Protokół Nr XVI/2015
obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 29 października 2015r
Obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 29 października 2015r w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz. 14.30 do 15.50.
Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady 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, 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 Wojciech Matczak ,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 a 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 XVI sesji.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XVI sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu obrad XV sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady.
6.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kłodawa w roku szkolnym
2014/2015.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Słupeczka na lata 20152021.
8.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Słupeczce gm.
Kłodawa.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kłodawa do
Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Kłodawa na 2016r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2015r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2015-2043.
13.Interpelacje i wnioski radnych.
14.Wolne wnioski.
15.Zamknięcie obrad sesji.
Punkt3

Przyjęcie protokołu obrad XV sesji
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż protokół obrad XIV 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”
Punkt4

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poprosił panią Dorotę Galus Sekretarza gminy o
przedstawienie sprawozdania z działalności międzysesyjnej .
Dodatkowo pani Sekretarz poinformowała, iż gmina Kłodawa w dniu dzisiejszym otrzymała
informację o otrzymanym dofinansowaniu na świetlice wiejskie: w Leszczach i Bierzwiennej
Krótkiej.
Radny Mariusz Michałkiewicz zwrócił się o informację kto będzie udzielał porad prawnych.
Pani Sekretarz poinformowała, iż na tę chwile nie wie. Podpisana została umowa z Urzędem
Pracy. Informacja na temat możliwości uzyskania pomocy będzie podana na stronie
internetowej Urzędu oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych.
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 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 za okres od 23
lipca 2015r do 22 września 2015r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt6

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kłodawa w roku szkolnym
2014/2015
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował ,iż informacje o stanie realizacji zadań
oświatowych Gminy Kłodawa w roku szkolnym 2014/2015 otrzymali radni 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.
Wobec braku dyskusji nad informacją, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek
w sprawie przyjęcia informacji.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych informacja
została przyjęta.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt7
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Słupeczka na lata
2015-2021
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Słupeczka na lata 2015-2021 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 pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych projekt uchwały

został przyjęty.
Uchwała Nr XVI/80/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt8

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Słupeczce gm.
Kłodawa
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej położonej w Słupeczce gm. Kłodawa 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 pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XVI/81/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt9

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 zmiany
uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kłodawa do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”
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 pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XVI/82/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
P u n k t 10

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłodawa na 2016r

Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłodawa na 2016r 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?”
Radny Antoni Rzetelski nadmienił, iż na spotkaniu przedsesyjnym szeroko został omówiony
program.
Radny zgłosił wniosek, aby nie zmieniać wysokości stawek diet dla komisji przeciwdziałania
alkoholizmowi na rok 2016.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zwracając się do radnych z pytaniem ”Kto z państwa radnych jest za zdjęciem kwoty przeznaczonej na podwyżkę diet dla komisji
przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2016?”
W głosowaniu jawnym 5 głosami”za”,6 głosami ”przeciw” i 3 głosami ”wstrzymującymi” przy
obecności na sali obrad 14 radnych radni wniosek odrzucili.
Wobec braku dalszej dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym 12 głosami „za” ,1 głosem „przeciw” i 1 głosem ”wstrzymującym” przy
obecności na sali obrad 14 radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XVI/83/2015r 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?”
Radna Anna Michalak c. Franciszka cyt.” Wysoka Rado, na posiedzeniu przedsesyjnym ,
Skarbnik niejasno wyjaśniał skąd pochodzą środki 100 000zł w zwiększeniu dochodów.
Być może państwu radnym te wyjaśnienia wystarczyły. Ja , abym mogła świadomie
zagłosować, spotkałam się ponownie ze Skarbnikiem w celu omówienia z konkretnym
wskazaniem pozycji w budżecie.
W mojej ocenie ,środki 100 000zł to wirtualne pieniądze bowiem nie są poparte
rzeczywistymi wpływami z tytułu opłat za śmieci od mieszkańców.
Wpłat tych nie będzie , ponieważ jest wiadomo ile rodzin i w jakiej kwocie zadeklarowało
dokonywać wpłaty. Po prostu zabrakło pieniędzy na wydatki więc wpisano ,”wymyślono” ,że

będą wpływy z tytułu opłat.
W mojej ocenie rozwiązaniem powinno być: zwiększyć deficyt, zwiększyć opłatę za śmieci.
Za tą propozycją w zmianach budżetowych, jaka została nam przedłożona ja ręki nie
podniosę.”
Wobec braku dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym 11 głosami ”za” i 1 głosem ”przeciw”, 2 głosami „wstrzymującymi”
przy obecności na sali obrad 14 radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XVI/84/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
P u n k t 12
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
2015-2043 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 pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym 11 głosami ”za” i 1 głosem ”przeciw” ,2 głosami ”wstrzymującymi”
przy obecności na sali obrad 14 radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XVI/85/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
P u n k t 13

Interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu
obrad XV sesji Rady Miejskiej w Kłodawie.
Przewodniczący Rady zapytał - „Czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu XV 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.

P u n k t 14

Wolne wnioski
Radny Mariusz Michałkiewicz zwrócił się o informację kto będzie pełnił obowiązki Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodawie od 1 listopada br.
W odpowiedzi Burmistrz poinformował, iż funkcje pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 2 zaproponowano p. Dorocie Sylwestrzak.
Radna Anna Michalak c. Franciszka cyt.”Na posiedzeniu przedsesyjnym w dniu 27
października br. omawialiśmy min. zwiększenie wydatków dla OSP na zakup pieca
centralnego ogrzewania. Nie zakwestionowałam zasadności zakupu, natomiast podważyłam
kolejność działań, iż najpierw dokonuje się zakupu a potem zwraca się do Rady po pieniądze.
Pan Burmistrz wyjaśnił jaki nakład pracy włożyli strażacy w związku z wymianą pieca.
Natomiast kol. Wojciech Matczak oznajmił, że za fakturę wyłożył pieniądze hydraulik.
Nasuwa się pytanie: na kogo została wstawiona faktura? Kiedy i kto dokonał wpłaty?
Wobec niejasności składam wniosek o udostępnienie kopii faktury za zakup pieca
centralnego ogrzewania.”
Kserokopia wniosku stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Burmistrz Robert Olejniczak przypomniał, iż na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 27
października wyjaśnił powyższy temat.
Decyzja o zakupie pieca została podjęta wspólnie z zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kłodawie.
Jacek Kubiak radca prawny wyjaśnił, iż decyzje o udzieleniu dotacji podejmują państwo radni
w uchwale budżetowej.
Na tej podstawie zostanie zawarta umowa na udzielenie dotacji pomiędzy gminą Kłodawa
a jednostką OSP Kłodawa. W ramach tej umowy OSP dokona rozliczenia z Gminą Kłodawa.
Radna Anna Michalak c. Franciszka zwróciła się o wyjaśnienie dlaczego nie otrzymała
odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji zarówno od Burmistrza
jak i Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński odniósł się do niektórych interpelacji złożonych na
piśmie przez radną Annę Michalak c. Franciszka .
W sprawie braku zwołania sesji nadzwyczajnej ,Przewodniczący Rady nadmienił, iż zgodnie
ze statutem gminy sesja nadzwyczajna zwoływana jest na wniosek Burmistrza lub co
najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.
Przewodniczący Rady odniósł się do zachowań radnej na spotkaniach, sesjach.
Dla przykładu podał spotkanie w sprawie funduszu obywatelskiego, gdzie zarzucił radnej
wtrącanie się w zdanie w czasie zabierania głosu przez niego.
Niezręcznie jest zabierać głos jak radna przerywa w trakcie wypowiedzi drugiej osoby.
W sprawie znajomości ustawy o funduszu sołeckim , Przewodniczący nadmienił ,iż na co
dzień pracuje z tą ustawą a również uczestniczył w tworzeniu tej ustawy.
Radny Wojciech Matczak zgłosił ,iż w miejscowości Bierzwienna Długa Kolonia dziki niszczą
uprawy. Radny zwrócił się , aby temu zapobiec.

Burmistrz Robert Olejniczak wyjaśnił, iż do każdego sołectwa przekazano informację do kogo
należy się zgłosić w sprawach szkód. Informacja na ten temat znajduje się na stronie
internetowej urzędu wraz z odpowiednimi wzorami druków.
Burmistrz Robert Olejniczak poinformował, iż radna Anna Michalak c. Franciszka odpowiedzi
na zgłoszone interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji otrzyma w formie
pisemnej.
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodawie pani Dorota Sylwestrzak poinformowała,
iż z dniem 1 listopada br. otrzymała powierzenie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 2 w Kłodawie na okres 10 miesięcy. Nadmieniła, iż postara się nie popsuć tego co zrobili
dotychczasowi dyrektorzy.
Dodatkowo Burmistrz poinformował, iż w dniu wczorajszym został odebrany odcinek drogi
Bierzwienna Krótka i jest gotowy do użytku.
P u n k t 15

Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady XVI sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
Protokołowała
(-) Krystyna Rzetelska

Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Siwiński

