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P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.7.2017 

XXXIV sesji Rady Miejskiej w Olecku  

odbytej w dniu 9 czerwca 2017 roku  

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 
 

 
Sesję rozpoczęto o godzinie   10:00 

        zakończono o godzinie   10:15 

 

 

Sesji przewodniczył    Przewodniczący Rady Miejskiej 

          - Karol Sobczak  

 

Protokołowała     Inspektor Wydziału ORN UM 

         - Karolina Kuskowska 

 

 

 Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej. Witał radnych przybyłych na 

sesję, Pełniącego Funkcję Burmistrza Olecka – Pana Grzegorza Kłoczko, Pana Wacława 

Olszewskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu – Pana Wacława Sapiehę, Zastępcę 

Komendanta Powiatowego Policji – Pana Dariusza Stachelka, Zastępcę Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – Pana Tomasza Jagłowskiego.  

 

Witał kierowników jednostek podległych Radzie Miejskiej, prezesów spółek, 

kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, sołtysów, przewodniczących rad osiedli oraz 

mieszkańców biorących udział w dzisiejszej sesji.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż w dniu 7 czerwca 2017 r. wpłynęło 

postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie 

zwołania sesji Rady Miejskiej w Olecku wraz z ustalonym porządkiem obrad. 

 

 Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan   21 radnych, w sesji uczestniczy 

19 radnych, co stanowi wystarczające quorum do odbycia sesji i podejmowania 

prawomocnych uchwał.  

 

W załączeniu do protokołu: lista obecności radnych, lista obecności sołtysów, 

przewodniczących rad i zarządów osiedli. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

oddał głos Pełniącemu Funkcję Burmistrza Olecka – Panu Grzegorzowi Kłoczko. 

 

Pełniący Funkcję Burmistrza Olecka – Grzegorz Kłoczko 

poinformował, że dobiega końca jego misja pełnienia funkcji burmistrza, do której został 

wyznaczony przez panią premier w dniu 10 maja. Dziękował wszystkim osobom, z którymi 

miał przyjemność i zaszczyt współpracować. Przede wszystkim radnym i sołtysom, 

pracownikom urzędu, a szczególnie kierownikom wydziałów. Gminę przekazuje w stanie 

niepogorszonym nowo wybranemu burmistrzowi. Życzył Panu Wacławowi Olszewskiemu 

półtora roku pracy dla dobra wszystkich mieszkańców i gratulował wyboru na stanowisko 

burmistrza. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad: 

 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olecku. 

2. Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Olecku 

zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Burmistrzowi Olecka. 

3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Olecka. 

4. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Olecku. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

zapytał, czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad. 

 

Uwag do porządku obrad nie zgłaszano. 

 

 

Do punktu 2 – Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Olecku 

zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Burmistrzowi Olecka. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

oddał głos Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej – Pani Barbarze Jankowskiej. 

 

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej – Barbara Jankowska 

odczytała treść zaświadczenia, a następnie wręczyła je Burmistrzowi Olecka. Dodała, że 

kadencja 2014-2018 to kadencja trudna, w której Pan Wacław Olszewski wygrał po raz drugi 

wybory i został Burmistrzem Olecka. W imieniu własnym oraz Miejskiej Komisji Wyborczej 

gratulowała mu, życząc zdrowia i siły. Wyraziła nadzieję, że najbliższy czas pozwoli na 

zrealizowanie programu wyborczego oraz złożonych wyborcom i mieszkańcom obietnic. 

Data 4 czerwca, w której odbyła się druga tura wyborów jest datą znaczącą w historii Polski  

i zapisze się także w historii Olecka. Dziękowała członkom Miejskiej Komisji Wyborczej  

za pracę, a także pełnomocnikom komitetów wyborczych, obwodowym komisjom 

wyborczym oraz koleżankom i kolegom z Urzędu Miejskiego w Olecku, którzy dokładali 

wszelkich starań, aby te wybory przebiegły sprawnie i poprawnie. 

 

 

Do punktu 3 – Złożenie ślubowania przez Burmistrza Olecka.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

poinformował, iż zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym objęcie obowiązków 

przez burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania.   

Poprosił wszystkich o powstanie, a Pana Wacława Olszewskiego o powtarzanie za nim słów 

ślubowania. Dodał, że ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż 

Bóg”. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

złożył ślubowanie o treści: 

 

„Obejmując urząd Burmistrza Olecka,  

uroczyście ślubuję, 

że dochowam wierności prawu, 

a powierzony mi urząd  

sprawować będę tylko dla dobra publicznego 

i pomyślności mieszkańców Gminy Olecko. 

Tak mi dopomóż Bóg”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

złożył Burmistrzowi gratulacje. 

 

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski 

podziękował wszystkim osobom, które oddały swój głos w wyborach. Gratulował 

konkurentowi, który osiągnął dobry wynik. To daje dużo do myślenia. Wszystko co było, jest 

już historią. Przyszłości nie można budować bez historii, bez przeszłości, ale przede 

wszystkim trzeba patrzeć w przyszłość. Jest naprawdę wiele problemów do rozwiązania 

zarówno tych, które dotyczą zadań własnych gminy, zadań własnych powiatu, jak też i całego 

kraju, ale trzeba skupić się tutaj na Małej Ojczyźnie, aby podejmowane działania były zgodne 

z wolą mieszkańców. Zapewnił, że chce współpracować ze wszystkimi - z tymi, którzy go 

popierają i z tymi, którzy mają wątpliwości co do jego działań, jak też i z przeciwnikami. 

Problemów naprawdę jest wiele. Są to problemy związane z fermami, reformą systemu 

oświaty oraz szereg innych. Dziękował wszystkim za wsparcie i pomoc, licząc na pomoc  

również w przyszłości. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak 

stwierdził, iż porządek sesji został wyczerpany. Poinformował, iż następna sesja planowana 

jest na 23 czerwca 2017 r. Zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w Olecku.  

 

 

 

           Protokołowała        Przewodniczący Rady Miejskiej 

      Karolina Kuskowska            Karol Sobczak 

 


