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Porządek obrad III  Sesji VII  Kadencji Rady Miejskiej w Kłobucku.  

 

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego rady i stwierdzenie jej 

prawomocności. 

2. Wręczenie Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze. 

3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza. 

4. Wolne wnioski. 

5. Zamknięcie sesji. 

 

Ad.1  

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

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska - na podstawie Postanowienia 

Komisarza Wyborczego z dnia 3.12.2014 o godzinie 1200 otworzyła III Sesji Rady 

Miejskiej w Kłobucku. 

Powitała obecnego Burmistrza K. Nowaka i nowo wybranego Burmistrza Jerzego 

Zakrzewskiego, Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Panią Jadwigę Sikorę i 

zaproszonych gości i mieszkańców Gminy Kłobuck. Oświadczył, że w posiedzeniu 

uczestniczy 20 radnych, co wobec pełnego składu rady wynoszącego 21 osób, 

stanowi kworum i pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji.  

 

Ad.2  

Wręczenie Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska – poprosił Przewodniczącą 

Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie Burmistrzowi zaświadczenia wyborze. 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Jadwiga Sikora – pogratulowała nowo 

wybranemu Burmistrzowi zaufania, jakim został obdarzony przez wyborców. 

Życząc, aby nowa jakość gminy przełożyła się na podejmowanie dobrych decyzji w 

każdej dziedzinie, które będą satysfakcjonować wszystkich mieszkańców gminy, a 

szczególnie tym młodym mieszkańcom, którzy chcą swą działalność zawodową 

związać z naszą Gminą Kłobuck. Odczytała treść zaświadczenia stwierdzającego o 

wyborze na Burmistrza, po czym przystąpiła do wręczenia zaświadczenia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska - poprosiła o przystąpienie do 

ceremonii złożenia ślubowania. Poprosiła o powstanie do hymnu państwowego. 

 

Burmistrz Jerzy Zakrzewski - wobec Rady Miejskiej złożył ślubowanie następującej 

treści: „Obejmując urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam 

wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 

publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”.  

 



 

 

Burmistrz Jerzy Zakrzewski – powitał wszystkich obecnych na Sesji, którzy 

towarzyszą w tak podniosłej dla niego chwili, która jest najważniejszą chwilą w Jego 

życiu zawodowym. Podziękował wszystkim mieszkańcom za dane zaufanie, którzy 

jednocześnie oddając głos na niego oddali na program wierząc, że ten program 

zostanie zrealizowany. W imieniu swoim i mieszkańców podziękował byłemu 

Burmistrzowi K. Nowakowi za cały wkład pracy włożony w rozwój Gminy Kłobuck 

w ośmioletnim okresie pełnienia funkcji Burmistrza Kłobucka oraz za klasę okazaną 

na wczorajszym krótkim spotkaniu w cztery oczy. Z uwagi, że skończył się okres 

wyborczy zwrócił się do wszystkich o obdarzenie byłego Burmistrza godnym 

szacunkiem za to, co zostało zrobione dla gminy i całej społeczności. Zaznaczył, że 

nigdy nie był kandydatem wsi ani miasta, bo był kandydatem gminy i dzisiaj został 

Burmistrzem Gminy Kłobucka chciałby, aby te słowa mocno utrwaliły się w pamięci 

mieszkańców by po czterech latach mieszkańcy mogli śmiało potwierdzić, że to był 

Burmistrz Gminy i nigdy już nie był utożsamiany z dwoma miejscowościami.          

W nawiązaniu do swojego programu wyborczego zaznaczył, że jest o program 

ambitny zakłada wiele wątków, który zaczyna i kończy się od gospodarki, ponieważ 

bez dobrej gospodarki gmina nie będzie wstanie realizować programów unijnych, 

rozwijać się czy inwestować. Niemniej jednak, jeśli nie zdarzy się nic 

nieprzewidywalnego jest szansa, że ten program zostanie zrealizowany. Tak jak 

słusznie zauważyła Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, aby nowa jakość 

gminy przełożyła się na podejmowanie dobrych decyzji w każdej dziedzinie życia 

społecznego. Wierzy, że nowo wybrani radni będą postępować w imię dobra swoich 

dzielnic i okręgów wyborczych. Zadeklarował, że będzie rozwiązywał wszystkie 

problemy mieszkańców nie patrząc na barwy polityczne, sympatie czy antypatie by 

jeszcze przekonać do swojej osoby pozostałą część mieszkańców, a szczególnie z 

miasta, których było tak ciężko przekonać. Prosząc w dniu dzisiejszym dziennikarzy 

o 3 miesięczny mandat zaufania taki sam mandat daje również wszystkim 

współpracownikom urzędu i każdemu pracownikowi instytucji podległej, aby każdy 

z nich miał szanse na zmianę swojego sposobu myślenia o funkcjonowaniu instytucji, 

jaką jest urząd. Nowa jakość gminy ma pokazać, że urząd jest dla mieszkańca, a 

służba w tym urzędzie jest zaszczytem by mieszkaniec był kimś najważniejszym, bo 

to mieszkaniec za tą służbę nam płaci. Zwrócił uwagę, że w ciągu tygodnia 

poinformuje o swojej decyzji, co do swojego zastępcy, a w ciągu trzech tygodni o 

dalszych decyzjach. Na zakończenie podziękował wspaniałej młodzieży z całej 

gminy, rodzinie, a sukces zawodowy zadedykował swoim zmarłym rodzicom, a 

wszystkim mieszkańcom życzył dobrej jakości w nowej gminie.   

K. Nowak – powiedział, że ma nadzieję, że ośmioletni okres pełnienia tej zaszczytnej 

funkcji Burmistrza nie został zmarnowany, mimo, że dla celów politycznych 

używało się wielu argumentów pomniejszających te dokonania. Niemniej jednak  

wszystko, co zostało zrobione niezależnie, w którym miejscu i w jakim czasie, za 

jakie środki finansowe pozostanie dla naszych mieszkańców, ponieważ to 

podpowiedzi mieszkańców i decyzje radnych decydowały o ich kształcie. Osobiście 



 

 

jest dumny z tych dokonań, mimo, że niektóre nie są pełne tak by wszyscy 

oczekiwali, więc dzisiaj będzie, cieszyło każde wypowiedziane dobre zdanie za to, co 

zostało zrobione. Natomiast mimo słabego pijaru dziennikarskiego i nie chwaląc się 

tym, co zostało zrobione. Uważa, że znakomicie zostały wykorzystane pozyskane 

przez gminę środki europejskie, które zostały zainwestowane min. w budowę 

kanalizacji, w budowę boisk szkolnych, stadionów, które są wizytówką naszego 

miasta. Natomiast skoro społeczeństwo zadecydowało o zmianie nowemu 

Burmistrzowi życzył wszystkiego najlepszego i spełnienia wszystkich obietnic 

wyborczych. Podziękował również ponad 40% części społeczeństwa, która 

zagłosowała za jego kandydaturą. 

Sekretarz S. Piątkowska – w imieniu pracowników Urzędu Miejskiego oraz 

kierowników jednostek organizacyjnych złożyła podziękowania ustępującym 

władzom i powitała nowe. Pierwsze słowa kierując do ustępującego Burmistrza K. 

Nowaka podziękowała za daną umiejętność wysłuchania, wsparcia dobrym słowem, 

a jeśli trzeba było to i połajaniem. Podziękowała, za ośmioletnią służbę dla dobra tej 

gminy, za którą ustępujący Burmistrz zajął już godne miejsce w historii miasta i 

Gminy. 

Kierując słowa do nowo zaprzysiężonego Burmistrza J. Zakrzewskiego powiedziała, 

że praca burmistrza wymaga nie tylko odpowiednich kompetencji doświadczenia 

zdolności do wypracowywania kompromisów i podejmowania odważnych czasem 

nie popularnych decyzji, ale przede wszystkim umiejętności przewodzenia swoim 

wyborcom w ustaleniu kierunków rozwoju i budowania ścieżki dojścia do 

wytyczonych celów. Uważa, że Gmina Kłobuck po raz kolejny zyskała mądrego i 

świadomego swojej roli gospodarza. Traktując pracę jako służbę dla całego 

społeczeństwa wierzy, że razem wiele osiągniemy, bo w pracy powinniśmy pamiętać 

o słowach ks. Kard S. Wyszyńskiego „ Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy 

może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, 

którzy jej potrzebują, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki nawet, 

gdy włada jest sługą”. W imieniu pracowników ze strony Burmistrza liczy na 

życzliwość i zrozumienie, a ze strony pracowników zadeklarowała rzetelną pracę na 

rzecz dobra mieszkańców. Złożyła Burmistrzowi życzenie spełnienia planów tych 

bardzo osobistych, ale również żeby spełniły się zamierzenia związane z rozwojem 

Gminy Kłobuck.  

Radny J. Soluch - w imieniu przyjaznych osób poprosił Burmistrza o przyjęcie 

przesłania ks. Mieczysława Malińskiego „Gdybyś nawet niewidomym przywracał 

wzrok, a głuchym słuch, wskrzeszał zamarłych…Gdybyś mówił takie najmądrzejsze 

nauki, jak ta o synu marnotrawnym albo miłosiernym Samarytaninie. 

To i tak będą tacy, którzy pójdą za tobą, ale i tacy, którzy cię oskarżą i na krzyżu 

zawieszą…Będą również tacy, którzy cię będą kochać…Dlatego nie wpadaj w 

euforię z powodu pochwał ani niech cię nie paraliżuje pogarda. Staraj się być sobą. 



 

 

Starosta M. Biernacki – jako mieszkaniec Gminy Kłobuck pogratulował wszystkim 

radnym za otrzymanie mandatu radnego, a Burmistrzowi J. Zakrzewskiemu funkcji 

Burmistrza Kłobucka. W imieniu zarządu powiatu zadeklarował szeroką współpracę 

z Gminą Kłobuck. Podziękował byłemu Burmistrzowi K. Nowakowi za ośmioletnią 

dobrze układającą się współpracę z powiatem kłobuckim.  

 

Ad.4 

Wolne wnioski. 

 

Radny A. Sękiewicz – poinformował, że w dniu dzisiejszym został przez Sejm RP rok 

2015 uchwalony rokiem Jana Długosza. Zwrócił uwagę, że Kłobuck jako miasto 

zostało wpisane w cztery główne punkty roku. Zwrócił uwagę, że w dniu 

20.09.2015r. prawdopodobnie odbędzie się odsłonięcie pomnika J. Długosza. 

Powołując się na zapis art. 23 i ustawy o samorządzie gminnym i paragraf 10 Statutu 

Gminy Kłobuck zaproponował, aby w Sali Sesyjnej minimum dwa razy w roku były 

organizowane spotkania z mieszkańcami gminy. Zaproponował, aby pierwsze 

zebranie odbyło się w miesiącu styczniu 2015r. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska – odpowiedziała, że wniosek 

zostanie rozpatrzony.  

 

Ad 5 

Zamknięcie sesji 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej D. Gosławska o godzinie 1540  zamknęła obrady III 

Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku. 

 

Protokołowała: 

M. Wrona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 


