Protokół Nr II /2014
obrad II sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 5 grudnia 2014 r.
Obrady II sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się 5 grudnia 2014 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.
Trwały od godziny 14.00 do 14.15.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował,że w obradach sesji uczestniczy: Burmistrz Kłodawy Robert
Olejniczak,Skarbnik gminy Grzegorz Dzięgielewski, Radca prawny Jacek Kubiak,dyrektorzy
jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi,mieszkańcy miasta i gminy Kłodawa.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował ,że objęcie obowiązków przez wójta następuje z
chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania. W celu złożenia przez wójta ślubowania komisarz
wyborczy zwołuje sesję rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych
wyników wyborów wójtów na obszarze kraju.
Na podstawie powołanych przepisów dzisiejszą sesję Rady Miejskiej w Kłodawie zwołał Komisarz
Wyborczy w Koninie Postanowieniem z dnia 3 grudnia 2014r. Postanowienie stanowi załącznik nr
4 do protokołu.
Obrady sesji protokołowała Krystyna Rzetelska – podinspektor w Urzędzie Miasta i Gminy w
Kłodawie.
Przewodniczący Rady poinformował,że porządek obrad II sesji przedstawia się następująco:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Wręczenie zaświadczenia Burmistrzowi Kłodawy o wyborze.
4.Ślubowanie Burmistrza Kłodawy.
5.Wolne wnioski.
6.Zamknięcie obrad sesji.
P u n kt 3
Wręczenie zaświadczenia Burmistrzowi Kłodawy o wyborze
O zabranie głosu poprosił Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej Grażynę Sztąber.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodawie wręczyła nowo wybranemu
Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze . Przewodnicząca pogratulowała wyboru i złożyła życzenia
sukcesów wielu osiągnięć zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym. Wystąpienie
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt 4
Ślubowanie Burmistrza Kłodawy
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował ,że objęcie obowiązków przez wójta następuje z
chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania. W celu złożenia przez wójta ślubowania Komisarz
Wyborczy zwołuje sesję rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych

wyników wyborów wójtów na obszarze kraju.
Na podstawie powołanych przepisów dzisiejszą sesję Rady Miejskiej w Kłodawie zwołał Komisarz
Wyborczy w Koninie Postanowieniem z dnia 3 grudnia 2014r. Postanowienie stanowi załącznik nr
5 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował , że zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady Miejskiej
ślubowania. Prosił wszystkich o powstanie a Burmistrza pana Roberta Olejniczaka o złożenie
ślubowania.
Burmistrz odczytał Rotę Ślubowania:
„ Obejmując urząd Burmistrza Kłodawy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy Kłodawa. Dodając słowa „ Tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodniczący Rady podziękował za złożenie ślubowania i stwierdził, że Pan Robert Olejniczak
objął urząd Burmistrza Kłodawy.
Następnie Przewodniczący Rady wraz z Burmistrzem złożyli podziękowanie członkom Miejskiej
Komisji Wyborczej w Kłodawie powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych.
Punkt5
Wolne wnioski
W wolnych wnioskach nikt nie zabrał głosu.
Punkt 6
Zamknięcie obrad sesji
Przewodnicząc Rady Miejskiej stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady II sesji
Rady Miejskiej .
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