
Protokół Nr XIX/2016
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej w dniu 3 maja 2016 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 10.30, a zakończono o 12.00.      
Na 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych                                                                (zał. nr 1).
Nieobecny na sesji byli:
- radna Beata Górska Markowicz
- radny Mieczysław Kwaśnicki.

Sesję rozpoczęto wprowadzeniem pocztów sztandarowych następnie odśpiewano hymn państwowy.

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

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

Przewodniczący Rady - poinformował, że podczas sesji:
– przemówienie okolicznościowe wygłosi Burmistrz Wołczyna,
– następnie wręczone zostaną honorowe odznaczenia „Zasłużony dla Miasta i Gminy 

Wołczyn”
– w części artystycznej wystąpią Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Wołczynie 

oraz Zespół „Wrzos”.

Ad. 2

Realizując porządek uroczystości Burmistrz Wołczyna wygłosił przemówienie z okazji 225 
Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Ad.3. 

Przewodniczący Rady - poinformował, że w dniu 27 kwietnia 2016 r. na sesji Rada Miejska podjęła

uchwały w sprawie nadania odznak honorowych „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”:

- dla Pani Elżbiety Puchalskiej 

- dla Pana Zbigniewa Sławińskiego

- dla Państwa Wandy i Ryszarda Łuczyńskich 

- dla Pana Bogusława Ambroszewskiego 

- dla Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Wołczynie.

Radna Barbara Błaszczykiewicz – odczytała charakterystykę w/w odznaczonych.

W dalszej kolejności nastąpił akt wręczenia odznaczeń „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”.

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 

Nastąpiła część artystyczna.

Przewodniczący Rady – podziękował wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania dzisiejszej 
uroczystości;
- podziękował za odprawienie mszy świętej w intencji Ojczyzny;
- za oprawę święta dziękował pocztom sztandarowym;
- oraz wszystkim, którzy przybyli na nasze wspólne, narodowe świętowanie, ponieważ jak 
stwierdził udział w uroczystościach dla uczczenia Konstytucji 3 Maja - tu w Wołczynie świadczy, 
że Polska nie jest i nie może być nam obojętna. 

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