Protokół Nr XX/2015
obrad XX sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 18 grudnia 2015r
Obrady XX sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 18 grudnia 2015r w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz. 14.30 do 16.30.
Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady 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 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 zaproponował zdjąć z porządku obrad punkt tj.”Podjęcie uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza”.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zmiany porządku
obrad.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni opowiedzieli się za zmianą porządku obrad.
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 XXI sesji.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych porządek obrad
został przyjęty.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XX sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołów XVIII i XIX sesji.

4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady.
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zarządu
Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie.
7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa
na lata 2016-2043:
- odczytanie projektu uchwały
- odczytanie opinii stałych komisji Rady
-odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
- dyskusja i głosowanie nad poprawkami do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Kłodawa na lata 2016-2043
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016:
- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami
- odczytanie opinii stałych komisji Rady
-odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
- dyskusja i głosowanie nad poprawkami zgłoszonymi w czasie sesji budżetowej
9.Interpelacje i wnioski radnych.
10.Wolne wnioski.
11.Zamknięcie obrad sesji.
Punkt3
Przyjęcie protokołów XVIII i XIX sesji
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż protokóły obrad XVIII i XIX zostały
wyłożone do wglądu państwa radnych, prosił radnych o zapoznanie się z ich treścią.
Poinformował również ,że jeżeli nie będzie zgłoszonych poprawek i uzupełnień do
protokołów ich 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.
Wobec braku dyskusji nad sprawozdaniem, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie jego przyjęcia.
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 za okres od 26
listopada 2015r do 16 grudnia 2015r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt6
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zarządu
Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie sprawie

ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w
Kłodawie 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 jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych projekt uchwały został
przyjęty.
Uchwała Nr XX/100/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Punkt7
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa
na lata 2016-2043:
- odczytanie projektu uchwały
- odczytanie opinii stałych komisji Rady
-odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
- dyskusja i głosowanie nad poprawkami do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Kłodawa na lata 2016-2043
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2016 -2043r otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Zapoznały się z nim komisje Rady Miejskiej. Poinformował ,iż projekt uchwały rozpatrzony zostanie
wg następującego porządku:
– Odczytanie projektu uchwały
– Odczytanie opinii stałych komisji Rady
– Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

– Dyskusja i głosowanie nad poprawkami do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016
- 2043r
– głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Kłodawa na lata 2016 - 2043r.
Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika gminy pana Grzegorza Dzięgielewskiego o odczytanie
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata
2016-2043.
Następnie poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych radną
Jadwigę Tyksińską o odczytanie opinii komisji. Opinia komisji stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej radnego Karola Marczaka. Opinia komisji stanowi załącznik
nr 8 do protokołu.
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej panią Danutę Kościukiewicz o odczytanie opinii komisji .
Opinia komisji stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, Komunalnej Budżetu i Finansów pana Jacka Zielińskiego
o odczytanie opinii komisji .Opinia komisji stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
O odczytanie uchwały SO- 0957/44/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2015r wyrażającą opinię o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Kłodawa na 2016r Przewodniczący poprosił Skarbnika Gminy pana Grzegorza
Dzięgielewskiego. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Skarbnik nadmienił, iż wszystkie uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej zawarte w uchwale składu
Orzekającego RIO zostały przedstawione Radzie na spotkaniu w dniu 16 grudnia br. oraz przesłane do
RIO. Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem - ”Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi
do przedstawionego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kłodawa na lata 2016 – 2043?”
Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały w uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata
2016 - 2043?
W głosowaniu jawnym jednogłośnie projekt uchwały został przyjęty przy obecności na sali obrad 15
radnych.
Uchwała Nr XX/101/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Punkt8
Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016:
- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami
- odczytanie opinii stałych komisji Rady
-odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
- dyskusja i głosowanie nad poprawkami zgłoszonymi w czasie sesji budżetowej
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. Zapoznały się z nim komisje Rady Miejskiej.
Poinformował ,iż projekt uchwały rozpatrzony zostanie wg następującego porządku:

- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami
- odczytanie opinii stałych komisji Rady

-odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
- dyskusja i głosowanie nad poprawkami zgłoszonymi w czasie sesji budżetowej.
Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika gminy pana Grzegorza Dzięgielewskiego o odczytanie
projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
Następnie poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych radną
Jadwigę Tyksińską o odczytanie opinii komisji. Opinia komisji stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej radnego Karola Marczaka. Opinia komisji stanowi załącznik
nr 14 do protokołu.
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej panią Danutę Kościukiewicz o odczytanie opinii komisji .
Opinia komisji stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, Komunalnej Budżetu i Finansów pana Jacka Zielińskiego
o odczytanie opinii komisji .Opinia komisji stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
O odczytanie uchwały SO- 09527/44/8/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2015r wyrażającą opinię o przedłożonym przez
Burmistrza Kłodawy projekcie uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2016roraz Uchwały Nr SO0951/12/D/8/Ko/2015 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
8 grudnia 2015r wyrażająca opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Kłodawa
przedstawionego w projekcie budżetu gminy Kłodawa na 2016r. Uchwały stanowią załączniki nr 17
i 18 do protokołu.
Skarbnik nadmienił, iż wszystkie uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej zawarte w uchwale składu
Orzekającego RIO zostały przedstawione Radzie na spotkaniu w dniu 16 grudnia br. oraz przesłane do
RIO. Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem - ”Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi
względnie wnioski do projektu budżetu względnie zgłasza dodatkowe poprawki?”
Wobec braku uwag do projektu uchwały oraz braku zgłoszenia dodatkowych poprawek
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok
2016.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie projekt uchwały został przyjęty przy obecności na sali obrad 15
radnych.
Uchwała Nr XX/102/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Burmistrz Robert Olejniczak podziękował radnym za uchwalenie budżetu na rok 2016.

Punkt9
Interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
protokołów obrad XVIII i XIX sesji Rady Miejskiej w Kłodawie.
Przewodniczący Rady zapytał - „Czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu XVIII 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.
Przewodniczący Rady zapytał - „Czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu XIX 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 10
Wolne wnioski
Viceprzewodniczący Rady Jacek Zieliński zapoznał radnych z treścią pisma z dnia 12 grudnia
2015r p. Stanisława Leszczyńskiego w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Kserokopia pisma stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Radny Antoni Rzetelski nadmienił, iż był przeciw budowie kurników przez p. Leszczyńskiego.
Obecnie wniosek został zmieniony na siedlisko. Radny zwrócił się ,aby wniosek p.
Leszczyńskiego powrócił pod obrady.
Radny Jacek Zieliński stwierdził, iż temat jest zakończony, gdyż Rada Miejska podjęła decyzje
w tej sprawie. Nie widzi więc potrzeby, aby wracać ponownie do tematu.
Radna Anna Michalak c. Franciszka nadmieniła, iż wpłynęło pismo do Rady i Burmistrza
i powinno być rozpatrzone na komisjach stałych Rady czy na wspólnym posiedzeniu w trybie
administracyjnym.
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński zwrócił się do radcy prawnego o wyjaśnienie w jaki
sposób pismo powinno być załatwione.
Jacek Kubiak radca prawny wyjaśnił, iż Rada Miejska powinna wypowiedzieć się w
powyższym temacie , dlatego punkt ten powinien znaleźć się w porządku obrad kolejnej
sesji.
Radny Antoni Rzetelski zwrócił się do radcy prawnego o wyjaśnienie czy sprawozdanie
Burmistrza powinno być przyjęte w formie głosowania czy Rada powinna przyjąć
sprawozdanie tylko do wiadomości.
Jacek Kubiak radca prawny wyjaśnił, iż sprawozdanie nie jest przyjmowane w drodze
uchwały, gdyż podjęcie uchwały wywołuje skutki.
Radna Anna Michalak c. Franciszka nadmieniła, iż na spotkaniu przedsesyjnym zwróciła się
o informacje, które drogi i chodniki planowane są do budowy w roku 2016.
Burmistrz Robert Olejniczak wyjaśnił ,iż nie przewiduje się budowy nowych chodników.
Kluczowym zadaniem jest załatwienie ul. Cichej, dokończenie chodnika przy ul. przy ul.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz bieżące remonty i naprawy.
Nowe dwa ciągi chodnikowe zostaną wybudowane przy budowie ul. Barbary.
Burmistrz Robert Olejniczak podkreślił ,iż radni będą decydować wspólnie ,które chodniki
będą budowane, naprawiane w pierwszej kolejności.
Ewa Kaftan – Prezes PKPS w Kłodawie poinformowała, iż jej obecność na sesji spowodowana
jest między innymi brakiem odpowiedzi na pismo złożone w dniu 26 listopada 2015r do
urzędu w sprawie rozważenia przez Samorząd możliwości pomocy dla stowarzyszenia
poprzez dotację, względnie poprzez ogłoszenie konkursu.
Pani Kaftan podkreśliła, iż stowarzyszenie PKPS na terenie gm. Kłodawa działa od 10 lat.
Przez wymieniony okres 10 lat stowarzyszenie nie korzystało z pomocy. Stowarzyszenie
wyręczało Ośrodek Pomocy Społecznej z zadań. Nikt z sali nie poparł wniosku
stowarzyszenia PKPS, aby udzielić dofinansowania. Na 58 zarządów PKPS-u działających w
Polsce tylko z Kłodawy nie otrzymał wsparcia.
Burmistrz Robert Olejniczak przypomniał, iż pani Prezes stowarzyszenia wraz z członkiem
stowarzyszenia rozmawiała w czasie wizyty w urzędzie na temat zaprzestania działalności

stowarzyszenia a nie dofinansowania. Stowarzyszenie nie złożyło wniosku i nie przystąpiło do
konkursu.
Dawid Pudło Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu nadmienił, iż od trzech lat został
całkowicie zmieniony program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Sześciokrotnie
zwiększono pule środków na organizacje
pozarządowe o które stowarzyszenie mogło wystąpić.
Nikt z organizacji PKPS-u nie złożył wniosku, ani nie uczestniczył w konsultacjach.
Wszystkie organizacje ,które składały wnioski otrzymały dotacje.
Radna Anna Michalak c. Franciszka poinformowała, iż zapoznała się z pismem PKPS-u .
Należy podkreślić, iż stowarzyszenie działa od 10 lat na terenie gm. Kłodawa.
Poparła wniosek stowarzyszenia i zwróciła się o przyznanie dotacji w wysokości 3000zł.
P u n k t 11
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady XX sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady XX sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
Protokołowała
(-) Krystyna Rzetelska

Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Siwiński

