
                                                                                                        Połaniec, dnia 2010.11.30 
 

Projekt Protokołu Nr  I / 10 
z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 listopada 2010 roku. 

 
                                           
                   Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe. 
 
Początek obrad  - godz. 1500. 
Zakończenie obrad  - godz. 1700. 
 
 
     Pierwszą sesję Rady Miejskiej w Połańcu zwołał Pan Stanisław Lolo – przewodniczący 
Rady Miejskiej poprzedniej kadencji na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) 
oraz zaproponował porządek obrad, który przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji. 
 
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze oraz ślubowanie radnych. 
 
3. Ustalenie porządku obrad. 
 
4. Przyjęcie   Regulaminu   wyborów   przewodniczącego   Rady   Miejskiej   oraz  
    wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, 
 
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Połańcu: 
    1/ zgłoszenie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej, 
    2/ powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
    3/ prezentacja (wystąpienia) kandydatów, 
    4/ przeprowadzenie głosowania tajnego i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 
 
6. Przejęcie przez nowo wybranego przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia   
    sesji od Radnego Seniora. 
 
7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej: 
    1/ zgłoszenie kandydatów na funkcje wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, 
    2/ powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
    3/ prezentacja (wystąpienia) kandydatów, 
    4/ przeprowadzenie głosowania tajnego i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 
 
8. Dyskusja i wolne wnioski. 
 
9. Zakończenie obrad. 
 
Załącznikami do protokołu są: 
 
- lista obecności radnych, 
- lista obecności zaproszonych gości, 
- podjęte uchwały. 
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         Otwarcia sesji dokonał p. Zdzisław Kwiatkowski – radny najstarszy wiekiem (radny 
senior), który poinformował, Ŝe przypadł mu zaszczyt prowadzenia pierwszej sesji, juŜ 
szóstej kadencji Rady Miejskiej w Połańcu do czasu wybrania przewodniczącego Rady. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski bardzo serdecznie powitał przybyłych na dzisiejszą sesję: 
- nowo wybranych radnych, Rady Miejskiej w Połańcu, 
- p.  Jacka   Tarnowskiego  –  dotychczasowego,  a  zarazem  nowo  wybranego   burmistrza  
  Miasta i Gminy, 
- Burmistrzów  i  Przewodniczących  Rad  z  poprzednich  kadencji:  p. Zbigniewa Jerzego  
   Nowaka,  
- Miejską Komisję Wyborczą z p. Wandą Kaczmarczyk – przewodniczącą Komisji,   
- p. Małgorzatę śugaj – skarbnika Gminy,  
- p. Mieczysława Machulaka - sekretarza Gminy,  
- p. Monikę Sass – Wołczyńską - radcę prawnego Urzędu,  
- p. Jacka Nowaka - Prezesa PGK i zarazem nowo wybranego radnego Rady Powiatu, 
- kierowników referatów Urzędu Miasta i Gminy,  
- dyrektorów i kierowników jednostek podległych, 
- przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy,  
- p. Henryka Brzozowskiego –  prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Połańcu. 
 
Następnie na  podstawie  listy obecności radnych stwierdził prawomocność obrad, poniewaŜ  
w sesji na 15. radnych  uczestniczyli wszyscy radni. 
 
Zgodnie z punktem 2 przygotowanego  porządku obrad p. Zdzisław Kwiatkowski poprosił 
Panią Wandę Kaczmarczyk - przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej 
 o wręczenie p. Radnym zaświadczeń, Ŝe zostali wybrani w dniu 21 listopada 2010 roku.  
 
Pani Wanda Kaczmarczyk wręczyła radnym przygotowane zaświadczenia w kolejności 
alfabetycznej. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski poinformował, Ŝe obecnie  radni  złoŜą  ślubowanie.  W  tym 
celu odczyta rotę ślubowania, a radny najmłodszy, czyli p. Jolanta Pargieła będzie 
odczytywała nazwiska radnych z listy obecności, natomiast wyczytany radny  wypowie 
słowo „ślubuję”. MoŜe równieŜ dodać „Tak mi dopomóŜ Bóg”. 
Treść ślubowania „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję 
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie 
dobro Miasta i Gminy Połaniec oraz jej mieszkańców”. 
 
Pani Jolanta Pargieła odczytywała  kolejno nazwiska radnych, a radni złoŜyli ślubowanie. 
(Większość p. Radnych dodała „Tak mi dopomóŜ Bóg”.) 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski stwierdził, Ŝe teraz juŜ wszyscy są pełnoprawnymi radnymi, 
dlatego zgodnie z punktem 3 proponuje przystąpić do ustalenia porządku obrad. W tym celu 
przypomniał porządek obrad, zaproponowany przez p. Stanisława Lolo – przewodniczącego 
Rady Miejskiej poprzedniej kadencji i zapytał, czy p. Radni zgłaszają propozycje zmian do 
przedstawionego porządku obrad, poniewaŜ zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie 
gminnym rada moŜe dowolnie modyfikować porządek obrad, bezwzględną większością 
głosów ustawowego składu. 
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Propozycji zmian nie zgłoszono, więc obowiązuje porządek obrad w wersji 
zaproponowanej, przez przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji. 
 
Ad. 4 
 
     Pan Zdzisław Kwiatkowski przypomniał, Ŝe w materiałach na dzisiejszą sesję został 
przesłany projekt Regulaminu wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej, poniewaŜ zgodnie z prawem – zarówno przewodniczący, jak  
i wiceprzewodniczący – wybierani są w głosowaniu tajnym. Następnie zapytał, czy są 
pytania lub propozycje zmian. 
 
Zgłoszono, by w § 6 Regulaminu dotyczącego wyboru przewodniczącego Rady dodać 
punkt 12 o treści: „W przypadku zgłoszenia jednego kandydata głosowanie odbywa się 
przez postawienie znaku „x” w kratce oznaczonej słowem „TAK” lub „NIE”. 
Postawienie znaku „x” w kratce oznaczonej słowem „TAK” oznacza, Ŝe głosuje się za 
wyborem kandydata, natomiast postawienie znaku „x” w kratce oznaczonej słowem „NIE” 
oznacza, Ŝe głosuje się przeciwko tej  kandydaturze.” 
 
Więcej propozycji zmian nie zgłoszono, więc p. Zdzisław Kwiatkowski poprosił o przyjęcie 
Regulaminu wyborów z zaproponowaną zmianą. 
 
    Głosowanie: 
            za przyjęciem Regulaminu wyborów z ww. zmianą – 15 osób (jednogłośnie) 
 
Ad. 5 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski poprosił o zgłoszenie kandydatów na funkcję przewodniczącego 
Rady Miejskiej. 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – radny, zgłosił kandydaturę radnego - p. Stanisława Lolo   
(p. Stanisław Lolo wyraził zgodę). 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono, więc p. Zdzisław Kwiatkowski – radny poprosił  
o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Ponadto zaproponował, by komisja 
składała się z trzech osób, a zgłoszone osoby określiły się, czy wyraŜają zgodę na prace  
w komisji skrutacyjnej. 
 
Pan Krzysztof Woźniak zgłosił kandydaturę p. Jolanty Pargieła (p. Jolanta Pargieła wyraziła 
zgodę). 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec zgłosił kandydaturę p. Małgorzaty Dalmaty-Konwickiej  
(p. Małgorzata Dalmata-Konwicka wyraziła zgodę). 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec zgłosił kandydaturę p. Tomasza Kicińskiego (p. Tomasz Kiciński                                                                                  
wyraził zgodę). 
 
    Głosowanie: 
          kto z państwa jest za powołaniem Komisji Skrutacyjnej  - 15 osób (jednogłośnie) 
          w składzie:  
          p. J. Pargieła, p. M. Dalmata-Konwicka i p. T. Kiciński 
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Po przeprowadzeniu głosowania Komisja ukonstytuowała się.  
Przewodniczącą  Komisji została p. Jolanta Pargieła. 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – radny poprosił Komisję skrutacyjną o przygotowanie  
i przeprowadzenie głosowania tajnego, a w między czasie o krótkie wystąpienie kandydata 
na przewodniczącego Rady Miejskiej. 
 
Pan Stanisław Lolo – radny, przedstawił krótką charakterystykę swojej osoby oraz 
poinformował, Ŝe był przewodniczącym Rady Miejskiej poprzedniej kadencji i chciałby 
dalej pełnić tę zaszczytną funkcję, nadal współpracując z p. Burmistrzem i z wszystkimi  
pracownikami Urzędu, bo są to wspaniali i kompetentni ludzie, z którymi współpraca 
bardzo dobrze się układała i są jej wyniki. 
              
Komisja Skrutacyjna przygotowała 15 kart, na których umieszczono nazwisko zgłoszonego 
kandydata. Karty zostały opieczętowane pieczęcią Rady Miejskiej i zaparafowane przez 
przewodniczącą Komisji p. Jolantę Pargieła. 
 
Karty zostały wręczone radnym, a po upływie kilku minut wrzucone do urny wyborczej, 
lecz nie wszystkie, poniewaŜ kandydat na przewodniczącego Rady Miejskiej nie wziął 
udziału w głosowaniu zwracając swoją kartę Komisji Skrutacyjnej. 
 
Komisja Skrutacyjna policzyła oddane głosy i sporządziła protokół z głosowania, który jest 
załącznikiem do uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Połańcu. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – radny, poprosił o odczytanie protokołu. 
 
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca, odczytała  protokół  Komisji  Skrutacyjnej,   
z którego wynikało, Ŝe p. Stanisław Lolo został wybranym przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Połańcu  – 14 głosami. 
 
Po odczytaniu protokołu przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Połańcu. 
 
Głosowanie 
      za podjęciem uchwały  - 15 osób (jednogłośnie) 
 
                 (Uchwała Nr I/1/10 została podjęta) 
 
Ad. 6 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – radny, dalsze prowadzenie sesji przekazał nowo wybranemu 
przewodniczącemu Rady Miejskiej – p. Stanisławowi Lolo oraz pogratulował wyboru. 
 
Gratulacje złoŜyli równieŜ w imieniu wszystkich zebranych: p. Jacek Tarnowski – burmistrz 
Miasta i Gminy z p. Małgorzatą śugaj – skarbnikiem Gminy, wręczając nowo wybranemu 
przewodniczącemu Rady Miejskiej – p. Stanisławowi Lolo bukiet kwiatów. 
 
(Od tego momentu obrady prowadził nowo wybrany przewodniczący Rady - p. Stanisław 
Lolo.) 
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Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za zaufanie jakim przed 
chwilą obdarzono jego osobę i powiedział Ŝe będzie robił wszystko, aby współpraca  
w Radzie układała się bardzo dobrze, a Rada tworzyła „jedną rodzinę”. Jako przedstawiciel 
Rady zawsze będzie dąŜył do dobrej współpracy ze wszystkimi osobami, dla których dobro 
Miasta i Gminy jest najwaŜniejsze. Przypomniał swoją wypowiedź sprzed czterech lat, Ŝe 
będzie robił wszystko, Ŝeby były efekty tej pracy, Ŝe zawsze będzie Radę łączył, a nie 
dzielił i ściśle współpracował  z p. Burmistrzem dla dobra naszej społeczności.  
Podziękował swoim wyborcom z ul.: Kosynierów, Witosa i Madalińskiego za tak duŜy 
mandat zaufania.  
Podziękował równieŜ wyborcom wszystkich radnych całej Rady Miejskiej, a p. Radnym 
pogratulował  wyboru. 
 
Pan Przewodniczący Rady wspomniał, Ŝe tak wielki mandat zaufania zobowiązuje do 
bardzo solidnej pracy i jest przekonany, Ŝe tak będzie, a efekty pracy będą widoczne  
w postępujących zmianach Połańca. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej pogratulował p. Jackowi 
Tarnowskiemu – burmistrzowi Miasta i Gminy tak wspaniałego wyniku jaki uzyskał  
w wyborach 21 listopada 2010 roku, stwierdzając, Ŝe świadczy to jak bardzo praca  
p. Burmistrza w kadencji 2006 – 2010 została doceniona przez wyborców. 
 
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy pogratulował p. Stanisławowi Lolo,  
a p. Radnym dobrego wyboru, właściwej osoby na funkcję przewodniczącego Rady 
Miejskiej oraz podziękował p. Stanisławowi Lolo za wspaniałą współpracę w poprzedniej 
kadencji, Ŝycząc dalszej kontynuacji tak owocnej współpracy. 
 
Ad. 7 
 
      Pan  – Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie 
kandydatur na funkcje wiceprzewodniczących Rady. 
 
Pan Zbigniew Porębski  - radny zgłosił kandydaturę radnego - p. Andrzeja Wawrzyńca -  
- p. Andrzej Wawrzyniec wyraził zgodę.  
 
Pan Krzysztof Woźniak - radny, zgłosił kandydaturę radnego - p. Zdzisława 
Kwiatkowskiego -  p. Zdzisław Kwiatkowski wyraził zgodę.  
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej 
poinformował, Ŝe naleŜy powołać Komisję Skrutacyjną oraz dodał, Ŝe moŜe to być ta sama 
komisja, która przeprowadzała wybory przewodniczącego Rady. 
 
Członkowie Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na dalsze prace w tej komisji, wiec  
p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przegłosowanie. 
 
    Głosowanie: 
          kto z państwa jest za powołaniem Komisji Skrutacyjnej  - 12 osób 
          w składzie:  
          p. J. Pargieła, p. M. Dalmata-Konwicka i p. T. Kiciński 
                                                      wstrzymało się od głosu        - 3 osoby 
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Po przeprowadzeniu głosowania Komisja ukonstytuowała się.  
Przewodniczącą  Komisji została p. Jolanta Pargieła. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie  
i przeprowadzenie głosowania tajnego, a w między czasie o krótkie wystąpienia 
kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 
 
Pan Andrzej Wawrzyniec – radny, w pierwszej kolejności podziękował swoim wyborcom 
za to, Ŝe dzięki nim moŜe być dziś w gronie tej Rady, za zaufanie jakim go obdarzono 
kolejny raz. Podziękował równieŜ p. Zbigniewowi Jerzemu Nowakowi – byłemu 
burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec za współpracę, bo w tamtym czasie był członkiem 
Zarządu Miejskiego razem z p. Zbyszkiem Porębskim, któremu takŜe dziękuje. UwaŜa, Ŝe 
kaŜdy z obecnych zechce po sobie jakiś ślad zostawić. W poprzedniej kadencji dzięki tak 
dobrej współpracy w Radzie były efekty tej pracy, które są widoczne. Rada otrzymała 
ogromny kredyt wielkiego zaufania, który naleŜy godnie realizować, aby nikt nie musiał się 
wstydzić. 
Pan Andrzej Wawrzyniec – radny, wspomniał, Ŝe juŜ czwartą kadencję pełni równieŜ 
funkcję przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 3 w Połańcu. Dziękuje więc wszystkim, 
którzy współpracują dla dobra całego środowiska tego miasta. Dziękuje p. Burmistrzowi 
Jackowi Tarnowskiemu, p. Przewodniczącemu Rady Miejskiej i wielu radnym, z którymi 
współpracował w minionej kadencji. 
 
Pan Zdzisław Kwiatkowski – radny, powiedział, Ŝe nie będzie powtarzał tego co przed 
chwilą zostało powiedziane, choć miło się tego słucha, ale w związku z tym, Ŝe na tej sali 
widzi kilku swoich wyborców, dziękuje im za mandat zaufania, jakim go obdarzono. 
Dziękuje za wyniki wyborów i uwaŜa, Ŝe jest to ocena efektów pracy p. Burmistrza, Rady 
Miejskiej i pracowników Urzędu w minionej kadencji. UwaŜa równieŜ, Ŝe ta kadencja 
będzie równie pracowita i nie moŜe być inaczej, bo społeczeństwo wybrało ludzi, którzy 
potrafią pracować, a nie jedynie wytykać błędy najczęściej niesłuszne. Ludzi, którzy 
potrafią współpracować dla dobra całego społeczeństwa, aby Ŝyło się jak najlepiej. 
 
Komisja skrutacyjna przygotowała 15 kart do głosowania, na których w kolejności 
alfabetycznej umieszczono nazwiska kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących Rady: 
Kwiatkowski Zdzisław i Wawrzyniec Andrzej. Karty zostały ponadto opieczętowane 
pieczęcią Rady Miejskiej i zaparafowane przez przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej  
p. Jolantę Pargieła. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zasady wyboru 
wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 
 
Następnie karty wydano radnym, a po upływie kilku minut radni wrzucili je do urny 
wyborczej, lecz nie wszyscy, poniewaŜ kandydaci na wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej nie wzięli udziału w głosowaniu i swoje karty oddali przewodniczącej Komisji 
skrutacyjnej – p. Jolancie Pargieła. 
 
Komisja skrutacyjna policzyła oddane głosy i sporządziła protokół z głosowania, który jest 
załącznikiem do podjętej uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej. 
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Pani Jolanta Pargieła odczytała protokół Komisji skrutacyjnej, z którego wynikało, Ŝe 
wymaganą bezwzględną większość głosów uzyskali i na wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej zostali wybrani: p. Kwiatkowski Zdzisław (12 głosów) i p. Wawrzyniec Andrzej 
(13 głosów). 
Po odczytaniu protokołu przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Połańcu. 
 
Głosowanie 
      za podjęciem uchwały  - 15 osób (jednogłośnie) 
 
                 (Uchwała Nr I/2/10 została podjęta) 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej pogratulował wyboru nowo 
wybranym Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej i powiedział, Ŝe jest pewny, iŜ mając 
takich wiceprzewodniczących współpraca będzie układać się bardzo dobrze. 
 
Ad. 8 
 
1. Pan Henryk Brzozowski – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Połańcu zwracając się do  
    Szanownej Rady, Pana Burmistrza i Szanownych Gości powiedział, Ŝe korzystając  
    z okazji chce złoŜyć najserdeczniejsze gratulacje wszystkim radnym z okazji  
    druzgoczącego zwycięstwa w wyborach oraz z okazji ślubowania i myśli, Ŝe nowa Rada  
    będzie pracować tak jak poprzednio dla dobra wszystkich mieszkańców zarówno miasta  
    jak i gminy, bo sukcesy są widoczne.  
    Następnie p. Prezes złoŜył równieŜ gratulacje p. Jackowi Tarnowskiemu tak wspaniałego  
    wyniku wyborów, bo to fenomen uzyskania w pierwszej turze tak wielkiego zaufania  
    i tak wielkiego poparcia, bo ponad 85%. Gratulacje takŜe dla całego komitetu  
    wyborczego p. Jacka Tarnowskiego, bo 14. radnych w tej Radzie to kandydaci tego  
    komitetu. Ma równieŜ nadzieję, Ŝe będzie to owocować dobrą współpracą jak mówi  
    przysłowie: „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. 
 
2. Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy podziękował Szanownej Radzie za  
    wybór na wiceprzewodniczących Rady – tak wspaniałych osób, którzy juŜ się sprawdzili  
    w poprzedniej kadencji pełniąc te same role i jest p. Burmistrzowi bardzo miło, Ŝe  
    równieŜ w tej kadencji będą razem współpracować. W związku z tym wszystkiego  
    najlepszego dla obydwu Panów. 
 
3. Pani Ewa Wanatko – prezes Zarządu Oddziału ZNP w Połańcu w imieniu całego Zarządu  
    pogratulowała wszystkim wyboru Ŝycząc owocnej pracy i współpracy, a na ręce  
    p. Przewodniczącego Rady wręczyła bukiet kwiatów. 
 
4. Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy zabrał ponownie głos, dziękując  
    z całego serca wszystkim mieszkańcom za tak wysoką frekwencję w wyborach  
    samorządowych, bo świadczy to, Ŝe mieszkańcy chcą decydować i to dobrze wróŜy na  
    przyszłość.  
 
    Pan Burmistrz podziękował równieŜ wszystkim tym, którzy pełnili w naszej gminie  
    określone funkcje i mieli wpływ na zmiany jakie zachodziły, nie tylko  
    w poprzedniej kadencji, ale i we wcześniejszych, jak na przykład p. Zbigniew Nowak czy  
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    p. Henryk Brzozowski, a takŜe słowa uznania i podziękowania dla wszystkich państwa za  
    wszystko co się wydarzyło do tej pory.   
 
    Pan Burmistrz wspomniał równieŜ, Ŝe ta kadencja będzie na pewno pracowita,  
    a zamierzenia, które będą wspólnie realizowane na pewno będą przydatne i bezpieczne      
    dla mieszkańców. Stąd jeszcze raz wszystkim radnym Ŝyczy dobrej pracy oraz  
    wspaniałej i owocnej współpracy. 
 
    Podsumowując dyskusję p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej  
    podziękował wszystkim za Ŝyczenia i tak ciepłe słowa, a wypowiedź p. Burmistrza,  
    Ŝe będzie duŜo pracy, moŜe tylko cieszyć, bo społeczeństwo dając tak duŜy  
    mandat zaufania postawiło przed nami wysoką poprzeczkę. 
    KaŜdy z nas jest mieszkańcem Połańca, jest mieszkańcem naszej Gminy i chce, Ŝeby ta  
    nasza „mała Ojczyzna” rozwijała się, a rzeczywiście w tej kadencji będą realizowane  
    dość istotne i powaŜne sprawy, które będą decydowały o poziomie Ŝycia naszego  
    społeczeństwa. To miło, Ŝe Rada będzie uczestniczyć w tak waŜnych przedsięwzięciach  
    i mieć w nich swój udział. 
 
    Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe dzisiejszy dzień jest  
    bardzo waŜny dla Połańca, dla Rady Miejskiej z powodu zaprzysięŜenia nowej Rady,  
    wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących, a dodatkowo dziś są  „Andrzejki”,  
    a w naszej Radzie jest trzech solenizantów - dwóch Andrzejów i Zdzisław, którym Ŝyczy  
    duŜo zdrowia, siły w pracy samorządowej i zawodowej. Sukcesów w Ŝyciu osobistym  
    i wszystkiego najlepszego. 
 
    Pan Andrzej Wawrzyniec – wiceprzewodniczący Rady w imieniu solenizantów  
    podziękował za Ŝyczenia. 
 
Ad. 9 
 
     Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad, p. Stanisław Lolo - 
przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął obrady. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
GraŜyna Dziarmakowska 


