
Szanowni Mieszkańcy Gminy Sompolno, Szanowna Rado Miejska, drodzy pracownicy Urzędu 
Miejskiego serdecznie Państwa witam . Za moment złożę uroczyste ślubowanie, po którym 
rozpocznę formalną działalność jako Burmistrz Miasta Sompolna. Jest mi niezmiernie miło, że 
przyjęliście Państwo zaproszenie i wspólnie możemy brać udział w tej sesji. Dziękuję Wam za 
obecność. Mam zaszczyt i przyjemność stać przed Państwem w tej roli i wygłaszać expose, 
inaugurujące moją czteroletnią kadencję.
Szanowni Mieszkańcy, 
zanim jednak przystąpię do konkretów –pragnę podziękować Państwu serdecznie za poparcie, 
jakim obdarzyliście mnie 16 i 30 listopada. Dziękuję za zaufanie, dziękuję za Wasze 
zaangażowanie w toku całej kampanii, dziękuję za rewelacyjną frekwencję w pierwszej turze oraz 
to że stawiliście się w lokalach wyborczych w drugiej turze, dziękuję Wam za wsparcie, wspólną 
pracę i ciepłe słowa po ogłoszeniu wyników wyborów. Dziękuję najmocniej tym, z którymi ściśle 
współpracowałem w toku kampanii, dziękuję także wszystkim cichym zwolennikom. Składam 
podziękowanie tym, którzy wspierali mnie w ostatnich 2 tygodniach. 
W kampanii wyborczej powiedziałem Państwu, że nie zawiodę Mieszkańców Gminy Sompolno. 
Zaufaliście mi, a zaufanie zobowiązuje. Kampania zakończyła się, ale najważniejsze przed nami i 
przede mną. Przyszedł czas na rzetelną i efektywną pracę na rzecz rozwoju Gminy Sompolno, a o to 
przecież w dniu wyborów nam wszystkim chodziło.
Szanowni Państwo, jaka będzie ta kadencja? Jakie zadania stoją przed Burmistrzem Sompolna w 
latach 2014-2018? Jakim Burmistrzem będę dla Was - Mieszkańców? Gdzie musi być Sompolno za 
4 lata?
Moi drodzy, nie będę w dzisiejszym wystąpieniu mówił Wam, że od jutra w gminie będzie pięknie i 
wspaniale, że Gmina Sompolno wkrótce stanie się idealnym miejscem do życia. W toku całej 
kampanii byłem z Państwem szczery, byłem realistą. Zachowajmy ten sposób rozmawiania i 
powiedzmy sobie otwarcie – zanim podejmę jakąkolwiek decyzję czy działanie rozwojowe, muszę 
zrobić bilans otwarcia tej kadencji, tzn. muszę przeprowadzić, szeroką kontrolę dokumentacji z 
kadencji 2010 – 2014. To będzie moje pierwsze i podstawowe posunięcie. 
Wyniki kontroli własnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej dadzą mi jasny, całościowy i 
faktyczny obraz stanu, w jakim znajduje się Sompolno, a Państwu świadomość i informacje, z 
jakiego pułapu zaczynam swoją działalność. 
To dla mnie podstawa, nie mogę działać po omacku i odpowiadać za decyzje mojego poprzednika. 
Wyniki kontroli podam Państwu do publicznej informacji. Pozwoli to bowiem poznać fakty i liczby 
co do stanu gminy, jaką odziedziczyliśmy po władzach ubiegłej kadencji. Niezależnie jednak od 
nich, trzeba w kolejnych 4 latach zrobić swoją pracę. Po to mnie właśnie wybraliście. W toku 
kampanii informowałem Państwa, jakie zadania stoją przed nowym Burmistrzem Sompolna, 
niezależnie kto nim zostanie. Dziś mogę powiedzieć jakie zadania stoją przede mną. Przypomnę 
Państwu moim zdaniem najważniejsze z nich:
1. Otwarcie gminy za zewnętrznych inwestorów
2. Efektywne a nie efektowne gospodarowanie budżetem gminy,
3. Racjonalizacja i optymalizacja polityki kadrowej,
4.Pozyskiwanie funduszy na inwestycje gminne z zewnętrznych środków unijnych,
5. Zastopowanie wyprzedawania majątku gminy.
6. Zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby młodego pokolenia 
7. Wsparcie finansowe i logistyczne wszelkich stowarzyszeń
8. Podnoszenie poziomu edukacji szkolnej oraz sumienne dbanie o majątek gminny 
wykorzystywany w procesie nauczania.
9. Uruchomienie budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego.

Drodzy Państwo, 
jeśli chcemy rozwijać Gminę Sompolno, muszę wprowadzić powyższe 9 punktów w życie 
najszybciej jak to możliwe. To narzędzia do realizacji celu nadrzędnego. W toku tej kadencji do 
najważniejszych zadań inwestycyjnych zaliczam.
1. Dokończenie prac i zinwentaryzowanie gospodarki wodno – ściekowej,
2. Kompleksowe podejście do tematu budowy dróg gminnych ze szczególnym naciskiem na nowo 



powstałe osiedla.
3. Dokończenie modernizacji punktów oświetleniowych na terenach wiejskich oraz w mieście 
Sompolno.
4. Przystąpienie do wykonania planu zagospodarowania terenu wokół nowo powstałego jeziora.
5. Dokończenie budowy hali widowiskowej przy Domu Kultury

Szanowni Państwo, 
mam świadomość, że stawiam sobie poprzeczkę wysoko, że na wykonanie części moich planów 
prawdopodobnie braknie 4 lat, ale nie zraża mnie to. Ktoś musi w końcu zmierzyć się tymi 
problemami. Nie mogę Państwu obiecać, że za rok czy dwa każde z tych ogromnych przedsięwzięć 
będzie ukończone, ale mogę obiecać, że zrobię wszystko, aby były realizowane jak najszybciej.

Proszę pamiętać, że zaczynam tą kadencję w trudnych warunkach – Sompolno jest odcięte od 
największego płatnika podatków, jakim była KWB Konin, a w ostatnim okresie nie poczyniono 
żadnych kroków by przyciągnąć do gminy innego tak poważnego inwestora. Mówię o tym Państwu 
nie dlatego, że chcę się asekurować, ale dlatego abyśmy mieli świadomość pułapu, z jakiego 
zaczynam tą kadencję. Mówię o tym, ponieważ chcę aby Państwo w kolejnych 4 latach mojego 
urzędowania wiedzieli, co robię, jakie są powody mojego działania, dlaczego robię coś w takim, a 
nie innym czasie, jakie są koszty i efekty. W kampanii mówiłem do Was szczerze, często o 
trudnych ludzkich sprawach. Nie mam zamiaru tego zmienić. Władza musi stać frontem do 
społeczeństwa, a co za tym idzie, ma być otwarta na swoich Mieszkańców i rzetelnie informować 
ich o tym, co się dzieje z miastem i Gminą. Mam zamiar tak działać w kolejnych latach. W 
najbliższych tygodniach zaproponuję Państwu zredagowany na nowo i odświeżony biuletyn 
Wiadomości Sompolna oraz stronę internetową Burmistrza Miasta Sompolno. Chcę wykorzystać te 
nośniki, aby dotrzeć do Państwa z informacjami o tym wszystkim, co się zmienia w Sompolnie. 
Drodzy Państwo, 
mam wiele pomysłów na nasze miasto i Gminę. Marzą mi się rzeczy większe i mniejsze. Lecz nie 
będę mówił o wszystkim teraz. Chciałbym jednak podzielić się z Wami moim marzeniem – chcę 
żebyśmy szczerze rozmawiali, żebyśmy nie tworzyli sztucznych podziałów, żebyśmy traktowali się 
jak partnerzy, którzy mają jeden cel – rozwój Gminy Sompolno i propagowanie patriotyzmu 
lokalnego. Chciałbym, aby Państwo nie odkładali do szuflady zapału i energii, jakie 
prezentowaliście w ostatnim czasie. Mam do Was prośbę. W ciągu kolejnych dni i lat będę 
proponował wiele nowych inicjatyw, które mają wzbogacić lokalną rzeczywistość. Bierzcie 
Państwo w nich udział, bierzcie udział w sprawach miasta, bierzcie udział w sprawach wiosek, 
interesujcie się nimi, przychodźcie na sesje, bądźcie na bieżąco z tym, co jest dla nas wszystkich 
ważne. Pokazaliście, że chcecie się angażować w sprawy gminne – angażujcie się zatem dalej i 
odpowiadajcie na moje inicjatywy. 
Szanowni Mieszkańcy, 
gdzie będzie Gmina Sompolno za 4 lata? Tam gdzie będziemy umieli ją doprowadzić. Wiele zależy 
ode mnie, podejmuję się dziś zadania wprowadzenia Sompolna na nową ścieżkę rozwoju. 
Wypływam na głęboką wodę bez obawy, bo wiem jak w niej pływać i jak działać, abym osiągał 
efekty. Ale wiele zależy też od Was. Nie ma bowiem sensu działać i proponować czegoś, jeśli nie 
ma się biorców tych przedsięwzięć. 
Ja wierzę w Gminę Sompolno i mądrość Jego wspaniałych mieszkańców, bo za takich Was 
uważałem i zawsze będę uważać. Widziałem, jak wspaniale zachowaliście się w dniach wyborów. 
Teraz zrobię wszystko, aby podtrzymać Wasze zaangażowanie. Nie powiem dziś Państwu, że za 4 
lata Sompolno będzie najlepsze na świecie we wszystkim, a ja jestem lekiem na całe zło. Powiem 
Państwu za to, że pierwszy raz od pokoleń mamy w gminie sytuację, w której młodzi Mieszkańcy 
głośno i gremialnie wypowiadają się na tematy Sompolna, a na urząd Burmistrza wybrano osobę, 
która umie efektywnie czerpać informacje płynące z tych młodych umysłów… 
Panie i Panowie, 
w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy wykrystalizuje się grupa moich najbliższych współpracowników 
i plan działania administracji na najbliższe tygodnie, miesiące i lata. Od jutra zabieram się do pracy, 
bo moim celem jest realizacja naszych planów. Jestem stąd, chcę widzieć jak gmina Sompolno 



rośnie i rozwija się. Chcę widzieć, jak namnożone do tej pory problemy znikają, jak miasto i wioski 
łapią drugi oddech. Wiedziałem co mnie czeka, startując w tych wyborach. Nie będę unikał 
podejmowania, być może niepopularnych w pewnych kręgach decyzji, jeśli będą one służyć 
Mieszkańcom. Nie będę ulegał presji, jeśli celem ma być rozwój Gminy. Chcę być Gospodarzem, 
który jest otwarty na pomysły i sugestie Mieszkańców, bo właśnie Mieszkańcy mnie wybrali. Chcę 
Wam obiecać dziś dwie rzeczy: 
Po pierwsze, ja i moi urzędnicy będziemy zawsze stali frontem do Was, bo w oderwaniu od Was i 
Waszych problemów nasza działalność nie ma sensu. Po drugie, moim działaniom będzie 
przyświecał jeden cel – rozwój Gminy Sompolno na wielu płaszczyznach. Temu właśnie 
podporządkuję moją kadencję. 
Szanowni Państwo, 
dziękując Wam raz jeszcze za zaufanie i poparcie, proszę Was dziś o jedno – śledźcie to, co się 
dzieje w Gminie Sompolno, bierzcie udział w sesjach i każdej inicjatywie, z jaką do Was będziemy 
wychodzić. Jeśli każdy z nas, ze mną i Radą Miejską na czele, przyłoży się do rozwoju Gminy jak 
najlepiej potrafi, to za 4 lata wszyscy będziemy dumni z siebie i naszej Gminy.


