zespół „Wrzos”.

Ad. 2

Realizując porządek uroczystości Burmistrz Wołczyna wygłosił przemówienie z okazji 
upamiętnienia 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Ad.3. 

Przewodniczący  Rady -  poinformował,  że  w  dniu  16  kwietnia  2014  r.  na  sesji  Rada  Miejska 
jednomyślnie podjęła 6 uchwał w sprawie nadania odznak honorowych „Zasłużony dla Miasta  
i Gminy Wołczyn”. Podjęta została również uchwała o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy 
Wołczyn”  dla  Pana  Ryszarda  Legina. Niestety  z  powodu  stanu  zdrowia  Pan  Legin  nie  może 
uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości.  Tytuł honorowy został wręczony przed sesją w obecności 
mojej i Burmistrza Wołczyna.

Następnie przystąpiono do wręczenia odznaczeń honorowych „Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Wołczyn” dla :

– Pana Anatola Hrycyka
– Państwa Danuty i Jana Mucha
– Pani Janiny Szeligi
– Pana Mieczysława Tymrakiewicza
– Pani Celiny Zając 
– Pani Czesławy Zabłockiej

Sekretarz obrad - odczytała charakterystyki w/w odznaczonych

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



Na zakończenie części oficjalnej Przewodniczący Rady zarządził wyprowadzenie pocztów 
sztandarowych.

Ad. 4 

Część artystyczną uświetnił  Zespół „Wrzos” i Zespół Pieśni i Tańca „Modrzewicy” .

Na zakończenie  Przewodniczący Rady – podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji dzisiejszej uroczystości,
- podziękował o. Andrzejowi Mańczakowi  za odprawienie mszy świętej i wygłoszoną homilię, 
podziękował pocztom sztandarowym, zespołom artystycznym oraz wszystkich zgromadzonym. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej – zamknął uroczystą XLIII  sesję 
Rady Miejskiej w Wołczynie.
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