
 Fragment protokołu z posiedzenia Rady Miasta Tarnowa z dnia 30 października 1918 r.  

 

Obecnych radnych 26. 

P.P. Baron (Eliasz) - Brach - Chciuk - Gutowski - Jana - Kościółek - Kusz - Margulies - 

Maschler Ignacy - Dr Merz - Michalski - Dr Mütz - Silberpfenig - Silbiger - Szatko - Szubert 

- Rubin (Wilhelm) - Wiatr - Wojciechowski - Dr Zbigniewicz - Zając (Józef) - Styliński - 

Izraelowicz - Koniuszy - Kostelecki. Przewodniczy burmistrz dr Tertil. 

...”Ponieważ o godz. 5 wieczorem nie było wymaganego kompletu do załatwienia spraw na 

porządku dziennym będących - przeto odroczono posiedzenie do godz. 6 wieczorem z 

powołaniem zastępców. Odczytano protokół z ostatniego posiedzenia i takowy przyjęto bez 

zarzutu. Przewodniczący stawia wniosek: "Rada m. oświadcza, że Tarnów oddaje się 

poleceniom rządu warszawskiego - i że organowi rządowemu utworzonemu przez Radę 

Regencyjną da posłuch. Rada nagłość wniosku oraz meritum uchwaliła. Przewodniczący 

zawiadamia - że z rozwiązaniem Koła Polskiego przestał być jego prezesem - dziękuje za 

umożliwienie mu prowadzenia prezesury - i prosi wobec tego że wybrano go członkiem 

komisji likwidacyjnej o zezwolenie na prowadzenie tej czynności patriotycznej. Rada 

wniosek ten jednomyślnie przyjęła. Przewodniczący stawia nagły wniosek by wysłać 

telegramy gratulacyjne do Państwa Czeskiego i południowo słowiańskiego z tym - że Rada 

miejska ciesząc się z uzyskanej ojczyzny i wolności składa tym Państwom życzenia 

pomyślnego rozwoju. Następnie referuje wiceburmistrz Dr Mütz sprawę kooptowania 

członków Rady miejskiej i wnosi: Rada miejska uchwala: Na czas urzędowania Rady w 

obecnym składzie kooptuje się ze sfer osób z organizacji narodowych i społecznych 8-miu 

jako członków rady miejskiej i 4-ech na ich zastępców. Rada miejska postanawia, że uchwały 

zapadłe większością głosów przy udziale skooptowanych członków, obowiązują 

bezwarunkowo i mniejszość - i że uchwałom tym przyznaje moc obowiązującą bierze za nie 

odpowiedzialność. Wzywa się Magistrat aby wszedł w układy z odnośnymi, dla 

wydelegowania osób ich zaufania do Rady miejskiej i przedłożył w możliwie najkrótszym 

czasie Radzie wnioski.”  


