Protokół Nr XII/2015
obrad XII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 24 czerwca 2015r
Obrady XII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 24 czerwca 2015r w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz. 11.00 do 13.30.
Obrady sesji otworzył Przewodniczący Grzegorz Siwiński
Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan ustawowy 15 radnych w obradach sesji uczestniczyło
15 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,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 Julian Szałański ,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.
Zaproponował wprowadzić do porządku obrad dodatkowe punkty:
„Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady”,które zaproponował
rozpatrzeć w punkcie 5 porządku obrad.
„Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
położonej w Kłodawie”.
„Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości
gruntowej położonej w obrębie wsi Okoleniec gm. Kłodawa”
Projekty uchwał zaproponował rozpatrzeć w punktach: 13 i 14 porządku obrad.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycje zmiany porządku obrad poprzez
wprowadzenie dodatkowych trzech wymienionych punktów.
Za wprowadzeniem dodatkowych punktów radni opowiedzieli się jednogłośnie w głosowaniu
jawnym przy obecności na sali obrad 14 radnych.
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 XII sesji.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych porządek obrad został
przyjęty.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XII sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu obrad X sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady.

6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kłodawa za 2014r.
– przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014rok
– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza
Kłodawy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Kłodawa za 2014r
– przedstawienie sprawozdania finansowego
– dyskusja
– głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za rok 2014
7.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Burmistrza Kłodawy
– przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Kłodawa
– przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu
budżetu gminy za 2014 rok wraz z uzasadnieniem wniosku o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Kłodawy z tytułu wykonania budżetu za 2014rok
– odczytanie opinii stałych komisji
– dyskusja
– głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Kłodawy z tytułu wykonania budżetu za
2014rok
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kłodawa do
Programu”Wielkopolska Odnowa Wsi”.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Bierzwienna Krótka na lata
2015 – 2021.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Tarnówka na lata 20152021.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłodawa Etap III a - dla wybranych terenów w obrębach Bierzwienna Krótka i Cząstków.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłodawa Etap III b – dla wybranych terenów w obrębach Bierzwienna Długa
Kolonia,Dębina.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
położonej w Kłodawie.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości
gruntowej położonej w obrębie wsi Okoleniec gm. Kłodawa.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2015r.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2015-2043.
17.Interpelacje i wnioski radnych.
18.Wolne wnioski.
Punkt3
Przyjęcie protokołu obrad X sesji
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż protokół obrad X został wyłożony do
wglądu państwa radnych,prosił radnych o zapoznanie się z jego treścią.
Poinformował również ,że jeżeli nie będzie zgłoszonych poprawek i uzupełnień do protokołu jego
przyjęcie będzie poddane pod głosowanie pod koniec obrad sesji w punkcie „Interpelacje i wnioski
radnych”
( Na sesje przybył radny Andrzej Dziedzic – stan radnych 15)

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? „
Wobec braku uwag,Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawione sprawozdanie.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych sprawozdanie zostało
przyjęte. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt5
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie za okres od 23 kwietnia 2015r do 27 maja 2015r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt6
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kłodawa za 2014r.
– przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014rok
– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza
Kłodawy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Kłodawa za 2014r
– przedstawienie sprawozdania finansowego
– dyskusja
– głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za rok 2014
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował,iż radni otrzymali sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy Kłodawa za 2014 rok. Ze sprawozdaniem zapoznali się radni na poszczególnych
komisjach oraz na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 24 czerwca br.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej dokonała szczególnej analizy sprawozdania z wykonania
budżetu gminy. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz
z wnioskiem w sprawie absolutorium zostały przesłane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Poznaniu Zespół w Koninie.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby sprawozdania z wykonania budżetu gminy nie
odczytywać, wysłuchać informacji Skarbnika Gminy Grzegorza Dzięgielewskiego oraz Burmistrza
Kłodawy. Za taką propozycją głosowało 15 radnych przy obecności na sali obrad 15 radnych.
Skarbnik Gminy Grzegorz Dzięgielewski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014
rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Komisje stałe Rady pracowały nad sprawozdaniem z udziałem Skarbnika gminy. Na zadawane
przez radnych pytania zostały udzielone stosowne wyjaśnienia.
Po złożonej informacji dotyczącej wykonania budżetu na wniosek Przewodniczącego Rady
Skarbnik gminy Grzegorz Dzięgielewski odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu NR SO-0954/48/8/Ko/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r w sprawie
wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłodawy sprawozdaniu z wykonania budżetu
gminy Kłodawa za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. .Uchwała stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej
Danutę Kościukiewicz i przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej odnośnie wykonania budżetu za
2014 rok. Opinia Komisji Rewizyjnej,która została odczytana przez przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury,Sportu i Spraw Socjalnych Jadwiga Tyksińska
przedstawiła opinię komisji o wykonaniu budżetu za 2014r.
Następnie Karol Marczak przewodniczący Komisji Mieszkaniowej odczytał opinie Komisji
Mieszkaniowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r. Przedstawione
opinie stanowią załączniki nr 9 i 10 do protokołu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusje nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Radna Anna Michalak c. Franciszka odniosła się do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r
oraz dokonała oceny realizacji budżetu.
To,że Burmistrz wydał pieniądze zgodnie z prawem nie oznacza ,że wydał je mądrze.
Zdaniem radnej kilka działań, które zostały podjęte w ubiegłym roku były ewidentnie dużo droższe.
Dla przykładu podała:zakup kaskad kwiatowych,wykonanie dokumentacji na odcinki dróg, budowa
dróg w kawałkach,przystąpienie do projektu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z którego wynika
przyłączenie Pomarzan do oczyszczalni ścieków za kwotę 2 mln złotych.
W ocenie radnej dużo taniej byłoby zamontowanie oczyszczalni przydomowych.
Kolejno radna odniosła się do rozbudowy oczyszczalni ,która pochłonie kolejne miliony.
Zdaniem radnej wydajność i możliwości tych inwestycji będą dużo wyższe niż zapotrzebowanie ,
ale koszty utrzymania infrastruktury znaczenie się podwyższą i obciążą kieszeń mieszkańców.
Jednak przed podjęciem decyzji zabrakło kosztorysów porównawczych i konsultacji.
Radna nadmieniła,iż źle ocenia błędy decyzji , które skutkowały sprawami w sądzie i wypłatami
odszkodowań dla byłych mieszkańców z budynku przy ul. Warszawskiej.
Ponadto brak jest strategii długo planowej dotyczącej inwestycji szczególnie drogowej – brak
harmonogramu. Nic nie mówi się na temat cmentarza.
Radna stwierdziła,iż niedopuszczalne jest, aby Burmistrz zarządzał całkowicie jednostronnie a Radę
informował o podjętych decyzjach po ich podjęciu.
Dla przykładu radna wymieniał:zakup węży,kamizelek dla OSP,pikniki w każdym sołectwie
głównie chodzi o wkład finansowy na konsumpcję. Zakup kwiatów, przystąpienie do projektu z
Opolem.
Radna zwróciła uwagę,że z niepokojem obserwuje politykę kadrową, która stosowana jest przez
włodarza. Oczywistym jest,że są to kompetencje burmistrza jednak jest to ewidentny wzrost
wydatków,które można by przeznaczyć na inwestycje.
Radna stwierdziła,iż te uwagi należy wziąć pod uwagę,gdyż mamy służyć wszystkim ludziom całej
społeczności , a każda złotówka podatnika powinna być racjonalnie wydatkowana.
Radna podkreśliła,iż budżet pod względem legalności i rzetelności został wykonany ,jednak pod
względem celowości i gospodarności ma wątpliwości z którymi się podzieliła.
Radna skierowała do Burmistrza słowa:cyt.”Czas zacząć stosować politykę oszczędnościową w
wydatkach bieżących – a w efekcie zwiększać środki na inwestycje”
Radni podczas dyskusji na sesji powinni wyrazić swoje zdanie co do legalności,celowości
i rzetelności wykonania budżetu przez Burmistrza.
Skarbnik gminy Grzegorz Dzięgielewski odniósł się do projektu z Opolem informując,iż kwota
27 000zł zawarta w budżecie nie była wydatkowana w roku 2014.
Burmistrz Robert Olejniczak ustosunkował się do wypowiedzi radnej stwierdzając ,iż na
posiedzeniach komisji stara się szczegółowo wyjaśniać sprawy.
Zwrócił się do radnej, aby stawiane zarzuty były argumentowane konkretnymi przykładami.
Radny Mariusz Michałkiewicz podkreślił,iż jest to pierwsze absolutorium w którym uczestniczy.
Według oceny radnego brakuje przepływu informacji między Radą a Burmistrzem.
Dla przykładu radny wymienił między innymi brak ekspoze, które Burmistrz obiecał pół roku temu.
Nie padły żadne słowa na temat oświaty.
Kolejny przykład Straży Miejskiej , gdzie przy omawianiu sprawozdania za rok 2014 nie było

informacji na temat braków kadrowych, a później Rada dowiaduje się o zatrudnieniu nowego
strażnika.Radni skazani są na plotki, gdyż nie ma informacji wiarygodnych.
Jeśli chodzi o inwestycje drogowe , to zawsze te inwestycje budzą wiele emocji.
Odczucie mieszkańców są takie,że w mieście zrobiono mniej dróg niż na wsi.
Zdaniem radnego powinien być plan bezterminowy , ale wiadomo będzie co po kolei będzie
robione. Tych argumentów zabrakło, wobec tego radny stwierdził,iż wstrzyma się od głosu.
Radny Julian Szałański odniósł się do deficytu budżetu, który planowany był na początku roku na
kwotę 114 220,00zł, w trakcie roku w wyniku dokonanych zmian wzrósł do kwoty 1 548 506,00zł
a na koniec roku 2014 zamknął się kwotą 2 624 759,76 zł. Zdaniem radnego nie jest to dobre
planowanie.
Radny Jacek Zieliński zwrócił się do radnych , aby nie kierowali się informacjami nie
sprawdzonymi.
Burmistrz Robert Olejniczak nadmienił,iż ustawa o samorządzie gminnym mówi o kompetencjach
Burmistrza i Rady.Organ uchwałodawczy może występować z projektami uchwał.
Skarbnik gminy Grzegorz Dzięgielewski wyjaśnił,iz wzrost deficytu w roku 2014 nastąpił za zgodą
Rady.
Wobec braku dalszej dyskusji nad sprawozdaniem Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kłodawa za 2014r.
W głosowaniu jawnym projekt uchwały został 13 głosami”za” i 2 głosami”wstrzymującymi” przy
obecności na sali obrad 15 radnych.
Uchwała Nr XII/53 /2014r stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Punkt 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium Burmistrza Kłodawy
– przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Kłodawa
– przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu
budżetu gminy za 2014 rok wraz z uzasadnieniem wniosku o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Kłodawy z tytułu wykonania budżetu za 2014rok
– odczytanie opinii stałych komisji
– dyskusja
– głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Kłodawy z tytułu wykonania
budżetu za 2014rok
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie absolutorium Burmistrza
Kłodawy otrzymali radni wraz zawiadomieniem o sesji.
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poprosił Skarbnika gminy Grzegorza Dzięgielewskiego
o przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Kłodawa.
Następnie o zabranie głosu poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Danutę Kościukiewicz
i przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu
i przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu
gminy za 2014r wraz z uzasadnieniem i wniosku w sprawie absolutorium Burmistrza.
Wniosek komisji w sprawie absolutorium dla Burmistrza został przesłany do zaopiniowania przez
Regionalna Izbę Obrachunkową w Poznaniu Zespół w Koninie. O zabranie głosu przewodniczący
poprosił Skarbnika gminy Grzegorza Dzięgielewskiego i odczytanie uchwały Nr SO0955/15/8/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
22.05.2015 w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Kłodawy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Uchwała stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Koninie po zapoznaniu
się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2014 rok oraz Uchwałą Komisji

Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie Burmistrzowi Kłodawy absolutorium uznał,że wniosek
Komisji Rewizyjnej został uzasadniony.
Następnie przewodniczący stałych komisji przedstawili opinie w sprawie absolutorium.
Przewodniczący Komisji Działalności Gospodarczej,Komunalnej,Budżetu i Finansów Jacek
Zieliński poinformował,iż komisja jednogłośnie jest za udzieleniem absolutorium.
Przewodnicząca Komisji Oświaty,Kultury,Sportu i Spraw Socjalnych jest za udzieleniem
absolutorium.
Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej poinformował,iż Komisja Mieszkaniowa
jest za
udzieleniem absolutorium.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusje.
Wobec braku dyskusji ,Przewodniczący Rady poinformował,iż uchwała w sprawie absolutorium
podejmowana jest bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady w obecności co
najmniej połowy radnych. Bezwzględna większość głosów wynosi 8.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad absolutorium dla Burmistrza za rok 2014.
W głosowaniu radnym 12 głosami”za” , 3 głosami”wstrzymującymi” przy obecności na sali obrad
15 radnych zostało udzielone Burmistrzowi absolutorium.
W wyniku przeprowadzonego głosowania została podjęta uchwała w sprawie udzielenia
absolutorium burmistrzowi Kłodawy za rok 2014.
Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr XII/54/2015r w sprawie absolutorium dla Burmistrza
Kłodawy.
Uchwała Nr XII/54/2015r stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę.
Punkt 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kłodawa do
Programu”Wielkopolska Odnowa Wsi”
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projekt uchwały w sprawie przystąpienia
Gminy Kłodawa do Programu”Wielkopolska Odnowa Wsi” 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 15 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XII/55/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Punkt 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Bierzwienna Krótka na
lata 2015 – 2021
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Planu Odnowy Miejscowości Bierzwienna Krótka na lata 2015 – 2021 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 15 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XII/56/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
P u n k t 10
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Tarnówka na lata 20152021
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Planu Odnowy Miejscowości Tarnówka na lata 2015-2021 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 15 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XII/57/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
P u n k t 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłodawa Etap III a - dla wybranych terenów w obrębach Bierzwienna Krótka i
Cząstków
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projekt uchwały w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa Etap III a - dla wybranych
terenów w obrębach Bierzwienna Krótka i Cząstków 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 15 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XII/58/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
P u n k t 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłodawa Etap III b – dla wybranych terenów w obrębach Bierzwienna Długa
Kolonia,Dębina
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projekt uchwały w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa Etap III b - dla wybranych
terenów w obrębach Bierzwienna Długa Kolonia ,Dębina 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 15 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XII/59/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
P u n k t 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej położonej w Kłodawie
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił pana Roberta Olejniczaka Burmistrza Kłodawy.
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 15 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XII/60/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
P u n k t 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Okoleniec gm. Kłodawa
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Okoleniec otrzymali radni
wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił pana Roberta Olejniczaka Burmistrza Kłodawy.
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 15 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XII/61/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
P u n k t 15
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?
Radna Anna Michalak c. Franciszka zgłosiła wniosek o wykreślenie z projektu uchwały kwoty

3000zł przeznaczonej na szkolenia w Straży Miejskiej.
W ocenie radnej Komendant Straży Miejskiej wybrany w drodze konkursu i powinien posiadać
uprawnienia ,tym bardziej że zatrudnienie nowego pracownika do Straży nie było sprawą pilną.
Ponadto radna stwierdziła,że w ogłaszanym konkursie, można było zawrzeć warunek , aby
kandydaci posiadali odpowiednie uprawnienia.
Faktem jest ,że pracodawca powinien przeszkolić pracownika , ale nie dotyczy to komendanta ,
który powinien posiadać uprawnienia.
Wydawanie kwoty 3000zł z budżetu uważam za niegospodarność.
Cyt.”Nie czuje się najmądrzejsza, ale zatrudnianie komendanta bez uprawnień uważam za
niepotrzebne wydatkowanie środków”.
Radny Mariusz Michałkiewicz zwrócił się o informacje czy któryś z kandydatów na komendanta
Straży Miejskiej posiadał takie uprawnienia?
Burmistrz poinformował ,iż takie uprawnienia posiadał pełniący dotychczas obowiązki komendanta
strażnik.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.
W głosowaniu jawnym 1 głosem”za”,10 głosami”przeciw” i 4 głosami”wstrzymującymi” przy
obecności na sali obrad 15 radnych wniosek został odrzucony.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie podjęcia uchwały.
W głosowaniu jawnym 14 głosami”za” i 1 głosem „przeciw” przy obecności na sali obrad 15
radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XII/62/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
P u n k t 16
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2015-2043
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 20152043 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 15 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XII/63/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
P u n k t 17
Interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu
obrad X sesji Rady Miejskiej w Kłodawie.
Przewodniczący Rady zapytał - „Czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu X sesji Rady Miejskiej
w Kłodawie?
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych protokół został
przyjęty.
P u n k t 18

Wolne wnioski
Radny Wojciech Matczak zwrócił się do Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o informacje
czy przy panującej suszy studnie są w stanie zaopatrzyć mieszkańców w wodę.
Radny poruszył problem rozwidlenia przy sklepie ”Kornik”.Obecnie występuje tam problem z
wyjazdem pojazdów od strony sklepu oraz ulicy Toruńskiej.
Następnie radny zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w sprawie przekazania
tematu Dyrektorowi Zarządu Dróg w Kole o odchwaszczenie chodników i dróg powiatowych.
Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie poinformował,iż nie ma problemu na
chwilę obecną , aby zabrakło wody.
Wiceprzewodniczący Radny Powiatu zobowiązał się do przekazania sprawy dotyczącej
odchwaszczenia chodników i dróg powiatowych.
Radny Karol Marczak zwrócił się ,aby zobowiązać inwestora ul. Orzeszkowej o wysianie trawy
oraz wymianę uschniętych 5 szt. drzewek.
Burmistrz poinformował,iż w protokole odbioru drogi jest zapis o wysianiu trawy.
Z uwagi na panującą suszę trawa zostanie wysiana w okresie jesiennym.
Burmistrz Robert Olejniczak podziękował radnym za to,że docenili starania i prace Burmistrza w
2014r oraz za głosy „za” i „wstrzymujące” przy absolutorium.
P u n k t 19
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady XII sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady XII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”

Protokołowała
(-)Krystyna Rzetelska

Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Siwiński

