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do Rady Miejskiej wyniosła 45, 46 %.985 uprawnionych przystąpiło 3176osób znanych już z poprzedniej ka-ów.
cym: Osieczną, Stanisławówkę, leś-ię, Berdychowo frekwencja wyniosłaprawnionych zagłosowało 941.
man Lewicki, który uzyskał 492 głosy,

258 – Józef Juchniewicz i 253 Marek
się następująco: Andrzej Kaczmarek –
ak – 171, Kazimierz Jokiel – 100, Mar-
ostanie się do Rady Miejskiej.
go skład wchodzą: Kąkolewo, Nad-a Kąkolewo, leśniczówka Kąkolewo z806 osób, frekwencja wyniosła więc
wzbudziła Halina Bartkowiak uzyskując
k Siepak, 329 Dariusz Bojek, 263 głosy
niej zdobył Czesław Ratajczak, ten
dnego.
ego należą wyborcy z: Dobramyśli,towano największą frekwencję, którawnionych do głosowania z prawa
y oddali na Stanisława Prałata – 164,
li kandydaci, którym nie udało się wejść
Kraśner – 114. Józef Ossowski – 62.
bejmują: Drzeczkowo, Popowo Wo-wo, kolonię Nowe Wolkowo, osadęcja wyniosła 47,88%. Spośród 779
ów uzyskała Krystyna Krajewska, 119
osoby zostały radnymi. Mandatów
dowi Maćkowiakowi – 106 głosów i

kańcy Kątów, Maciejewa, Świerczyny,Miąsowa, Ziemnic oraz przysiółkamieszkańców jest 1435 osób upraw-go skorzystało 612 osób, to jest 42,
ałą oddając na nią 269 głosów, 199 gło-

sów Andrzej Smyślny. Do Rady nie
emu z 142 głosami i Aleksandrowi Lor-
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w powiecie
u Leszczyńskiego reprezentować będą
będą to: Stanisław Glapiak, Stefan Kuś-
ędu na to, że Stanisław Glapiak obejmie
j złoży mandat radnego, a jego miejsce

O pierwszej sesji
Przed nami cztery lata pracy nowej kadencji Rady Miejskiej w Osiecznej. Poprzednia Radaswoją działalność zakończyła 12 listopada. Nowa formalnie rozpocznie działalność podczasI sesji, wtedy radni złożą ślubowanie.
W tym krótkim okresie czasu nie istnieje więc Rada. Każde posiedzenie radnych zwołuje przewodniczący.

Po zakończeniu kadencji przewodniczący zostaje odwołany ze swojej funkcji. Jednak jego ostatnim zadaniem
jest zwołanie I posiedzenia Rady nowej kadencji. Podczas I sesji w tajnym głosowaniu wybierany jest przewod-
niczący, jego zastępcy oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Później konstytuują się pozostałe komisje, człon-
kowie komisji wybierają przewodniczących.

I sesja odbędzie się w pierwszej połowie grudnia, po zakończeniu drugiej tury wyborów i oficjalnym ogłosze-
niu wyników.
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