
Protokół nr II/2010 
sesji Rady Miejskiej w Głuszycy 

w dniu 13 grudnia 2010 r. 
 
II sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w godz. 11.45-12.00. 
 
1. Otwarcie sesji. 
II sesję Rady Miejskiej otworzył przewodniczący rady Grzegorz Sakowicz. Powitał wszystkich 
zebranych na sali. 
Następnie odczytał porządek obrad. 
 
2. Ślubowanie Burmistrza. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił panią Alicj ę Ogorzelec o odczytanie roty ślubowania. 
 
Nowo wybrany Burmistrz Głuszycy Pani Alicja Ogorzelec złożyła wobec Rady Miejskiej 
ślubowanie o treści: „Obejmuj ąc urząd burmistrza Głuszycy, uroczyście ślubuj ę, że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego  
i pomyślności mieszkańców gminy Głuszyca. Tak mi dopomóż Bóg”.” 
 
Po akcie ślubowania nowo wybrana pani burmistrz odebrała gratulacje od wszystkich obecnych na 
sali. 
 
Pani burmistrz podziękowała wszystkim, którzy wspierali Ją w trudnej kampanii wyborczej. 
Zwróciła się z prośbą o powstrzymanie emocji i wyciszenie się. Rozpoczyna się normalna, 
rytmiczna praca. Podkreśliła, że liczy na współpracę dla dobra Głuszycy, współpracę polegającą na 
dobru i prawdzie oraz uczciwości wszystkich w stosunku do osoby pani burmistrz. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że prawdopodobnie następna sesja odbędzie się 22 grudnia, 
w związku z tym poprosił radnych, aby zastanowili się w jakich komisjach chcą pracować.  
 
3. Zamknięcie obrad. 
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął II sesję 
Rady Miejskiej w dniu 13 grudnia 2010 r. 
 
Na tym protokołowanie zakończono. 
Protokoł.: Teodozja Nazarczuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         Głuszyca, dnia 14 grudnia 2010 r. 
 

- wyciąg – 
z protokołu Nr II/2010 

sesji Rady Miejskiej w Głuszycy 
w dniu 13 grudnia 2010 r. 

(…) 
 
„2. Ślubowanie Burmistrza. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił panią Alicj ę Ogorzelec o odczytanie roty ślubowania. 
 
Nowo wybrany Burmistrz Głuszycy Pani Alicja Ogorzelec złożyła wobec Rady Miejskiej 
ślubowanie o treści: „Obejmuj ąc urząd burmistrza Głuszycy, uroczyście ślubuj ę, że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego  
i pomyślności mieszkańców gminy Głuszyca. Tak mi dopomóż Bóg”.” 
 
 
Sporządziła:  
Teodozja Nazarczuk 


