P R O T O K Ó Ł NR I/ 2014
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
w dniu 1 grudnia 2014 roku
W obradach udział wzięli: Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna, Grażyna Wiśniewska-Sas
Zastępca Burmistrza, Małgorzata Olak p. o. Skarbnika Gminy, Teresa Sitarek Sekretarz
Gminy, radni i sołtysi wg załączonych list obecności, radni VI kadencji, mieszkańcy,
pracownicy Urzędu Miejskiego.
Nadzór, nad zgodnym z przepisami prawa przebiegiem obrad pełniła Pani Teresa Piekarczyk
radca prawny.
Radny Krzysztof Olczak otworzył I Sesję Rady Miejskiej w Tarczynie VII kadencji, powitał
zebranych, poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 2c o samorządzie gminnym będzie
przewodniczył tej Sesji do czasu wyboru Przewodniczącego Rady. I Sesja zwołana została
przez Komisarza Wyborczego zgodnie z art. 20 ust. 2 o samorządzie gminnym. Komisarz
Wyborczy ustalił termin Sesji i porządek obrad. Postanowienie wraz z załącznikiem zostało
wszystkim radnym doręczone. /załącznik nr 1/
Pan Radny przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
7. Wybór Komisji Rewizyjnej.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.
Radny Krzysztof Olczak oddał głos zaproszonemu na obrady ks. Prałatowi Władysławowi
Michalczykowi proboszczowi parafii p. w. św. Mikołaja w Tarczynie. Ks. Prałat pogratulował
Pani Burmistrz wyboru, życząc wytrwałości, żeby tak jak do tej pory z zapałem służyła
wspólnocie, żeby nadal cieszyła się zaufaniem ludzi, żeby było zrozumienie w podejmowaniu
trudnych , ważnych zadań. Ks. Prałat pogratulował nowo wybranym radnym, zaznaczył, że
nikogo nie popierał, a za wszystkich się modlił. Jako proboszcz podziękował za współpracę
radnym poprzedniej kadencji, Przewodniczącemu Panu Janowi Dębskiemu. Na zakończenie
życzył dobrego wyboru przewodniczącego. Wszyscy odmówili modlitwę.
Ks. Władysław Michalczyk opuścił salę obrad w związku z obowiązkami związanymi z
rekolekcjami parafialnymi.
Radny Krzysztof Olczak stwierdził, że na sali obecnych jest 15 radnych wybranych w
wyborach przeprowadzonych 16 listopada 2014r. i obrady są prawomocne /lista obecności
załącznik nr 2/.
Do pktu 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
Radny Krzysztof Olczak przed złożeniem ślubowania poprosił Przewodniczącą Miejskiej
Komisji Wyborczej Panią Małgorzatę Grzeszczak i Zastępcę Przewodniczącej Gminnej
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Komisji Wyborczej Pana Michała Golańskiego o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze
na radnego.
Pan Michał Golański pogratulował wyboru Pani Burmistrz i wszystkim radnym.
Następnie Pani Małgorzata Grzeszczak i Pan Michał Golański wręczyli radnym
zaświadczenia, wyczytując radnych w kolejności alfabetycznej.
Po wręczeniu zaświadczeń nastąpiło ślubowanie radnych.
Radny Krzysztof Olczak poinformował, że ślubowanie będzie odbywało się w ten sposób, że
przeczyta rotę ślubowania, po czym wyczytywani w kolejności alfabetycznej radni będą
wypowiadać słowo „ślubuję”, może być dodane zdanie : „Tak mi dopomóż Bóg.”
Pan Radny poprosił zabranych o powstanie na czas czytania roty, po czy przeczytał rotę:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców".
Po odczytaniu roty wyczytywani kolejno radni wypowiadali słowo „ślubuję”, z dodaniem
zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.
Do pktu 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza.
Radny Krzysztof Olczak poprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Panią
Małgorzatę Grzeszczak i Zastępcę Przewodniczącej Pana Michała Golańskiego o wręczenie
zaświadczenia o wyborze Pani Burmistrz Barbarze Galicz. Następnie poprosił Panią
Burmistrz Barbarę Galicz o złożenie ślubowania.
Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz złożyła wobec Rady Miejskiej w Tarczynie ślubowanie o
następującej treści:
„Obejmując urząd Burmistrza Tarczyna, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”
Radni Anna Burakowska oraz Mirosław Faliszewski, Przewodnicząca i Zastępca
Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej, także przedstawiciele sołtysów złożyli Pani
Burmistrz gratulacje wyręczając z tej okazji kwiaty.
Gratulacje złożył również prowadzący obrady radny Krzysztof Olczak.
Pani Burmistrz w swym krótkim wystąpieniu powiedziała, że z głębi serca dziękuje za
zaufanie jakim obdarzona została przez 12 lat i na kolejną kadencję. Podziękowała za
zaufanie a jednocześnie zadeklarowała, że wszystkie Jej działania, wysiłki i trud będzie
kierować na rzecz rozwoju naszej lokalnej społeczności. Wyraziła głęboką nadzieję, że
wszyscy radni będą wspólnie razem pracować mając na uwadze perspektywę i rozległy
rozwój naszej Gminy jak również przyszłe plany, które będą dla dobra wspólnego realizować,
działać i wspólnie razem podejmować decyzje, a nie są to łatwe zadania. Kontynuując Pani
Burmistrz powiedziała: wszyscy wiemy, że zarówno urząd Burmistrza jak i funkcja radnego
jest to ogromny zaszczyt jakim nas mieszkańcy obdarzyli, ale jednocześnie jest to ogromne
zobowiązanie, które na nas ciąży ponieważ to na nasze ręce mieszkańcy złożyli swoje plany
i rozwój naszej gminy.
Na zakończenie Pani Burmistrz wyraziła przekonanie, że wszyscy razem wspólnie będą
konstruktywnie pracować dla dobra i rozwoju naszej Gminy.
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Do pktu 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Radny Krzysztof Olczak poinformował, że wybór Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady odbywa się w głosowaniu tajnym, dlatego kolejnym punktem
porządku jest wybór Komisji Skrutacyjnej. Osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład
Komisji Skrutacyjnej. Pan Radny zaproponował powołanie 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej.
Poprosił o zgłaszanie kandydatów.
Do składu Komisji skrutacyjnej zostali zgłoszeni następujący radni:
- radny Parol Sławomir,
- radny Sobierajski Dariusz,
- radny Witek Dariusz.
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji.
Za przyjęciem w.w składu Komisji skrutacyjnej głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było.
Radny Krzysztof Olczak ogłosił krótką przerwę na ukonstytuowanie się Komisji.
Komisja ukonstytuowała się- jej Przewodniczącym został radny Dariusz Sobierajski,
Wiceprzewodniczącym Sławomir Parol, Dariusz Witek - członkiem
Po przerwie obrady kontynuowano w obecności 15 radnych.
Do pktu 5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej,
Radny Krzysztof Olczak poprosił o zgłaszanie kandydatów.
Radny Sławomir Parol zgłosił radnego Andrzej Pszczółkę – radny A. Pszczółka wyraził
zgodę na kandydowanie.
Radny Mirosław Faliszewski zgłosił radnego Krzysztofa Olczaka – radny K. Olczak nie
wyraził zgody na kandydowanie.
Radna Anna Burakowska zgłosiła radnego Mirosława Faliszewskiego – radny M.
Faliszewski nie wyraził zgody na kandydowanie.
Wobec braku zgłoszeń radny K. Olczak zamknął listę kandydatów. Ogłosił kilkuminutową
przerwę celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.
Radny Krzysztof Olczak wznawiając obrady przypomniał, że Przewodniczącego Rady
wybiera się bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Następnie poprosił
Komisję Skrutacyjną o przedstawienie zasad głosowania i zasad ważności głosu.
Na 15 ostemplowanych pieczątką Rady Miejskiej kartkach, Komisja Skrutacyjna wpisała
nazwisko kandydata na Przewodniczącego Rady – Andrzej Pszczółka.
Radny Dariusz Sobierajski przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że głosujący
radni przy nazwisku powinni napisać słowa: za lub przeciw lub wstrzymuję się. Głos nie
będzie ważny wtedy gdy na karcie będzie wpisane więcej niż jeden wybór lub nie będzie
wyboru.
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Wyczytywani kolejno radni głosowali zgodnie z zasadami przedstawionymi przez
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej i składali kartki w urnie.
Prowadzący Sesję radny Krzysztof Olczak ogłosił kilkuminutową przerwę w czasie której
Komisja Skrutacyjna policzyła oddane na kandydata głosy, sporządziła protokół.
Po przerwie obrady kontynuowano zgodnie z przyjętym porządkiem w obecności 15 radnych.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał sporządzony po głosowaniu protokół
/załącznik nr 3/.
Wyniki głosowania:
liczba osób uprawnionych do głosowania 15
oddano głosów
15
głosów nieważnych oddano
3
głosów ważnych oddano
12
na kandydata oddano 8 głosów za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Tarczynie został radny Andrzej Pszczółka i przejął
prowadzenie Sesji. Radny Krzysztof Olczak przekazując prowadzenie obrad pogratulował
Przewodniczącemu wyboru.
Uchwała Nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarczynie została
podjęta
Nowowybrany Przewodniczący Rady podziękował radnemu Krzysztofowi Olczakowi za
prowadzenie obrad, podziękował radnym za okazanie zaufania przez wybranie na stanowisko
Przewodniczącego Rady. Kontynuując powiedział, że liczy na współpracę ze strony
wszystkich sołtysów, pracowników Urzędu, a przede wszystkim z Panią Burmistrz.
Pan Przewodniczący pogratulował Pani Burmistrz wyboru na kolejną kadencję.
Pani Burmistrz podziękowała, pogratulowała wyboru Panu Przewodniczącemu w imieniu
całej grupy radnych. Pani Burmistrz wyraziła nadzieję, że doświadczenie pedagogiczne Pana
Przewodniczącego jak również doświadczenie w samorządzie przełoży się na konstruktywną
współpracę z całą Radą, z sołtysami i mieszkańcami dla dobra wspólnego i owocnej pracy dla
wszystkich.
Następnie radni gratulowali Przewodniczącemu Rady wyboru wręczając z tej okazji kwiaty.
Do pktu 6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Tarczynie.
Andrzej Pszczółka Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie otworzył listę kandydatów.
Na Wiceprzewodniczącego Rady zgłoszono:
- radnego Andrzeja Ozimka zgłosił Przewodniczący Rady – radny A. Ozimek wyraził zgodę
na kandydowanie;
- radnego Mirosława Faliszewskiego zgłosiła radna Anna Burakowska – radny
M. Faliszewski wyraził zgodę na kandydowanie;
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął listę kandydatów.
Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę celem przygotowania przez Komisję
Skrutacyjną kart do głosowania. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady przeprowadziła
Komisja Skrutacyjna w składzie:
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-

przewodniczący Sobierajski Dariusz,
wiceprzewodniczący Parol Sławomir,
członek Witek Dariusz.

Przewodniczący Rady wznawiając obrady przypomniał, że Wiceprzewodniczącego Rady
wybiera się bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Następnie poprosił
Komisję Skrutacyjną o przedstawienie zasad głosowania i zasadach ważności głosu.
Na 15 ostemplowanych pieczątką Rady Miejskiej kartkach, Komisja Skrutacyjna wpisała
nazwiska kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady. Radny Dariusz Sobierajski
przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że głosujący radni przy nazwisku
wybranego kandydata powinni postawić znak „X”.
Brak znaku „X” lub 2 znaki „X” będą powodowały głos nie ważny.
Wyczytywani kolejno radni głosowali zgodnie z zasadami przedstawionymi przez
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej i składali kartki w urnie.
Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę w czasie której Komisja Skrutacyjna
policzyła oddane na kandydatów głosy, sporządziła protokół.
Po przerwie obrady kontynuowano zgodnie z przyjętym porządkiem w obecności 15 radnych.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał sporządzony po głosowaniu protokół
/załącznik nr 4/.
Wyniki głosowania:
liczba osób uprawnionych do głosowania 15
oddano głosów
15
głosów nieważnych oddano
2
głosów ważnych oddano
13
na kandydata Mirosława Faliszewskiego oddano 5 głosów;
na kandydata Andrzeja Ozimka oddano 8 głosów
Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Tarczynie został radny Andrzej Ozimek.
Przewodniczący Rady pogratulował nowo wybranemu Wiceprzewodniczącemu wyboru
następnie odczytał uchwałę.
Uchwała Nr I/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tarczynie
została podjęta
Pan Andrzej Ozimek podziękował tym, którzy oddali swój głos dokonując tego wyboru i
okazali zaufanie. Pan Wiceprzewodniczący zapewnił, że będzie się starał działać tak, aby
dobrze służyć całej gminie.
Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna pogratulowała nowo wybranemu Wiceprzewodniczącemu
wyboru. Wyraziła nadzieję, że wspólna praca z całym zespołem będzie twórcza i
konstruktywna.
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Do pktu 7.
Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji
Rewizyjnej.
Do składu Komisji Rewizyjnej zgłoszeni zostali radni:
1. Agnieszka Święcicka,
2. Anna Burakowska,
3. Jacek Żelazowski,
4. Adam Doliński,
5. Tomasz Dębski,
6. Darek Witek,
7. Iwona Kozmana,
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Radni jednogłośnie zagłosowali za zamknięciem listy kandydatów.
Przewodniczący Rady poddawał pod głosowanie zgłoszone kandydatury do składu Komisji
Rewizyjnej.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
1. Za powołaniem radnej Agnieszki Święcickiej do składu Komisji Rewizyjnej głosowało 9
radnych, przeciw 0 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu:
2. Za powołaniem radnej Anny Burakowskiej do składu Komisji Rewizyjnej głosowało 5
radnych, przeciw 9, 1 radny wstrzymał się od głosu;
3. Za powołaniem radnego Jacka Żelazowskiego do składu Komisji Rewizyjnej głosowało
9 radnych, 6 przeciw, głosów wstrzymujących się nie było;
4. Za powołaniem radnego Adama Dolińskiego do składu Komisji Rewizyjnej głosowało 15
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było;
5. Za powołaniem radnego Tomasza Dębskiego do składu Komisji Rewizyjnej głosowało 9
radnych, przeciw 0 radnych , 6 radnych wstrzymało się od głosu;
6. Za powołaniem radnego Dariusza Witka do składu Komisji Rewizyjnej głosowało 6
radnych, przeciw 8 radnych , 1 radny wstrzymał się od głosu;
7. Za powołaniem radnej Iwony Kozmana do składu Komisji Rewizyjnej głosowało
9 radnych. Przeciw 4 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu,
Do składu Komisji Rewizyjnej zostali powołani:
1. Agnieszka Święcicka,
2. Jacek Żelazowski,
3. Adam Dolińśki,
4. Tomasz Dębski,
5. Iwona Kozmana
Uchwała Nr I/3/14 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej została podjęta.
W punkcie tym Rada dokonała również wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady otworzył listę kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Zgłoszono:
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1. Radną Agnieszkę Święcicką – wyraziła zgodę na kandydowanie;
2. Radnego Adama Dolińskiego – wyraził zgodę na kandydowanie
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Radni jednogłośnie zagłosowali za zamknięciem listy kandydatów. Lista została zamknięta.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
Przewodniczący Rady poddawał pod głosowanie zgłoszone kandydatury do składu Komisji
Rewizyjnej.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
1. Za powołaniem radnej Agnieszki Święcickiej na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej
głosowało 9 radnych, przeciw 6 radnych, 0 radnych wstrzymało się od głosu:
2. Za powołaniem radnego Adama Dolińskiego na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
głosowało 6 radnych, przeciw 8 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu;
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej została radna Agnieszka Święcicka
Uchwała Nr I/4/14 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej została
podjęta.
Do pktu 8. Sprawy różne
Wiceprzewodniczący Rady złożył wniosek o to, żeby Sesje i posiedzenia komisji odbywały
się nie wcześniej niż o godz 16.30.
Pani Burmistrz zwróciła uwagę na to, że w Sesji uczestniczą pracownicy i dlatego Sesje
powinny odbywać się w godzinach przedpołudniowych.
Pan Wiceprzewodniczący powiedział, że nie jest to kłopot, żeby oddawać pracownikom
godziny, poprosił Panią Burmistrz o pozytywne ustosunkowanie się do wniosku jako chęć
dobrej współpracy między Radą a Burmistrzem.
Pani Burmistrz zaznaczyła, że chce się pozytywnie ustosunkować, ale sesje powinny odbywać
się w godzinach pracy Urzędu - tak jak odbywają się i w innych gminach. Może być tak, że
będą się rozpoczynały o godz 11.00 czy 12.00 – chodzi o to, żeby skończyły się w godzinach
pracy pracowników uczestniczących w obradach.
Pan Wiceprzewodniczący powiedział, że był wniosek formalny o to, żeby Sesje odbywały się
najwcześniej o godzinie 16.30, a Pani Burmistrz mówi o godz 11.00.
Pani Burmistrz powiedziała, że sesję powinny odbywać się tak, żeby zakończyły się w
godzinach pracy pracowników - pracownicy Urzędu pracują do godz 16.00.
Alfred Kohn dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zaznaczył, że jeśli sesje będą odbywały się
popołudniami to może być kłopot, gdyż w salach odbywają się zajęcia. Chyba, że zajęcia
będą zawieszone.
Radny Mirosław Faliszewski powiedział, że funkcja radnego jest funkcją społeczną,
pracodawca ma obowiązek zwolnić radnego z pracy na czas wykonywania obowiązków, a
zwrotem kosztów poniesionych z tego tytułu przez radnego, jest dieta radnego.
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Pani W. Kotańska zaznaczyła, że może należałoby też zapytać sołtysów - 16.30 to za późno
na Sesje. Godziny, które były do tej pory były dobre.
Artur Łoszewski sołtys sołectwa Jeziorzany powiedział, że biorąc pod uwagę to jak komu
pasuje to sesje powinny odbywać się w ciągu dnia a nie wieczorem. Jeśli radni chcą się
spotykać to do tego służą komisje, natomiast sesje są z udziałem sołtysów i zdaniem Pana
Łoszewskiego powinny odbywać się w ciągu dnia.
Mieszkanka Gminy Tarczyn powiedziała, że do tej pory nie była na Sesjach, a chciałaby
przychodzić z tego względu, że nie wiedziała o której się odbywają, bardzo często nie było
żadnej informacji o mającej się odbyć sesji
A.
Pękacka sołtys sołectwa Jeżewice poinformowała, że informacje o sesjach i nie tylko o
sesjach - wywieszane są na tablicy ogłoszeń i wystarczy tylko przyjść i zapoznać się z nimi.
Pani Mecenas wyjaśniła, że Rada Miejska jest organem, który jest zobligowany do
przestrzegania prawa. Urząd jest czynny w określonych godzinach. Pracownicy Urzędu,
którzy zapewniają obsługę Rady są zobowiązani do tego, żeby uczestniczyć w obradach.
Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych pracownicy nie mogą świadczyć pracy w
godzinach nadliczbowych w sposób stały. Może to być wtedy gdy zachodzą ku temu
szczególne okoliczności. Zasadą powinno być to, że sesje i posiedzenia komisji odbywają się
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
Jeśli chodzi o osoby z publiczności, które są zainteresowane udziałem w sesji, to mogą w sesji
uczestniczyć jako publiczność, ale nie można zapominać, że to radni są zobligowani do tego,
żeby kontaktować się z wyborcami i radni są zobowiązani do tego, żeby informować o
wszystkich sprawach dotyczących gminy. Sesje są do wykonywania obowiązków Rady. Taki
wniosek nie może powodować, żeby w sposób stały były naruszane przepisy prawa pracy.
Pan Wiceprzewodniczący zapytał czy można przegłosować wniosek.
Pani Mecenas odpowiedziała, że nie można głosować stałych godzin sesji. Przewodniczący
Rady organizuje pracę Rady. Sesje powinny odbywać się w godzinach pracy Urzędu.
Pan D. Płużyczka powiedział, że w innych gminach sesje odbywają się o godz 16-17 więc
trzeba zgłosić, że jest tam łamane prawo. U nas też było tak, że sesje odbywały się o godz
19.00. i nie było widać, żeby pracownicy opuszczali salę obrad, być może odbierali godziny.
Tym bardziej, że Sesje odbywają się średnio raz w miesiącu.
Pani Mecenas zwróciła uwagę na to, że mówiła o zasadzie. Tutaj to co było zaproponowane
miałoby być zasadą. Jeśli obrady przedłużą się to jest wyjątek.
Pani Mecenas zaznaczyła, że nie odpowiada za to co jest w innej gminie – informuje jak to
jest zgodnie z przepisami prawa, dodała, że informację na ten temat można uzyskać w
Państwowej Inspekcji Pracy.
Radny Krzysztof Olczak powiedział, że w niektóre dni w Urzędzie Miejskim w Tarczynie
pracuje się dłużej.
Pani Burmistrz poinformowała, że jeden raz w tygodniu Urząd jest czynny dłużej, są to
wtorki i jest to dzień przyjęć interesantów.
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Radny Tomasz Dębski zaproponował, by godziną rozpoczęcia Sesji była godzina 13.30.
Radny Krzysztof Olczak zaproponował, by Pan Przewodniczący zakończył dyskusję na ten
temat i na spokojnie to rozważył.
Zdaniem Pana Przewodniczącego wniosek wydaje się zasadny z tego względu, że w kampanii
wyborczej wielu mieszkańców informowało o tym, że chcieliby uczestniczyć w sesjach. Pan
Przewodniczący zaznaczył, że może w przyszłości powrócimy do tematu, żeby pomóc
społeczeństwu.
Pan Przewodniczący zamknął dyskusję na ten temat.
Pani Burmistrz podziękowała Miejskiej Komisji Wyborczej za trud i pracę w
przeprowadzeniu wyborów, wręczając kwiaty.
Nikt więcej nie zabrał głosu
Do pktu 9. Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Pszczółka zamknął I
Sesję Rady Miejskiej w Tarczynie.

Protokołowała:
Zofia Kruppe

– lista obecności sołtysów załącznik nr 5
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