Jacek Tomasz Tchórz
Wspólny Lubartów
3958,00 zł – wysokość wypłaconych diet do lipca 2019 roku
Włącznie z VII sesją nie zabrał głosu
I Sesja w dniu 23 listopada 2018 r. Obrady rozpoczęto 23 listopada 2018 r. o godz. 16:00 a
zakończono o godz. 22:05 tego samego dnia.
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".
Wywoływani przez radnego seniora Panią Marię Kozak radni w kolejności alfabetycznej złożyli
ślubowanie:
Jacek Tomasz Tchórz - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
PRZEWODNICZĄCY RADY Szanowni Radni, podczas przerwy poszczególni radni wpisali się jako chętni
do poszczególnych komisji. W tym momencie zadam pytanie i pozwolicie Szanowni Radni, że zadam
pytanie dotyczące wszystkich Komisji, mimo że jest to rozbite na kilka oddzielnych punktów w
porządku obrad, więc będziemy debatowali nad kilkoma punktami porządku obrad równocześnie.
Jest na to zgoda? (Żaden z radnych nie wyraził sprzeciwu)
Kolejna Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Pan Jacek Tchórz czy wyraża zgodę? (Pan Jacek
Tchórz wyraził zgodę.)
Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska. Pan Jacek Tchórz czy wyraża zgodę? (Pan
Jacek Tchórz wyraził zgodę.)

Radny Teodor Czubacki zgłosił kandydaturę Radnego Jacka Tchórza. Radny Jacek Tchórz wyraził zgodę
na kandydowanie do składu osobowego Komisji Skrutacyjnej. Radny Tomasz Krówczyński zgłosił
kandydaturę Radnego Roberta Błaszczaka. Radny Robert Błaszczak wyraził zgodę na kandydowanie
do składu osobowego Komisji Skrutacyjnej. Radny Piotr Kusyk zgłosił kandydaturę Radnej Elżbiety
Mizio. Radna Elżbieta Mizio wyraziła zgodę na kandydowanie do składu osobowego Komisji
Skrutacyjnej. Innych kandydatur nie zgłoszono. Radna Maria Kozak zarządziła głosowanie w sprawie
powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Radny Jacek Tchórz
2. Radny Robert Błaszczak
3. Radna Elżbieta Mizio.
Radna ELŻBIETA MIZIO Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco: Przewodnicząca Elżbieta Mizio, członkowie – Robert Błaszaczak, Jacek Tchórz. Zasady głosowania w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miasta Lubartów na I sesji w dniu 23 listopada 2018r
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do radnych: Kto jest za tym aby w składzie Komisji
pracowały te same osoby, które zostały przegłosowane przy pierwszym głosowaniu na

przewodniczącego? W głosowaniu 21 gł. za Rada Miasta do Komisji Skrutacyjnej powołała ponownie
Radną Elżbietę Mizio, Radnego Roberta Błaszczaka i Radnego Jacka Tchórza.
wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej. Przystępując do realizacji tego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady
stwierdził, że projekt uchwały w tej sprawie radni otrzymali w materiałach. W uchwale wskazane jest,
że Rada Miasta wybiera, ze swojego grona 3 przedstawicieli do tego Zgromadzenia. Stwierdził
ponadto, że zakończyła się kadencja poprzednim przedstawicielom Zgromadzenia Związku. Do
przedstawionego wprowadzenia do omawianego projektu uchwały nie wniesiono uwag więc
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do Zgromadzenia.
Radny JACEK TCHÓRZ
Ja natomiast proszę Państwa zgłaszam kandydaturę Pana Wojciecha Osieckiego.
II Sesja w dniu 19 grudnia 2018 Obrady rozpoczęto 19 grudnia 2018 o godz. 16:05, a zakończono o
godz. 16:50 tego samego dnia.
Głosowania
III Sesja w dniu 21 grudnia 2018 roku. Obrady rozpoczęto 21 grudnia 2018 o godz. 16:30 w sali nr 10
Urzędu Miasta Lubartów, a zakończono o godz. 19:02 tego samego dnia.
Głosowania
IV Sesja w dniu 31 stycznia 2019 roku. Obrady rozpoczęto 31 stycznia 2019 r. o godz. 17:10, a
zakończono o godz. 21:50 tego samego dnia.
Głosowania
V Sesja w dniu 22 lutego 2019 roku. Obrady rozpoczęto 22 lutego 2019 r. o godz. 16:00, a zakończono
o godz. 19:28 tego samego dnia. W posiedzeniu wzięło udział 20 radnych.
Głosowanie
VI sesja w dniu 26 marca 2019 roku. Obrady rozpoczęto 26 muca20l9 o godz. 16:15, a zakończono o
godz. 21:55 tego samego dnia.

Głosowania
VII sesja w dniu 12 kwietnia 2019 r. Obrady rozpoczęto 12 kwietnia 2019 r. o godz. 16:00, a
zakończono o godz. 19:16 tego samego dnia.
Głosowania

