Protokół Nr III /2014
obrad III sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 5 grudnia 2014 r.
Obrady III sesji j Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 5 grudnia 2014r w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.
Trwały od godz. 14.30 do 17.150.
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 radna Danuta Kościukiewicz,która będzie
prowadziła obliczanie wyników głosowania jawnego, prowadziła listę mówców, a także
rejestrowała zgłoszone wnioski.
Punkt2
Ustalenie porządku obrad
Przewodniczący Rady poinformował,że porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami na
sesję.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego porządku obrad?”
Radna Anna Michalak nadmieniła,że z art.18 ust. 2 pkt.2 ustawy o samorządzie gminnym do
właściwości rady gminy należy ustalenie wynagrodzenia wójta.
Radna zwróciła uwagę,że radni otrzymali późno zawiadomienia o sesji i mieli zbyt krótki czas na
przygotowanie się do sesji.
Radna zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji punktu dotyczącego ustalenia wysokości
wynagrodzenia Burmistrza.
Jacek Kubiak Radca prawny wyjaśnił,iż propozycja jest , aby pozostawić wynagrodzenie bez
zmian .Po złożeniu ślubowania przez Burmistrza będzie nawiązany nowy stosunek pracy.
W związku z tym należy również ustalić wynagrodzenie.
Każdy radny ma prawo zgłosić wniosek, decyduje Rada w głosowaniu czy wniosek jest zasadny
czy nie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu
dotyczącego ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi.
W głosowaniu jawnym 4 głosami”za” i 10 głosami „przeciw” przy obecności na sali obrad 14
radnych wniosek został odrzucony.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia porządku
obrad sesji.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych porządek obrad III
sesji został przyjęty.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad III sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2.Ustalenie porządku obrad sesji
3.Przyjęcie protokołu obrad II i III sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
4.Informacja Burmistrza o stanie gminy
5.Powołanie Komisji stałych Rady Miejskiej w Kłodawie
- Powołanie Komisji Rewizyjnej i wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
- Powołanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych
- Powołanie Komisji Działalności Gospodarczej, Komunalnej, Budżetu i Finansów
- Powołanie Komisji Mieszkaniowej
6. Ustalenie wysokości wynagrodzenia Burmistrza Kłodawy
7. Informacja dotycząca obowiązku składania przez Radnych oświadczeń o stanie majątkowym
8. Interpelacje i wnioski radnych
9. Wolne wnioski
10.Zakończenie obrad sesji
Punkt3
Przyjęcie protokołu obrad I sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z § 54 pkt. 1 statutu gminy w trakcie
obrad lub nie później niż na najbliższej sesji Radni mogą zgłaszać poprawki lub
uzupełnienia do protokołu przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący
Rady po wysłuchaniu protokolanta a jeśli sesja była nagrywana na taśmę magnetofonową
lub kasetę wideo to po przesłuchaniu taśmy lub obejrzeniu kasety z nagraniem. Jeżeli
wniosek nie zostanie uwzględniony wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady. Rada
może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu
sprzeciwu.
Przewodniczący poinformował, że protokół obrad I sesji Rady Miejskiej został wyłożony do
wglądu radnych, zaprosiła do zapoznania się z jego treścią.
Zaznaczył, że jeśli nie będzie zgłoszonych poprawek i uzupełnień do protokołu, jego przyjęcie
będzie poddane pod głosowanie pod koniec obrad sesji w punkcie „ interpelacje i wnioski
radnych”.
Punkt 4
Informacja Burmistrza o stanie gminy
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż informacja Burmistrza o stanie gminy
otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie informacji poprosił Burmistrza Kłodawy Roberta Olejniczaka.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
( Na sesję przybył radny Antoni Rzetelski – stan radnych 15)
Punkt5
Powołanie Komisji stałych Rady Miejskiej w Kłodawie
Powołanie Komisji Rewizyjnej i wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, że zgodnie z art 18a ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym Rada Gminy kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek

organizacyjnych i pomocniczych gminy powołując w tym celu Komisję Rewizyjną.
Zgodnie ze statutem gminy Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i Zastępcy
Przewodniczącego oraz członków. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
Poinformowała ,iż członkowstwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem
w innych komisjach. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni z wyjątkiem radnych pełniących
funkcje Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady.
Po wyjaśnieniach Przewodniczący Rady prosił o podanie kandydatów na członków Komisji
Rewizyjnej.
W skład Komisji Rewizyjnej zgłoszono kandydatury radnych:
Kościukiewicz Danutę,Dziedzica Andrzeja,Łopacińskiego Aleksandra,Szałańskiego Juliana,
Michałkiewicza Mariusza,Matczaka Wojciecha,Michalak Annę (Kłodawa).
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Wobec braku kolejnych zgłoszeń Przewodniczący Rady zaproponował zamknięcie listy
kandydatów.
Za zamknięciem listy kandydatów radni opowiedzieli się w głosowaniu jawnym jednogłośnie przy
obecności na sali obrad 14 radnych.
Za przyjęciem zaproponowanego składu Komisji Rewizyjnej opowiedziało się radnych, przy
obecności na sali obrad radnych. Skład Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie rezygnacje z członkowstwa w komisji złożyli radni:Wojciech Matczak,Julian
Szałański.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rezygnacje 2 kandydatów ze składu komisji.
W głosowaniu jawnym 7 głosami”za” i 8 głosami”wstrzymującymi” przy obecności na sali obrad
15 radnych radni przyjęli rezygnację 2 radnych.
Przewodniczący Rady wobec wyboru składu Komisji Rewizyjnej, poprosił o podawanie z jej
składu kandydatów na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zaproponowano kandydaturę radnej Danuty
Kościukiewicz. Radna Danuta Kościukiewicz wyraziła zgodę.
Za przyjęciem kandydatury radnej Danuty Kościukiewicz na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej
opowiedziało się 15 radnych „za” przy obecności na sali obrad 15 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
oraz jej przewodniczącego.
Za przyjęciem treści uchwały opowiedziało się 14 radnych.
Uchwała Nr III/ 3 /2014r została przyjęta 10 głosami”za” i 4 głosami”przeciw” i 1
głosami”wstrzymującym” przy obecności na sali obrad 15 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr
5 do protokołu.
Radna Anna Michalak -cyt.”Wysoka Rado,deklaruję chęć pracy w radzie jednak chciałabym mieć
możliwość wyboru komisji. To,że państwo tworzycie koalicję większościową nie znaczy,że będziecie
utykać radnych w komisjach w których nie czuli by się najlepiej. Wiem, że wszystkiego można się
nauczyć,jednak czy7 nie szkoda Wam czasu( moja koleżanka sama przyznała się,że po 2 latach
zaczęła rozumieć cyferki,inna radna przez cała kadencję biernie się tylko przyglądała i na koniec
szczerze wyznała,że to nie dla niej) po co kogoś „uszczęśliwiać” na siłę zmuszać do przynależności
w komisji w której sam się nie odnajdzie.
Powinniśmy razem na spotkaniu roboczym wypracować konsensus. Nam 5 radnym nie dano tej
szansy,zatem nasze stanowisko jest jednoznaczne:chcemy aby cała 5 utworzyła komisje rewizyjną w
której deklarujemy się pracować. Będziemy wykonywać zadania jakie wynikają z Ustawy o
Samorządzie gminnym i statucie gminy § 87 pkt. 1 Komisja Rewizyjna kontroluje działalność
Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem
1) legalności, 2) gospodarności,3) rzetelności,4) celowości oraz zgodności dokumentacji ze
stanem faktycznym.
Komisja będzie strzec praworządności a na tym chyba nam wszystkim powinno zależności.
Natomiast uczciwi i prawi ludzie nie powinni bać się kontroli.

Wy jako koalicja „klocki” już ułożyliście,wobec tego my w późniejszym terminie możemy do Was
przystąpić. Nasza praca ma służyć społeczeństwu.”
Radny Mariusz Michałkiewicz nadmienił,iż termin powiadomienia był zbyt krótki.
Radny stwierdził,że po zapoznaniu się z przepisami swój akces do pracy zgłosi na następnej sesji.
Radca prawny Jacek Kubiak wyjaśnił,iż powołanie komisji powinno nastąpić na pierwszej sesji po
ślubowaniu. Pewne sprawy wymagają opinii komisji rady .
Biorąc pod uwagę przepisy statutu,jeżeli z porządku obrad nie zdjęto punktu to powinien zostać
rozpatrzony.
Wobec powyższego na obecnej sesji powinny powołane być komisje.
Powołanie Komisji Oświaty,Kultury,Sportu i Spraw Socjalnych
Przewodniczący Rady zaproponowała aby pozostałe komisje stałe Rady, podobnie jak Komisja
Rewizyjna, liczyły po 3 członków
Za przyjęciem 3 osobowego składu Komisji opowiedziało się radnych Wniosek został przyjęty
jednogłośnie przy obecności na sali obrad radnych.
Po wyjaśnieniach Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie kandydatów w skład Komisji.
W skład Komisji Oświaty ,Kultury,Sportu i Spraw Socjalnych zgłoszono kandydatów:
Jadwigę Tyksińską,Annę Michalak(Leszcze),Edwarda Więtczaka.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Wobec braku kolejnych zgłoszeń Przewodniczący Rady zaproponował zamknięcie listy
kandydatów.
Za przyjęciem składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych opowiedziało się 10
radnych radnych, przy obecności na sali obrad 15 radnych. Skład Komisji został przyjęty
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie powołanie Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Spraw Socjalnych .
Za przyjęciem treści uchwały opowiedziało się 15 radnych.
Uchwała Nr III/ 4 /2014r została przyjęta 10 głosami”za”,4 głosami”wstrzymującymi” i 1
głosem”przeciw”przy obecności na sali obrad 15 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
Powołanie Komisji Działalności Gospodarczej,Komunalnej,Budżetu i Finansów
Przewodniczący Rady przypomniał, że zgodnie ze Statutem Gminy radny może być członkiem
najwyżej dwóch komisji stałych Rady z zastrzeżeniem, że nie można łączyć członkostwa w komisji
Działalności Gospodarczej, Komunalnej, Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Spraw Socjalnych.
Po wyjaśnieniach Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie kandydatów w skład Komisji.
W skład Komisji
Działalności Gospodarczej,Komunalnej,Budżetu i Finansów zgłoszono
kandydatów: Stanisława Sobierajskiego,Grzegorza Siwińskiego,Jacka Zielińskiego.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Wobec braku kolejnych zgłoszeń zaproponował zamknięcie listy kandydatów.
Za przyjęciem składu Komisji Działalności Gospodarczej, Komunalnej, Budżetu i Finansów
opowiedziało się 10 radnych, przy obecności na sali obrad 15 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Działalności
Gospodarczej, Komunalnej, Budżetu i Finansów ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu
osobowego.
Za przyjęciem treści uchwały opowiedziało się 10 radnych „za”, 4 „wstrzymało się” i 1 radny
„przeciw” przy obecności na sali obrad 15 radnych.
Uchwała Nr III/ 5 /2014r została przyjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Powołanie Komisji Mieszkaniowej
Przewodniczący Rady poinformował, że w skład Komisji Mieszkaniowej mogą wchodzić
członkowie Komisji Działalności Gospodarczej, Komunalnej, Budżetu i Finansów oraz członkowie
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych.
Po wyjaśnieniach Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów w skład komisji.
W skład Komisji Mieszkaniowej zgłoszono kandydatów:Karola Marczaka,Annę Michalak,Edwarda
Więtczaka. Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie
Wobec braku kolejnych zgłoszeń zaproponował zamknięcie listy kandydatów.
Za przyjęciem składu Komisji Mieszkaniowej opowiedziało się 10 radych, przy obecności na sali
obrad 15 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.
Za przyjęciem treści uchwały opowiedziało się 10 radnych”za”,1 głosem”przeciw” i 4
głosami”wstrzymującymi”
Uchwała Nr III/ 6 /2014r została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt 6
Ustalenie wysokości wynagrodzenia Burmistrza Kłodawy
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Burmistrza Kłodawy otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, poprosił Sekretarza gminy panią Dorotę Galus, która
zaproponowała aby stawki wynagrodzenia Burmistrza pozostawić bez zmian.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma pytania
względnie uwagi do przedstawionej propozycji?
Radna Anna Michalak cyt.”Uprawnienia rady do ustalania wynagrodzenia burmistrza wynika z
art.18 ust.2 pkt.2 ustawy o samorządzie gminnym. Z orzecznictwa Sadu Najwyższego wynika,że
obniżenie wynagrodzenia burmistrza nie wymaga jego zgody. Z orzecznictwa wynika również,ze do
stosunków pracy z wyboru w szczególności do zmiany wysokości wynagrodzenia pracownika
samorządowego zatrudnionego na podstawie wyboru, nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy, w
szczególności art. 42.
dopuszczalna jest zatem zmiana wysokości wynagrodzenia burmistrza przez rade miejską zarówno
w okresie trwania jego mandatu jak i przy ustalaniu stawki.
Zdajemy sobie sprawę,że zmiana stawki winna być uzasadniona, chcieliśmy to uczynić jednak czas
powiadomienia o zwołaniu sesji zwyczajnej jest niezgodny ze statutem gminy
rozdz.V,par.28pkt.4(04 grudnia 2014r powiadomienia o zwołaniu sesji zwyczajnej jest niezgodny ze
statutem gminy rozdz.V , par.28 pkt.4 ( 04 grudnia 2014 powiadomienie a sesja 05 grudnia 2014) i
nie pozwolił nam przygotować stosownej uchwały.
Burmistrz Kłodawy Robert Olejniczak pobiera obecnie wynagrodzenie w wysokości 11 950,00zł.
( zgodnie z oświadczeniem majątkowym).Jest to niewiele mniej niż wynosi maksymalne możliwe
wynagrodzenie Wójta/burmistrza prezydenta miasta, a mianowicie 12 365,22 zł.
Zarobki burmistrza Kłodawy są zaledwie nie co niższe niż zarobki prezydentów,burmistrzów
wielokrotnie większych i zamożniejszych miast niż gmina Kłodawa. Uważamy taki stan rzeczy za
niedopuszczalny. Wysoka Rado! Nie chcemy pozbawiać burmistrza dochodów ale chcemy mieć
chwilę czasu na przeanalizowanie,przemyślenie i przygotowanie z uzasadnieniem stosownej
propozycji uchwały. Apelujemy!Dajcie nam tę chwilę do następnej sesji!!.Wnosimy zatem o zdjęcie
z porządku obrad pkt.6 i przełożenie na następną sesję.”

Radny Antoni Rzetelski zgłosił wniosek,aby obniżyć wynagrodzenie zasadnicze z kwoty 5500zł na
4500zł.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.
W głosowaniu jawnym 2 głosami”za”,120 głosami”przeciw” i 3 głosami”wstrzymującymi” przy
obecności na sali obrad 15 radnych wniosek został odrzucony.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z dotychczasowymi
stawkami wynagrodzenia.
W głosowaniu jawnym 10 głosami”za”,3 głosami”wstrzymującymi” przy obecności na sali obrad
15 radnych ( 1 radny nie brał udziału w głosowaniu) projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr III/ 7 /2014r została przyjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt 7
Informacja dotycząca obowiązku składania przez Radnych oświadczeń o stanie majątkowym
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,że radni otrzymali druki oświadczeń o
stanie majątkowym. Zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym radny ma obowiązek
złożenia takiego oświadczenia 30 dni od daty ślubowania. Na podstawie art. 383 §1 pkt.7 Kodeksu
wyborczego radny traci mandat jeżeli w wyznaczonym terminie nie złoży oświadczenia.
Informacja na temat składanych oświadczeń majątkowych stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Punkt 8
Interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Jerzy Cichocki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu obrad I
sesji Rady Miejskiej w Kłodawie.
Przewodniczący Rady zapytał - „Czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu I sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie?
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie.
Protokół I sesji Rady Miejskiej w Kłodawie został przyjęty przez radnych jednogłośnie przy
obecności na sali obrad 15 radnych.
Punkt9
Wolne wnioski
Radny Wojciech Matczak odniósł się do zapisów w informacji o stanie gminy dotyczących
zadłużenia gminy Kłodawa. Radny podkreślił,iż zabrakło w informacji zapisu na temat
przebudowy kanalizacji w ul. Orzeszkowej czy wizyty delegacji cyklistów w Oschatz.
Radna Anna Michalak odniosła się do informacji Burmistrza o stanie mienia w której znalazły się
nieścisłości na temat projektu e-Puap.
Radna zwróciła się o informacje czy gmina Kłodawa w ramach projektu e-Puap otrzyma środki w
wysokości 3 mln zł?.
Sekretarz gminy pani Dorota Galus wyjaśniła,iż jest to projekt w partnerstwie i w informacji
zawarta jest ogólna wartość projektu.
Wiceprzewodniczący Rady Jacek Zieliński odczytał zaproszenie na wieczorek poetycki, który
odbędzie się w dniu 12 listopada 2014r w Gimnazjum nr 1 w Kłodawie.
P u n k t 10
Zakończenie obrad sesji

Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady III sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady III sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
Protokołowała
Krystyna Rzetelska

Przewodniczący Rady
Grzegorz Siwiński

