Protokół Nr XVII/2015
obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 9 listopada 2015r
Obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 9 listopada 2015r w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz. 12.00 do 13.00.
Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan ustawowy 15 radnych w obradach sesji
uczestniczyło 13 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 stały sekretarz obrad sesji radny Wojciech Matczak 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 XVII sesji.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XVII sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Podjęcie uchwały w sprawie podatku rolnego.
4.Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wzorów informacji i deklaracji.
6.Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
7.Podjęcie decyzji w sprawie podatku leśnego.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej.
9.Interpelacje i wnioski radnych.

10.Wolne wnioski.
11.Zamknięcie posiedzenia.

Punkt3
Podjęcie uchwały w sprawie podatku rolnego
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku
rolnego na obszarze gminy Kłodawa otrzymali radni wraz 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?”
Wobec braku dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym 10 głosami ”za” i 1 głosem ”wstrzymujących” przy obecności na sali
obrad 11 radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XVII/86/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt4
Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości 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 13 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XVII/87/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt5
Podjęcie uchwały w sprawie wzorów informacji i deklaracji
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały zmieniający
uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku

od nieruchomości 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 13 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XVII/88/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt6
Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt w sprawie podatku od
środków transportowych 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 13 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XVII/89/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Punkt7
Podjęcie decyzji w sprawie podatku leśnego
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015r cena drewna przyjmowana do obliczania
podatku leśnego wynosi 191,77 zł za 1 m3.Burmistrz proponuje pozostawić cenę drewna na nie
zmienionym poziomie. Według takiej ceny podatek za 1 ha lasu wynosi 41,547 zł.

Następnie Przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem –„ Czy ktoś z państwa radnych
ma uwagi do przedstawionej propozycji?”
Wobec braku dyskusji , Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowaną stawkę
podatku leśnego.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 13 radnych stawka podatku
leśnego została przyjęta przez radnych.

Punkt8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej

Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie opłaty targowej 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 13 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XVII/90/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt9
Interpelacje i wnioski radnych
Burmistrz Robert Olejniczak nadmienił, iż opłata od posiadania psów pozostaje bez zmian w związku z
tym Rada nie podejmuje uchwały.
Radny Mariusz Michałkiewicz nadmienił, iż radna Anna Michalak c. Franciszka zgłaszała interpelacje
i wnioski na poprzedniej sesji. Czy odpowiedzi na interpelacje i wnioski nie powinny być
przedstawione na sesji? Radny zwrócił się do radcy prawnego o wyjaśnienie tej kwestii.
Jacek Kubiak radca prawny poinformował, iż zgodnie ze statutem gminy Kłodawa odpowiedź na
zgłoszone wnioski i interpelacje radnego otrzymuje zainteresowany radny oraz Przewodniczący Rady.
Radna Anna Michalak c. Franciszka poinformowała, iż otrzymała odpowiedź na zgłoszone
interpelacje i wnioski , ale nie na wszystkie z nich otrzymała odpowiedź. Zwróciła się do Burmistrza
o uzupełnienie brakujących odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
Burmistrz prosił radną o wskazanie interpelacji i wniosków na które brak odpowiedzi.
Radna Anna Michalak c. Franciszka zwróciła uwagę ,że nie otrzymała między innymi odpowiedzi
na interpelacje w sprawie przetargu na drugi etap budowy drogi w Rycerzewie.
Burmistrz zwrócił uwagę radnej ,że nie wszystkie pytania były jasno sprecyzowane i być może radna
w związku z tym otrzymała nie dokładną odpowiedź.
Burmistrz wyjaśnił, iż polityka kadrowa należy wyłącznie do jego kompetencji i nie będzie się
ustosunkowywał do interpelacji zadanych w tym temacie.
Radna Anna Michalak c. Franciszka przytoczyła zapytanie jakie złożyła w sprawie drugiego etapu
budowy drogi w Rycerzewie.
Burmistrz Robert Olejniczak wyjaśnił, iż przy odbiorze pierwszego etapu budowy drogi w Rycerzewie
nie był sam. Między innymi w odbiorze drogi uczestniczyli mieszkańcy ,którzy wnosili uwagi. Często
bywa tak ,że poprawki wynikają ze zgłoszeń mieszkańców.
Kolejny raz Burmistrz nadmienił, jeśli odpowiedzi nie są satysfakcjonujące dla radnej poprosił
o złożenie na piśmie wówczas radna otrzyma odpowiedź.
Radna Anna Michalak c. Franciszka podkreśliła, iż to nie był jej wymysł, to Burmistrz podał informacje

o odcinkach dróg jakie będą wykonywane. Nadmieniła również , iż zanotowała sobie powyższą
informację.
Radny Mariusz Michałkiewicz zwrócił się do Przewodniczącego Rady o odczytanie złożonych przez
radną wniosków i interpelacji wraz z odpowiedziami, ewentualnie udostępnienie kopii powyższych
dokumentów radnym ,gdyż trwa polemika pomiędzy radną a Burmistrzem a pozostali uczestnicy
obrad sesji nie wiedzą o co w tym wszystkim chodzi.
Burmistrz Robert Olejniczak podkreślił, iż na bieżąco udzielane są odpowiedzi na zgłoszone wnioski
i interpelacje. Jeśli jest to możliwe odbywa się to na danej sesji ,na której są zgłoszone.
Informacje ze strony urzędu są podawane do wiadomości poprzez umieszczanie na stronie
internetowej.
Burmistrz podkreślił, iż chciałby aby była współpraca pomiędzy organem uchwałodawczym
i wykonawczym.
Radna Anna Michalak c. Franciszka zwróciła uwagę, aby Burmistrz przekazywał informacje
wiarygodne.
Nadmieniła, iż wolą radnych było, aby budować dalszy odcinek drogi w Rycerzewie a przetarg
ogłoszono na roboty dodatkowe.
Radna Jadwiga Tyksińska zwróciła uwagę, że było posiedzenie komisji i tematy te powinny być
załatwione na tym posiedzeniu. Na obradach sesji nie powinno wracać się ponownie do tych samych
tematów.
Radny Mariusz Michałkiewicz zwrócił uwagę, że w porządku posiedzenia komisji nie ma punktu
„interpelacje i wnioski radnych”.
Radny Antoni Rzetelski odniósł się do wcześniejszej dyskusji na temat odbioru pierwszego etapu
drogi w Rycerzewie.
Zdaniem radnego odbioru drogi nie było. Pojawił się tylko wykonawca bez projektu na budowę drogi,
który wraz z mieszkańcami przeszedł i ustalono usterki. Nikt z mieszkańców nie podpisał protokołu
odbioru. Błąd został popełniony na etapie kosztorysu drogi a Burmistrz ponosi tego konsekwencje.
Wykonawca powinien pociągnięty być do odpowiedzialności.
W dniu 13 listopada br. planowany jest odbiór drugiego etapu budowy drogi w Rycerzewie.
Radny nadmienił, iż jeśli nie zostaną przedstawione plany budowy tej drogi czy zostanie odebrana
przez mieszkańców.
Radna Anna Michalak c. Franciszka nadmieniła ,iż dysponuje protokołem odbioru I etapu budowy
drogi i nie ma zawartych żadnych uwag w protokole. Skąd więc przetarg na roboty uzupełniające?
P u n k t 10
Wolne wnioski

P u n k t 11

Zamknięcie posiedzenia

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

Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Siwiński

