Protokół Nr IX/2015
obrad IX sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 24 kwietnia 2015r
Obrady IX sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 24 kwietnia 2015r w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.
Trwały od godz. 14.30 do 15.45
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 Agata Nowak – podinspektor w Urzędzie Miasta i Gminy
w Kłodawie.
Przewodniczący Rady poinformował,że w obradach sesji uczestniczy: Burmistrz Kłodawy Robert
Olejniczak ,Sekretarz gminy Dorota Galus,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 Antoni Rzetelski ,który będzie prowadził
obliczanie wyników głosowania jawnego, prowadziła 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 Grzegorz Siwiński zwrócił się do radnych z pytaniem „Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do przedstawionego porządku obrad?”
Wobec braku dyskusji nad porządkiem obrad Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
porządek obrad IX sesji.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych porządek obrad został
przyjęty.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad IX sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu VIII sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady.
6.Informacja Komendanta Gminnego o działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na
terenie gminy Kłodawa za 2014r.
7.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2014r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania Uchwały wyrażającej zgodę na zamianę nieruchomości
pomiędzy Gminą Kłodawa a osobą fizyczną.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za
ciepło dostarczone z urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną stanowiących własność Gminy
Kłodawa.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu
gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Kłodawa.

11.Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2015r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej
służebnością gruntową.
13.Zapoznanie radnych z treścią protokołu nr 3/2015r z kontroli przeprowadzonej przez Komisję
Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie odbytej w dniu 19 marca 2015r nt.”Kontrola wydatków
związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
utrzymania świetlicy środowiskowej.”
14.Interpelacje i wnioski radnych.
15.Wolne wnioski.
16.Zamknięcie obrad sesji.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu VIII sesji
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż protokół obrad VIII został wyłożony do
wglądu państwa radnych,prosił radnych o zapoznanie się z jego treścią.
Poinformował również ,ze jeżeli nie będzie zgłoszonych poprawek i uzupełnień do protokołu jego
przyjęcie będzie poddane pod głosowanie pod koniec obrad sesji w punkcie „Odpowiedzi na
interpelacje i wnioski radnych”
Punkt4
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poprosił Sekretarza gminy panią Dorotę Galus o
przedstawienie sprawozdania z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma pytania
względnie uwagi do przedstawionego sprawozdania?
Burmistrz Robert Olejniczak poinformował radnych,iż Gmina Kłodawa zgłosiła do Konkursu
„Podwórko Nivea” plac 3Maja w Kłodawie. Celem konkursu jest wyłonienie 40 zwycięskich
lokalizacji,wybranych w głosowaniu internautów,w których w ramach nagrody wybudowane
zostaną place zabaw według projektu przygotowanego przez Nivea Polska Sp.z o.o..Głosować
można poprzez stronę internetową.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem - „ Czy ktoś z państwa radnych ma
pytania względni uwagi do przedstawionego sprawozdania?”
Wobec braku uwag,Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawione sprawozdanie.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych sprawozdanie zostało
przyjęte. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt5
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie za okres od 1 marca 2015r do 2 2kwietnia 2015r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt 6
Informacja Komendanta Gminnego o działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
na terenie gminy Kłodawa za 2014r

Przewodniczący Rady poinformował,iż informacje o działalności jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu gminy Kłodawa za 2014r otrzymali radni w materiałach wraz z
zawiadomieniem o sesji.
Przewodniczący Rady zaproponował,aby informacji nie odczytywać.
Za nie odczytywaniem informacji radni opowiedzieli się w głosowaniu jawnym jednogłośnie przy
obecności na sali obrad 14 radnych.
Następnie przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma
pytania względnie uwagi do przedłożonej informacji?
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Rady poddał pod głosowanie przedstawioną informację.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych informacja została
przyjęta.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt7
Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2014r
Przewodniczący Rady poinformował,iż sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w
Kłodawie za 2014r otrzymali radni w materiałach wraz z zawiadomieniem o sesji.
Przewodniczący Rady zaproponował,aby sprawozdania nie odczytywać.
Za nie odczytywaniem sprawozdania radni opowiedzieli się w głosowaniu jawnym jednogłośnie
przy obecności na sali obrad 14 radnych.
Następnie przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma
pytania względnie uwagi do przedłożonego sprawozdania?
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Rady poddał pod głosowanie przedstawionego
sprawozdania.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych informacja została
przyjęta.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt8
Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania Uchwały wyrażającej zgodę na zamianę
nieruchomości pomiędzy Gminą Kłodawa a osobą fizyczną
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projekt uchwały w sprawie sprostowania
Uchwały wyrażającej zgodę na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Kłodawa a osobą fizyczną
otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił panią Dorotę Galus Sekretarza gminy.
Następnie przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma
pytania względnie uwagi do przedłożonego projektu uchwały?
Wobec braku dyskusji nad projektem uchwały,Przewodniczący Rady poddał wniosek w
sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr IX/45/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za

ciepło dostarczone z urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną stanowiących własność Gminy
Kłodawa
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryfy cen i opłat za ciepło dostarczone z urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną
stanowiących własność Gminy Kłodawa otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił panią Dorotę Galus Sekretarza gminy.
Następnie przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma
pytania względnie uwagi do przedłożonego projektu uchwały?
Wobec braku dyskusji nad projektem uchwały,Przewodniczący Rady poddał wniosek w
sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr IX/46/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
P u n k t 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu
gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia
woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy
Kłodawa otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił panią Dorotę Galus Sekretarza gminy.
Następnie przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma
pytania względnie uwagi do przedłożonego projektu uchwały?
Wobec braku dyskusji nad projektem uchwały,Przewodniczący Rady poddał wniosek w
sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr IX/47/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
P u n k t 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2015r
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie budżetu na 2015r otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił pana Grzegorza Dzięgielewskiego Skarbnika gminy.
Następnie przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma
pytania względnie uwagi do przedłożonego projektu uchwały?
Wobec braku dyskusji nad projektem uchwały,Przewodniczący Rady poddał wniosek w
sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr IX/48/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
P u n k t 12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej
służebnością gruntową

Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością gruntową otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił Burmistrza pana Roberta Olejniczaka .
Następnie przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma
pytania względnie uwagi do przedłożonego projektu uchwały?
Wobec braku dyskusji nad projektem uchwały,Przewodniczący Rady poddał wniosek w
sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr IX/49/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
P u n k t 13
Zapoznanie radnych z treścią protokołu nr 3/2015r z kontroli przeprowadzonej przez Komisję
Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie odbytej w dniu 19 marca 2015r nt.”Kontrola
wydatków związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych utrzymania świetlicy środowiskowej.”
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński zwrócił się do przewodniczącej Komisji Rewizyjnej pani
Danuty Kościukiewicz o przedstawienie protokołu nr 3/2015r z kontroli przeprowadzonej przez
Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie odbytej w dniu 19 marca 2015r nt.”Kontrola
wydatków związanych z realizacja Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów
Alkoholowych utrzymania świetlicy środowiskowej”
Następnie przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma
pytania względnie uwagi do przedłożonego protokołu?
Wobec braku dyskusji nad protokołem ,Przewodniczący Rady poddał wniosek w sprawie przyjęcia
protokołu.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych protokół z kontroli
został przyjęty i stanowi załącznik nr 13 do protokołu z sesji.
P u n k t 14
Interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu
obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie.
Przewodniczący Rady zapytał - „Czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu VIII sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie?
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych protokół został
przyjęty.
Radny Antoni Rzetelski zgłosił o uzupełnienie brakujących pokryw żeliwnych na studzienkach
kanalizacyjnych w miejscowości Straszków na odcinku od oczyszczalni wzdłuż torów kolejowych.
Burmistrz Robert Olejniczak nadmienił,iż najwięcej jest przypadków kradzieży pokryw .W
najbliższym czasie będą uzupełnione.
Radny Karol Marczak zwrócił się o zobowiązanie właścicieli zarośniętych działek za ul.
Orzeszkową o uporządkowanie z chwastów.

Radna Anna Michalak c. Franciszka zwróciła się z prośbą o dołączanie do materiałów z sesji
protokołów Komisji Rewizyjnej z kontroli.
P u n k t 15
Wolne wnioski
Przewodniczący Rady poinformował,iż w dniu 5 maja 2015r o godz. 14-tej oraz w dniu 7 maja
2015r o godz. 14-tej w świetlicach wiejskich organizowane są spotkania przez Lokalną Grupę
Działania „Solna Dolina” , aby poznać potrzeby,opinie i oczekiwania oraz główne problemy
obszaru,które wymagają wsparcia , aby uwzględnić je w tworzonej lokalnej strategii rozwoju na
lata 2014-2020.
P u n k t 16
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady IX sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady IX sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”

Protokołowała
(-) Agata Nowak

Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Siwiński

