Protokół Nr IV /2014
obrad IV sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 16 grudnia 2014 r.
Obrady IV sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 16 grudnia 2014r w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.
Trwały od godz. 14.30 do 15.30
Obrady sesji otworzył Przewodniczący Grzegorz Siwiński
Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan ustawowy 15 radnych w obradach sesji uczestniczyło
14 radnych , co stanowi quorum przy którym Rada może podejmować uchwały.
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.
Obrady sesji protokołowała Krystyna Rzetelska – podinspektor w Urzędzie Miasta i Gminy
w Kłodawie.
Przewodniczący Rady poinformował,że w obradach sesji uczestniczy: Burmistrz Kłodawy Robert
Olejniczak,Sekretarz gminy Dorota Galus,Kierownik Referatu Oświaty,Kultury i Sportu pan Dawid
Pudło,Skarbnik gminy Grzegorz Dzięgielewski, Radca prawny Jacek Kubiak,dyrektorzy jednostek
organizacyjnych gminy, sołtysi,mieszkańcy miasta i gminy Kłodawa.
Poinformował, że sekretarzem obrad sesji będzie radny Janusz Łopaciński,który będzie prowadził
obliczanie wyników głosowania jawnego, prowadził listę mówców, a także rejestrował zgłoszone
wnioski.
Punkt2
Ustalenie porządku obrad
Przewodniczący Rady poinformował,że porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami na
sesję.
Przewodniczący Rady zaproponował wnieść wnieść do porządku obrad sesji następujące punkty:
„Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie zmiany składu osobowego Komisji Działalności
Gospodarczej, Komunalnej,Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kłodawie”
„Rozpatrzenie projektu w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej Rady
Miejskiej w Kłodawie”
„Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego
Komisji
Oświaty,Kultury,Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kłodawie”
Projekty uchwał zaproponował rozpatrzeć w punktach:5,6,7 porządku obrad.
Przewodniczący Rady zaproponował przegłosować zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie
trzech wymienionych projektów uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni opowiedzieli się za rozszerzeniem porządku obrad
poprzez wprowadzenie do porządku zaproponowanych uchwał przy obecności na sali obrad 14
radnych.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego porządku obrad?”
Wobec braku uwag do porządku obrad,Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w
sprawie przyjęcia porządku obrad.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych porządek obrad został
przyjęty.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad IV sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności .
2.Ustalenie porządku obrad sesji .
3.Przyjęcie protokołów obrad II i III sesji.
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie

nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie.
5..Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie zmiany składu osobowego Komisji Działalności
Gospodarczej, Komunalnej,Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kłodawie.
6.Rozpatrzenie projektu w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej Rady
Miejskiej w Kłodawie.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego
Komisji
Oświaty,Kultury,Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kłodawie.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2014 rok.
9.Interpelacje i wnioski radnych.
10.Wolne wnioski
11.Zamknięcie obrad sesji.
Punkt 3
Przyjęcie protokołów obrad II i III sesji
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwińskii poinformował,iż protokoły obrad II i III zostały
wyłożone do wglądu państwa radnych, prosił radnych o zapoznanie się z ich treścią.
Poinformował również ,że jeżeli nie będzie zgłoszonych poprawek i uzupełnień do protokołów ich
przyjęcie będzie poddane pod głosowanie pod koniec obrad sesji w punkcie „Interpelacje i wnioski
radnych”
Punkt 4
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o spotkaniu.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił pana Dawida Pudło Kierownika
Referatu Oświaty,Kultury i Sportu.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?”
Radny Antoni Rzetelski podkreślił,iż z uwagi na niską stawkę za 1m2 będzie przeciw. Radny
zwrócił uwagę ,że nie jest przeciwny dzierżawie,ale jest określona zbyt niska stawka za m2.
Wobec braku dyskusji nad projektem uchwały,Przewodniczący Rady poddał wniosek w
sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym 12 głosami”za” i 2 głosami”wstrzymującymi” przy obecności na sali obrad
14 radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr IV/8/2014r stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt 5
Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie zmiany składu osobowego Komisji Działalności
Gospodarczej, Komunalnej,Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kłodawie
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projektu uchwały w sprawie zmiany
składu osobowego Komisji Działalności Gospodarczej, Komunalnej,Budżetu i Finansów Rady
Miejskiej w Kłodawie otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił pana viceprzewodniczącego
Jacka Zielińskiego.

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?”
W skład Komisji Działalności Gospodarczej,Komunalnej,Budżetu i Finansów zgłoszono
kandydatów: Antoniego Rzetelskiego i Annę Michalak c.Franciszka.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na prace w komisji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszonych kandydatów.
Za przyjęciem do składu Komisji Działalności Gospodarczej, Komunalnej, Budżetu i Finansów
zgłoszonych kandydatów opowiedziało się 14 radnych, przy obecności na sali obrad 14 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego
Komisji Działalności Gospodarczej, Komunalnej,Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kłodawie.
Za przyjęciem treści uchwały opowiedziało się 13 radnych „za”, 1 radny „wstrzymał się”od głosu
przy obecności na sali obrad 14 radnych.
Uchwała Nr IV/ 9 /2014r została przyjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt6
Rozpatrzenie projektu w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej Rady
Miejskiej w Kłodawie
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projektu uchwały w sprawie zmiany
składu osobowego Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Kłodawie otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił pana viceprzewodniczącego
Jacka Zielińskiego.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?”
W skład Komisji Mieszkaniowej zgłoszono kandydata: Juliana Szałańskiego.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszonego kandydata.
Za przyjęciem do składu Komisji Mieszkaniowej zgłoszonego kandydata opowiedziało się 14
radnych, przy obecności na sali obrad 14 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego
Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Kłodawie.
Za przyjęciem treści uchwały opowiedziało się 14 radnych „za”, przy obecności na sali obrad 14
radnych.
Uchwała Nr IV/ 10 /2014r została przyjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego
Oświaty,Kultury,Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kłodawie

Komisji

Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projektu uchwały w sprawie zmiany
składu osobowego Komisji Oświaty,Kultury,Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w
Kłodawie otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił pana viceprzewodniczącego
Jacka Zielińskiego.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?”
W skład Komisji Oświaty,Kultury,Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kłodawie
zgłoszono kandydatów: Wojciecha Matczaka i Mariusza Michałkiewicza.
Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszonych kandydatów.
Za przyjęciem do składu Komisji Oświaty,Kultury,Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w

Kłodawie zgłoszonych kandydatów opowiedziało się 14 radnych, przy obecności na sali obrad 14
radnych.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego
Komisji Oświaty,Kultury,Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kłodawie
Za przyjęciem treści uchwały opowiedziało się 14 radnych „za”, przy obecności na sali obrad 14
radnych.
Uchwała Nr IV/ 11 /2014r została przyjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2014 rok
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie budżetu na 2014 rok otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o spotkaniu.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika gminy pana
Grzegorza Dzięgielewskiego.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do radnych- „Czy ktoś z państwa radnych
ma uwagi względnie pytania do projektu uchwały?”
Radna Anna Michalak c. Franciszka odniosła się do zwiększenia środków w Ochotniczych Strażach
Pożarnych.
Radna uzasadniła swą wypowiedź stwierdzając,że na początku roku uchwalony został budżet i w
ramach uchwalonego budżetu straż powinna gospodarować środkami.
Wobec braku dyskusji nad projektem uchwały,Przewodniczący Rady poddał wniosek w
sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym 13 głosami „za” i 1 głosem”wstrzymującym” przy obecności na sali obrad
14 radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr IV/12/2014r została przyjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt 9
Interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołów
obrad II i II sesji Rady Miejskiej w Kłodawie.
Przewodniczący Rady zapytał - „Czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu II i III sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie?
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie każdy protokół oddzielnie.
Protokoły II i III sesji Rady Miejskiej w Kłodawie zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie przy
obecności na sali obrad 14 radnych.
P u n k t 10
Wolne wnioski
Radny Wojciech Matczak zwrócił uwagę ,że oświetlenie uliczne w mieście świeciło się przez trzy
dni nawet w dzień co zapewne będzie miało wpływ na wysokość rachunku.
Radny Antoni Rzetelski zwrócił się o przygotowanie informacji na temat zaplanowanych środków
w budżecie na rok 2015 z przeznaczeniem na wymianę pieca centralnego ogrzewania w budynku
urzędu.
W odpowiedzi Burmistrz Robert Olejniczak poinformował, iż była awaria oświetlenia ulicznego na
terenie miasta .
To co stało się kiedyś z przekazaniem oświetlenia ulicznego jest odzwierciedleniem tego co dziś się

dzieje.
W temacie dotyczącym wymiany pieca centralnego ogrzewania wyjaśnił,iż z roku na rok dzieje się
gorzej. Informacja na ten temat zostanie przekazana radnym na spotkaniu przy analizie projektu
budżetu na 2015r.
P u n k t 11
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady IV sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady IV sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
Protokołowała
Krystyna Rzetelska

Przewodniczący Rady
Grzegorz Siwiński

