
Protokół Nr VII/2015
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej w dniu 3 maja 2015 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 10.30, a zakończono o 11.45.      
Na 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych                                                                (zał. nr 1).
Nieobecny na sesji był:
- radna Beata Górska-Markowicz.

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 dzisiejszej sesji:
– przemówienie okolicznościowe wygłosi Burmistrz Wołczyna,
– następnie wręczone zostaną honorowe odznaczenia „Zasłużony dla Miasta i Gminy 

Wołczyn”
– w części artystycznej wystąpi: Karolina Krzywicka uczennica Szkoły Podstawowej 

w Wierzbicy Górnej, Pani Małgorzata Pasznicka oraz Zespół „Wrzos”.

Ad. 2

Realizując porządek uroczystości Burmistrz Wołczyna wygłosił przemówienie z okazji 
upamiętnienia 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Ad.3. 

Przewodniczący Rady - poinformował, że w dniu 22 kwietnia 2015 r. na sesji Rada Miejska podjęła 
5 uchwał w sprawie nadania odznak honorowych „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”. 

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

– Pana Huberta Grochuli
– Pana Stanisława Libery
– Pani Ireny Struzik
– Pana Bogusława Włos
– Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Opolski Koło w Wołczynie

Radna Błaszczykiewicz - odczytała charakterystyki w/w odznaczonych

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

Burmistrz – na ręce Prezesa OSP w Wołczynie Rafała Neugebauera z okazji zbliżającego się święta 
strażaka,  złożył wszystkim strażakom ochotnikom z terenu gminy serdeczne podziękowania i 
wyrazy uznania za codzienną gotowość do niesienia pomocy, za zaangażowanie i ofiarność podczas 
akcji. 

Na zakończenie części oficjalnej Przewodniczący Rady zarządził wyprowadzenie pocztów 
sztandarowych.



Ad. 4 

Nastąpiła część artystyczna.

Na zakończenie  Przewodniczący Rady – podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji dzisiejszej uroczystości,
- podziękował o. Proboszczowi Bogdanowi Kordkowi za odprawienie mszy świętej i homilię, 
podziękował pocztom sztandarowym, artystom oraz wszystkim zgromadzonym. 

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