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Porządek obrad I Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Kłobucku.  

 

1.Otwarcie I Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.  

3. Złożenie ślubowania przez radnych. 

4. Ustalenie porządku obrad. 

5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku. 

6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji od radnego 

    Seniora. 

7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie sesji.  

 

Ad.1  

Otwarcie I Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

Radny Senior J. Puchała - na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie 

gminnym o godzinie 1300 otworzył I Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Kłobucku. 

Podziękował za powierzenie zaszczytnej funkcji zapewniając, że dołoży wszelkich 

starań, aby I Sesja przebiegała sprawnie i zgodnie z prawem. Powitał 

Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Panią Jadwigę Sikorę i zaproszonych 

gości. Oświadczył, że w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co wobec pełnego 

składu rady wynoszącego 21 osób, stanowi kworum i pozwala na podejmowanie 

prawomocnych decyzji.  

Poprosił o powstanie do hymnu państwowego. 

 

Ad. 2.  

Wręczenie zaświadczeń o wyborze do Rady Miejskiej w Kłobucku.  

 

Radny Senior J. Puchała – poprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej o 

wręczenie zaświadczeń o wyborze. 

  

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Jadwiga Sikora – pogratulowała nowo 

wybranym radnym zaufania, jakim zostali obdarzeni przez wyborców. Życząc w 

niełatwej pracy samorządowej rozsądnych przemyślanych decyzji, które będą 

satysfakcjonować wszystkich mieszkańców gminy, by pod koniec kadencji mogli 

śmiało z podniesioną głową powiedzieć, że nie zawiedli swoich wyborców.  

Odczytała treść zaświadczenia stwierdzającego o wyborze na radnego, po czym 

przystąpiła do wręczenia zaświadczenia o wyborze. 

 

 

 

 



 

 

Ad.3. 

Złożenie ślubowania przez radnych. 

 

Radny Senior Jan Puchała- poprosił radnych o przystąpienie do ceremonii złożenia 

ślubowania przez nowo wybranych radnych. 

 Odczytał rotę ślubowania.  

„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 

obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie 

dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.  

Stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady Miejskiej 

w Kłobucku. 

 

  Ad 4.  

Zatwierdzenie porządku obrad. 

 

Radny J. Puchała - odczytał przygotowany porządek obrad. 

 

Za przyjęciem porządku obrad projektu głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych 

i wstrzymujących się nie było. 

Porządek obrad został przyjęty  

 

 

Ad 5.  

Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku: 

 

Radny Senior Jan Puchała – przedstawił sposób, w jakim dokonany zostanie wybór 

przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku poprzez: 

- powołanie Komisji Skrutacyjnej, 

- przeprowadzenie tajnego głosowania, 

- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego. 

Poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Kłobucku. Zaznaczył, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

 

Radny Janusz Soluch – w imieniu Radnych Koalicji Samorządowej na funkcję 

przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku zgłosił kandydaturę Radnej Danuty 

Goławskiej posiadającej duże doświadczenie w działalności społecznej jak i 

działalności organizacyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku w poprzedniej kadencji  

Radna Danuta Gosławska wyraziła zgodę. 

 

Radny Senior Jan Puchała – z uwagi, że nie widzi dalszych zgłoszeń stwierdził 

zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku. 

Poprosił o powołanie Komisji Skrutacyjnej poprzez zgłoszenie, co najmniej 3 radnych 

do pracy w komisji. 



 

 

  

Radny Tomasz Wałęga – zgłosił kandydaturę Radnego Wiesława Ścieburę  

Radny W. Ściebura wyraził zgodę. 

 

Radny Janusz Soluch - zgłosił kandydaturę Radnej Barbary Błaszczykowskiej   

Radna B. Błaszczykowska wyraziła zgodę. 

 

Radny Wiesław Ściebura – zgłosił kandydaturę Radnego Tomasza Wałęgę  

Radny T. Wałęga wyraził zgodę. 

 

Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w składzie: Wiesław Ściebura, Tomasz Wałęga  

i Barbara Błaszczykowska głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

Komisja Skrutacyjna została powołana. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej W. Ściebura - odczytał treść protokołu z 

wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku. Na Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Kłobucku w tajnym w głosowaniu została wybrana bezwzględną 

większością głosów Radna Danuta Gosławska.                                                                  

/Za głosowało 16 radnych, 4 radnych głosowało przeciwko, głosów wstrzymujących się nie 

było/.  

- protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu pod protokołem 

 

Radny Senior Jan Puchała - odczytał treść projektu uchwały. 

Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku 

Radnej Danuty Goławskiej zgodnie ze Statutem nie podlega głosowaniu. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 1/I/2014 z dnia 27.11.2014r. 

- kopia Uchwały w załączeniu. 

Radny Senior Jan Puchała – poprosił nowo wybranego Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Kłobucku o dalsze prowadzenie obrad. 

Ad 6.                                                                                                                                         

Przejęcie prowadzenia obrad Sesji przez nowo wybranego Przewodniczącego Rady 

Miejskiej. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska – podziękowała poprzedniemu 

przewodniczącemu Rady Miejskiej Radnemu J. Batógowi za wielokadencyjną 

działalności organizacyjną w Radzie Miejskiej w Kłobucku oraz za obdarzone 

zaufanie jej osobie na wybór na przewodniczącego Rady Miejskiej.  

 



 

 

Ad.7.  

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska – przedstawiła sposób, w jakim 

dokonany zostanie wybór na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kłobucku 

poprzez:  

- zgłaszanie kandydatury, 

- prezentacje własnej kandydatury,  

- powołanie komisji skrutacyjnej, 

- przeprowadzenie tajnego głosowania, 

- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór wiceprzewodniczących. 

Poprosiła o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczącego Rady przypomniała, 

że każdy zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

 

Radny Jerzy Kulej – zgłosił kandydaturę Radnego J. Batóga 

Radny J. Batóg wyraził zgodę i przedstawił krótką prezentację własnej kandydatury. 

 

Radny Witold Dominik - zgłosił kandydaturę Radnego Andrzeja Sękiewicza i  

Radnej Danuty Kasprzyk  

 

Radny Andrzej Sękiewicz wyraził zgodę i przedstawił krótką prezentację własnej 

kandydatury. 

 

Radna Danuta Kasprzyk wyraziła zgodę i przedstawiła krótką prezentację własnej 

kandydatury. 

 

Radny Mateusz Woźniak - zgłosił kandydaturę Radnej Marioli Wojciechowskiej.  

Radna Mariola Wojciechowska - wyraziła zgodę i przedstawiła krótką prezentację 

własnej kandydatury. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska - z uwagi, że nie widzi dalszych 

zgłoszeń stwierdził zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej w Kłobucku. 

Poprosił o powołanie Komisji Skrutacyjnej poprzez zgłoszenie, co najmniej 3 radnych 

do pracy w komisji.  

 

Radny A. Nowak – zgłosił kandydaturę Radnego J. Solucha    

Radny Janusz Soluch wyraził zgodę  

 

Radny Wiesław Ściebura – zgłosił kandydaturę Radnego Tomasza Wałęgi.  

Radny T. Wałęga wyraził zgodę 

 

Radny Adam Nowak – zgłosił kandydaturę Radnego Wiesława Ściebury. 



 

 

Radny Wiesław Ściebura wyraził zgodę. 

 

Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w składzie: Janusz Soluch, Tomasz Wałęga  

i Wiesław Ściebura głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się 

nie było. 

Komisja Skrutacyjna została powołana. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Janusz Soluch – poinformował o 

obowiązujących zasadach przy przeprowadzanym głosowaniu. Zaznaczył, że na 

funkcję wiceprzewodniczącego Rady zostaną wybrane osoby, które w głosowaniu 

tajnym otrzymają bezwzględną większość głosów. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska – ogłosiła 15 minutową 

przerwę. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Janusz Soluch – odczytał treść protokołu,  

z którego wynika, że w głosowaniu tajnym kandydaci na wiceprzewodniczącego  

Rady Miejskiej w Kłobucku otrzymali: 

Radny J. Batóg głosów „za” 18, głosów „przeciw” 1, głosów „wstrzymujących się” 0. 

Radna D. Kasprzak „za” 7, głosów „przeciw” 3, głosów „wstrzymujących się” 0. 

Radny A. Sękiewicz „za” 6, głosów „przeciw” 3, głosów „wstrzymujących się” 0. 

Radna M. Wojciechowska „za” 13, głosów „przeciw” 1, głosów „wstrzymujących 

się” 0. 

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej  

w Kłobucku zostali wybrani bezwzględną większością głosów: 

Radny Józef Batóg i Radna Mariola Wojciechowska  

- protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu pod protokołem 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - odczytała treść projektu uchwały. 

Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w 

Kłobucku w składzie Radnej Józef Batóg, Radna Mariola Wojciechowska zgodnie ze 

Statutem nie podlega głosowaniu. 

Uchwała została podjęta i nosi Nr 2/I/2014 z dnia 27.11.2014r. 

- kopia Uchwały w załączeniu. 

 

Ad.8.  

Wolne wnioski. 

 

Radny W. Dominik – poruszył następujące sprawy: 

-  w celu ostatecznego zdementowania krążącej informacji poprosił o sprawdzenie  

   czy podczas ostatnich wyborów samorządowych w Gminie Kłobuck nie wystąpił 



 

 

    proceder dopisywania do list wyborczych wyborców z innego okręgu. 

    Poinformował, że w tej sprawie osobiście wystąpił do Urzędu Miejskiego z trzema 

    pismami, z których jedno było wystąpieniem z Kodeksu Wyborczego o  

    udostępnienie list wyborczych, na które do dnia dzisiejszego nie otrzymał 

    odpowiedzi, a kolejne dotyczyły udostępnienia informacji publicznej. Zaznaczył,  

    że na jedno z tych pism, w którym zapytanie dotyczyło zweryfikowania migracji  

    w okręgach w okresie od 16.IX do 16.XI udzielona odpowiedź budzi wątpliwości. 

 -  zapytał, czy został już rozstrzygnięty przetarg na odbiór odpadów komunalnych. 

 -  zapytał, w jakim trybie została rozpoczęta inwestycji polegająca na budowie  

    chodnika przy ul. Tuwima w Kłobucku skoro realizacja tej inwestycji nie była ujęta 

    w budżecie. 

   

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski – w nawiązaniu do inwestycji przy ul. Tuwima w 

Kłobucku odpowiedział, że zostanie udzielona pisemna odpowiedź.  

 

Radca Prawny T. Głębocki – w nawiązaniu do pojawiających się wątpliwości, co do 

udzielonej odpowiedzi o udostępnianie informacji publicznej w zakresie dotyczącym 

spisów wyborców wyjaśnił, że sytuacja jest dość złożona, ponieważ, mimo, że 

ustawa Kodeks Wyborczy sugeruje, że każdy ma prawo fizycznego wglądu do 

spisów wyborców to orzecznictwo Sądowe idzie w przeciwnym kierunku 

stwierdzając, że ze względu na umieszczone w spisie dane osobowe szczególnie 

chronione dotyczące miejsca zamieszkania nie ma możliwości fizycznego wglądu. 

Natomiast istnieje możliwość uzyskania informacji poprzez zażądanie odpowiedzi 

na pytanie czy w spisie wyborców figuruje osoba określona z imienia i nazwiska i 

miejsca zamieszkania.  

W odniesieniu do zweryfikowania ile osób w danym w okręgu zamieszkiwało w 

okresie od 16.IX do 16.XI zwrócił uwagę, że tak naprawdę nie ma prowadzonej 

ewidencji zamieszkania, która byłaby prowadzona z przepisów prawa przez organy 

administracji, a jest tylko prowadzona ewidencja zameldowania, która z punktu 

widzenia prawa wyborczego nie ma żadnego znaczenia, bo znaczenie ma miejsce 

zamieszkania, więc są osoby, o których o zamieszkiwaniu dowiadujemy się w dniu 

wyborów, dlatego też jest możliwość dopisania takiej osoby do spisów wyborczych 

przez komisje wyborcze.  

Wobec powyższego z uwagi, że na dzień dzisiejszy taka informacja publiczna nie 

istnieje, więc zachodziłaby konieczność jej utworzenia z zaznaczeniem, że ta 

informacja publiczna ma szczególne znaczenie dla interesu publicznego.  

 

Radny W. Dominik – dodał, że wątpliwość budzi zapis z Kodeksu Wyborczego, z 

którego wynika, że osoba zgłaszająca się do urzędu w czwartek z oświadczeniem, że 

zamieszkuje w danym miejscu może przystąpić do głosowania w niedzielę. 

Zaznaczył, że jest w posiadaniu Wyroku Sądu Najwyższego, który wskazuje na 

wykroczenie w związku z podstępnym wprowadzeniem w błąd w rozumieniu art. 

270 Kodeksu karnego poprzez złożenie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w 



 

 

innym niż właściwy ze względu na stałe zamieszkanie w obwodzie na podstawie 

fałszywego adresu zamieszkania w celu wyłudzenia decyzji administracyjnej 

poświadczającej nieprawdę o prawie do głosowania w określonym obwodzie.  

Wobec powyższego, jeśli taki proceder miał miejsce to uważa, że jest on naganny, 

ponieważ nie można w ten sposób oszukiwać wyborców dopisując przed wyborami 

po kilkanaście osób do swojego miejsca zamieszkania. 

W odniesieniu do ochrony danych osobowych zapytał, czy tą informacje może 

sprawdzić komisja rewizyjna rady skoro mieszkaniec nie może otrzymać takiej 

informacji. Zwrócił uwagę, że każdy członek Obwodowych Komisji Wyborczych 

mimo, że nie jest związany żadną przysięgą ma wgląd do tych danych.  

 

Radca Prawny T. Głębocki – odpowiedział, że członkowie Komisji Wyborczych 

działają jak funkcjonariusze publiczni dysponuje danymi tylko w tym zakresie, który 

jest konieczny do przeprowadzenia głosowania. Natomiast w przypadku gdyby te 

dane zostały powielone poprzez udostępnienie ich dalej zostałoby to zaliczone jako 

przestępstwo. Natomiast komisja rewizyjna nie ma takich uprawnień, ponieważ 

kontroluje ona jedynie gminę i jej jednostki organizacyjne, a spis wyborców w 

głównej części merytorycznej zawiera dane osobowe, które ze względu na ochronę 

danych osobowych nie mogą być udostępnione komisji rewizyjnej.  

Zaznaczył, że do dokumentów wyborczych ma wgląd Sąd Najwyższy, Sądy 

Powszechne i Organy Ścigania i jeśli te organy otrzymają sygnały, że doszło do tego 

rodzaju nieprawidłowości zostaną rozpoczęte postępowania operacyjne, a w ramach, 

których będą miały wgląd do spisu wyborczego.  

 

Burmistrz K. Nowak – w odniesieniu do gospodarki odpadami komunalnymi 

przypomniał, że obecnie zawarta umowa obowiązuje do końca br. W dniu 

wczorajszym odbył się przetarg zostały zgłoszone cztery oferty najniższa oferta 

opiewała na kwotę 9,40zł od osoby, a najdroższa w granicach 12,88zł. Obecnie 

zgodnie z procedurą trwa badanie ofert.  

 

Radny W. Dominik – poinformował, że z posiadanych informacji wie, że w 

ościennych gminach, gdzie został już rozstrzygnięty przetarg lub są w trakcie 

rozstrzygnięć kwoty oscylują w granicach około 6,00zł.  

 

Kierownik Wydziału GOR M. Kasprzak - odpowiedziała, że mimo, że zakres 

świadczonych usług jest podobny między gminami to wysokość stawki uzależniona 

jest od rynku. Przytoczyła przykład zróżnicowania stawek w gminach ościennych 

Gminy Miedźno - stawka 5,40zł i Gminy Mykanów, która miała ustalona stawkę 

17,00zł od osoby. 

 

Radny M. Woźniak – zapytał, jaka jest logika, że obecna stawka wzrosła o 100% jeśli 

nie została zmieniona specyfika przetargowa.  

 



 

 

 

Kierownik Wydział GOR M. Kasprzak – odpowiedziała, że to pytanie należy zadać 

przedsiębiorcą składającym oferty. Przypomniała, że Gmina Kłobuck należąca do  

rejonu 1 miała wyznaczoną jedną instalacje RIPOK SOBUCZYNA, do której 

przedsiębiorcy, świadczący usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania  

odpadów komunalnych mieli obowiązek dostarczania odpadów zmieszanych, 

pozostałości z sortowania oraz odpadów zielonych. Obecnie od miesiąca kwietnia br 

została wyznaczona druga instalacja w Konopiskach. W związku z tym 

przedsiębiorca, który złożył ofertę mający tą instalację powinien stawkę tak 

skalkulować, aby była dużo niższa niż w złożonej ofercie. 

 

Radny A. Sękiewicz – zaproponował, aby posiedzenia sesji odbywały się określonym 

dniu tygodnia.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska - poinformowała o następujących 

sprawach: 

- przypomniał, że oświadczenia majątkowe należy składać w terminie 30 dni od daty 

  złożenia ślubowania, które należy składać zgodnie z art. 24 j ustawy o samorządzie  

  gminnym. 

- poprosiła radnych o składanie zdjęć w celu wydania legitymacji radnego 

- przypomniała, że kolejne posiedzenie sesji odbędzie się w dniu 5.12.2014r  

  o godz.1200 zawiadomienia o posiedzeniu sesji zostały przekazane radnym w dniu  

  dzisiejszym.  

 

Ad.9.  

Zamknięcie sesji.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska o godzi 1530 zamknęła obrady I Sesji 

Rady Miejskiej w Kłobucku. 

 

 

 

Protokołowała  

M. Wrona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


