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20-lecie samorz¹du terytorialnego w Polsce

20 LAT MINÊ£O... 
CZYLI SESJA NUMER JEDEN

Dwadzieœcia lat temu, 27 maja 1990 roku odby³y siê w naszym kraju 

pierwsze demokratyczne wybory samorz¹dowe. Kilka dni póŸniej,           

6 czerwca 1990 roku po raz pierwszy zebra³a siê nowa Rada Gminy 

Przemêt. Na pierwszej sesji nie wybrano jednak wójta. Wybór od³o-

¿ono do kolejnej sesji - 19 czerwca 1990 r.

Podczas pierwszej sesji RG Prze-

mêt, wœród obecnych goœci byli m.in. se-

nator Stanis³¹w Hoffmann oraz pe³no-

mocnik Wojewody Leszczyñskiego 

Waldemar Nawrot. W tym czasie funkcjê 

pe³ni¹cego obowi¹zki wójta Gminy Prze-

mêt sprawowa³ Kazimierz Resler.

Rada Gminy Przemêt liczy³a wów-

czas 24 radnych (wy³¹cznie mê¿czyzn)        

i wszyscy oni uczestniczyli w pierwszym 

posiedzeniu RG.

W programie pierwszej sesji znalaz³a 

siê m.in. informacja o stanie bud¿etu 

gminy i zakresie mienia, które podlega³o 

przekazaniu gminie; wybór przewodni-

cz¹cego RG Przemêt i jego zastêpców 

oraz ustalenie terminu wyboru wójta.

Przewodnicz¹cym Rady wybrany 

zosta³ Marek Lorenc z Moch, natomiast 

funkcje zastêpców powierzono Andrze-

jowi Galli i Henrykowi Tyliñskiemu.

Podczas tej pierwszej sesji radni 

toczyli dyskusjê na temat wyboru wójta. 

Przypomnijmy, i¿ wówczas wójt nie by³ 

wybierany w wyborach bezpoœrednich, 

lecz przez radê gminy. Radny Andrzej 

Galla zaproponowa³ aby wyboru doko-

naæ na kolejnej sesji w dniu 20 czerwca 

1990 roku i jednoczeœnie zaproponowa³ 

og³oszenie konkursu na stanowisko 

wójta. Ta propozycja nie spotka³a siê        

z akceptacj¹ radnych. Radny Leonard 

Kaczmarek stwierdzi³, i¿ z uwagi na 

wysokie koszty i krótki termin wyboru 

wójta jest przeciwny og³aszania konkur-

su. Podobn¹ opiniê wyrazi³ radny Kazi-

mierz Jakuszyk, który zasugerowa³, aby 

kandydatów na wójta szukaæ na terenie 

gminy. G³os zabra³ tak¿e radny Janusz 

Zaj¹c stwierdzaj¹c, i¿ na og³oszenie kon-

kursu w prasie jest za póŸno. Swoje 

w¹tpliwoœci wyrazi³ tak¿e Przewodni-

cz¹cy Marek Lorenc, który stwierdzi³, ¿e 

nie s¹ mu znane ¿adne kandydatury.

Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ pod g³oso-

wanie poddany zosta³ wniosek o og³o-

szenie konkursu w prasie, mo¿na wnio-

skowaæ, i¿ dyskusja toczy³a siê w³aœnie 

wokó³ tego zagadnienia. Ostatecznie za 

og³oszeniem konkursu opowiedzia³o siê 

6 radnych, 9 by³o przeciw, a 4 wstrzyma³o 

siê od g³osowania. W ten sposób zde-

cydowano, i¿ konkursu na stanowisko 

wójta nie bêdzie, a zostanie ono obsa-

dzone przez wybór radnych.

Po dwóch tygodniach, 19 czerwca 

1990 roku odby³a siê II sesja Rady Gminy 

Przemêt. Najwa¿niejszym punktem ob-

rad by³ wybór wójta. Na sesji obecni byli 

trzej kandydaci - Jan Knop, Leszek 

Kosiñski i Edward Lewandowski. 

Jeszcze przed g³osowaniem radny Fran-

ciszek ̄ ok zaproponowa³, aby kandydaci 

na wójta sami powiedzieli coœ na swój 

temat. W protokole z sesji czytamy, i¿ 

kandydat Jan Knop stwierdzi³, ¿e wyczer-

puj¹co wypowiedzia³ siê podczas roz-

mów w dniu wczorajszym i nie ma nic do 

dodania. Pozostali kandydaci równie¿ nie 

zabrali g³osu. 

W wyniku tajnego g³osowania, w któ-

rym wziê³o udzia³ 23 radnych na Wójta 

Gminy Przemêt wybrany zosta³ Jan 

Knop. Za jego kandydatur¹ g³osowa³o 14 

radnych. Leszek Kosiñski zdoby³ 4 g³osy, 

nato-miast za kandydatur¹ Edwarda Le-

wandowskiego  g³osowa³a 1 osoba. Co 

ciekawe 4 radnych nie dokona³o ¿adnego 

wyboru skreœlaj¹c wszystkich trzech kan-

dydatów.

Jeszcze na tej samej sesji wybrano 

zastêpcê wójta, którym zosta³ Janusz Za-

j¹c oraz sk³ad Zarz¹du Gminy Przemêt. 

Weszli do niego: Teofil Baranowski, Ma-

rek Lorenc, Czes³aw Siuda, Walenty Sta-

chowski i Ireneusz Wojciechowski.

Maciej Ratajczak
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