Protokół Nr XXII/2016
obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 27 stycznia 2016r
Obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 27 stycznia 2016r w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz. 14.30 do 17.00.
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 Agata Nowak – podinspektor w Urzędzie Miasta i Gminy
w Kłodawie.
Przewodniczący Rady poinformował, że w obradach sesji uczestniczy: Burmistrz Robert
Olejniczak, Sekretarz gminy Dorota Galus,Skarbnik gminy Grzegorz Dzięgielewski, Radca
prawny Jacek Kubiak, Dawid Pudło Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Socjalnych ,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 wprowadzić do porządku obrad punkty tj.
”Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady w roku 2015”
„Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia gminy Kłodawa z Wielkopolskiej Organizacji
Turystycznej”
Dodatkowe punkty Przewodniczący Rady zaproponował rozpatrzeć jako 6 i 13 porządku obrad.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zmiany porządku
obrad.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni opowiedzieli się za zmianą porządku obrad przy
obecności na Sali obrad 15 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 XXII sesji.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych porządek obrad

został przyjęty.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXII sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołów XX i XXI sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady.
6. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady w roku 2015.
7.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kłodawie na 2016r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Kłodawie
na 2016r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Komunalnej,
Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kłodawie na 2016r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Socjalnych Rady Miejskiej w Kłodawie na 2016r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie na
2016r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych
stanowiących własność gminy Kłodawa oraz warunków udzielenia bonifikaty i wysokości
stawki procentowej.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia gminy Kłodawa z Wielkopolskiej Organizacji
Turystycznej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Miasta Kłodawa ze Związku Miast Polskich.
15.Interpelacje i wnioski radnych.
16.Wolne wnioski.
17.Zamknięcie obrad sesji.
Punkt3

Przyjęcie protokołów XX i XXI sesji
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż protokoły obrad XX i XXI 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 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 Dorotę Galus Sekretarza Gminy o
przedstawienie sprawozdania z działalności międzysesyjnej .

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem –„Czy ktoś z państwa radnych ma
pytania względnie uwagi do przedstawionego sprawozdania?”
Radna Anna Michalak c. Franciszka nadmieniła, iż z posiadanych informacji wie, że
uruchomiona została procedura w sprawie budowy drogi w Pomarzanach Fabrycznych.
Kiedy droga zostanie budowana?
Burmistrz Robert Olejniczak wyjaśnił, iż budowa drogi ruszy w roku przyszłym.
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 18
grudnia 2015r do 27 stycznia 2016r.
Radny Antoni Rzetelski zwrócił uwagę, iż w czasie Jasełek w Gminnym Ośrodku Kultury w
Kłodawie Przewodniczący Rady złożył jego zdaniem zebranym niestosowne życzenia.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt6
Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady w roku 2015
Przewodniczący rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż sprawozdania działalności komisji
za rok 2015 przewodniczący komisji odczytali na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 27 stycznia
br. w związku z tym nie widzi potrzeby odczytywania kolejny raz na sesji.
Sprawozdania komisji stałych Rady stanowią załączniki nr 6,7,8,9 do protokołu.
Punkt7
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kłodawie na 2016r
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie planu
pracy Rady Miejskiej w Kłodawie na 2016r otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił pana Viceprzewodniczącego Rady Jacka
Zielińskiego.
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 XXII/109/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Punkt8

Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Kłodawie
na 2016r
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie planu
pracy Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Kłodawie na 2016r otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił pana Viceprzewodniczącego Rady Jacka
Zielińskiego.
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 XXII/110/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Punkt9
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Komunalnej,
Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kłodawie na 2016r

Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie planu
pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Komunalnej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w
Kłodawie na 2016r otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił pana Viceprzewodniczącego Rady Jacka
Zielińskiego.
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 XXII/111/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
P u n k t 10
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Socjalnych Rady Miejskiej w Kłodawie na 2016r
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie planu
pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kłodawie na
2016r otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił pana Viceprzewodniczącego Rady Jacka
Zielińskiego.
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 XXII/112/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
P u n k t 11
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie na
2016r
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie na 2016r otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił pana Viceprzewodniczącego Rady Jacka
Zielińskiego.
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 XXII/113/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
P u n k t 12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych
stanowiących własność gminy Kłodawa oraz warunków udzielenia bonifikaty i wysokości
stawki procentowej
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Kłodawa oraz
warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił Burmistrza 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 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 XXII/114/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

P u n k t 13
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia gminy Kłodawa z Wielkopolskiej Organizacji
Turystycznej
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
wystąpienia gminy Kłodawa z Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił 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 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 XXII/115/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
P u n k t 14
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Miasta Kłodawa ze Związku Miast Polskich
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
wystąpienia Miasta Kłodawa ze Związku Miast Polskich otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił 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 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 XXII/116/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
P u n k t 15
Interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
protokołów obrad XX i XXI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie.
Przewodniczący Rady zapytał - „Czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu XX 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 XXI 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 16
Wolne wnioski
Radny Julian Szałański - zwrócił uwagę ,iż jest zniesmaczony dzisiejszą sesją ,ponieważ
Przewodniczący Rady nie zwrócił Siudo przewodniczących komisji stałych Rady , aby
przedstawili propozycje planów pracy na rok 2016.Obecni na sesji mieszkańcy chcieliby
również zapoznać się z planami pracy komisji.
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński wyjaśnił, iż ta uwaga powinna być zgłoszona w
punkcie odczytywania uchwał. Każdy projekt uchwały był poddawany pod głosowanie i
zadawane było pytanie w sprawie pytań i uwag do przedłożonych projektów uchwał.
Radny Julian Szałański podkreślił, iż jest to uwaga na przyszłość.
Radna Anna Michalak c. Franciszka przychyliła się do uwagi przedmówcy podkreślając ,że
pan Przewodniczący Rady wprowadził nową metodę nigdy tak nie było ,aby omijać tematy
na sesji, które były omawiane na komisji.
Sesja jest najważniejszym posiedzeniem i powinno być wszystko odczytywane.
Radny Antoni Rzetelski zwrócił uwagę , iż był przekonany ,że plany pracy komisji będą
odczytane później po odczytaniu projektów uchwał poszczególnych komisji. Radni zapoznali
się z poszczególnymi planami pracy komisji na spotkaniu przedsesyjnym, ale mieszkańcy nie
znają treści planów pracy.
Viceprzewodniczący Radny Powiatu Zdzisław Domański podkreślił, że uchwały są również
ważne dla mieszkańców i zwrócił się do Przewodniczącego Rady o odczytywanie na sesji
wraz z uzasadnieniami. Mieszkańcy ,którzy uczestniczą w sesjach będą wiedzieli nad czym
radni dyskutują i głosują.
Sołtys wsi Leszcze Krystyna Kacprzak poparła wypowiedzi przedmówców.
Przewodniczący Rady Osiedla nr 2 Andrzej Maciejewski zwrócił uwagę ,iż również zwracał się
z prośbą do Burmistrza o przesyłanie projektów uchwał dotyczących spraw osiedla nr 2
Kłodawie.
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński - poinformował, iż na spotkaniu przedsesyjnym
radni szczegółowo zapoznają się i dyskutują nad danym projektem uchwały , a na sesji
uchwałą poddawana jest tylko głosowanie.
Przewodniczący Rady zwrócił się do przewodniczących komisji stałych o odczytanie planów
pracy komisji na rok 2016.
W pierwszej kolejności porosił radnego Jacka Zielińskiego o przedstawienie planu pracy
Komisji Działalności Gospodarczej Gospodarczej ,Komunalnej, Budżetu i Finansów następnie
Jadwigę Tyksińską przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych
oraz Karola Marczaka Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej i Danutę Kościukiewicz
przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
Radny Mariusz Michałkiewicz – poinformował o podsumowaniu akcji charytatywnej
‘’Gramy dla Wiktorii ‘’przeprowadzonej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie
i zarazem podziękował wszystkim ,którzy przyczynili się i wsparli w/w akcję.
Poinformował również, iż suma pozyskanych środków wynosi 21330 zł.
Radna Danuta Kościukiewicz zwróciła się z pytaniem do Burmistrza , kto będzie się zajmował

w gminie wypłatą świadczenia rodzicielskiego tzw.’’kosiniakowego ‘’,tj. 1000 zł ,które weszło
w życie z dniem 1 stycznia 2016r.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Alina Kruszka w odpowiedzi na zadane pytanie
wyjaśniła, iż jest to świadczenie rodzicielskie przyznawane jednemu z rodziców w wysokości
1000 zł i nie mają prawa do świadczenia macierzyńskiego z innych źródeł lub rodzic, który
pracuje i opłaca składki ZUS, a jego zasiłek macierzyński jest niższy 1000zł .Taki rodzic
otrzymuje wyrównanie do 1000 zł. Wypłatą w/w świadczenia zajmuje się Ośrodek Pomocy
Społecznej , gdyż ustawodawca wpisał to w ustawę o świadczeniach rodzinnych.
Radny Antoni Rzetelski zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza na temat sprzedaży działek
budowlanych za Ośrodkiem Zdrowia. Czy coś się zmieniło i czy Burmistrz znalazł sposób
i rozwiązanie ,aby w końcu działki zaczęły przynosić jakiś dochód.
W odpowiedzi Burmistrz wyjaśnił, iż były prowadzone rozmowy z potencjalnymi inwestorami
którzy mieli zamiar wybudować osiedle domków jednorodzinnych.
Kolejnym inwestorem miała być KSK Kłodawa ,która miała zamiar postawić magazyny do
składowania soli drogowej lecz z uwagi na zmienność aury inwestycja nie doszła do skutku.
Burmistrz podkreślił ,że jeżeli sytuacja ulegnie zmianie rada zostanie o tym niezwłocznie
poinformowana.
Julian Szałański zwrócił się o informacje czy jest już opracowana Strategia Rozwoju Gminy na
lata 2015-2025.
Burmistrz Kłodawy Robert Olejniczak poinformował, że prace są na etapie końcowych
poprawek wypracowanych przez zespół ,który uczestniczył w spotkaniach .W miesiącu
lutym zostanie przedłożony dokument do zaopiniowania.
Julian Szałański zaproponował ,aby dostosować stronę internetową Urzędu do wyświetlania
się na urządzeniach mobilnych.
Burmistrz Kłodawy Robert Olejniczak stwierdził, iż w najbliższym czasie będziemy
uruchamiali dostęp do urządzeń mobilnych.
Radna Anna Michalak c. Franciszka w imieniu mieszkańców bloku Boh. Września 5
podziękowała Dyrektorowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za szybkie i sprawne
usunięcie awarii wodociągowej ,która miała miejsce 6 stycznia br .
Ponadto radna zwróciła uwagę ,że na ulicy Boh.Września pomiędzy blokami Nr 7 -11 zapadł
się chodnik na całej szerokości i stoi woda. Sytuacja ta jest uciążliwa dla mieszkańców którzy
muszą chodzić po błocie.
Kolejnym pytaniem skierowanym do Burmistrza na spotkaniu przedsesyjnym przez radną
było podanie kwoty, ile wydajemy środków na prenumeraty i inne ewentualnie
dofinansowania na rzecz Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów?
Burmistrz Robert Olejniczak poinformował, że jeżeli będzie sprzyjająca aura chodnik w
najbliższym czasie zostanie naprawiony przez Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w
Kłodawie .
Odpowiadając na kolejne pytanie radnej Michalak poinformował ,że Urząd Miasta i Gminy
w Kłodawie zakupił Poradnik dla Radnego i Sołtysa w ilości 40 szt. za kwotę 1040 zł
natomiast Gazety Sołeckiej w roku ubiegłym dla 27 sołectw po jednym egzemplarzu za kwotę

1615 zł .Na ostatnim spotkaniu sołtysów w miesiącu styczniu w ramach ograniczenia kosztów
zwróciliśmy się z zapytaniem do sołtysów kto jest zainteresowany prenumerata Gazety
Sołeckiej ,14 sołectw opowiedziało się za prenumerata Gazety ,więc koszty w tym roku
zmniejszyły się i wynoszą 838,32 zł. Burmistrz podkreślił, że Gazeta Sołecka była od lat
zamawiana ,jest to zwyczaj praktykowany za kadencji moich poprzedników.
Radna Anna Michalak c. Franciszka – cyt. ‘’ Do tej pory byłam przekonana ,że periodyki
rozdawane przez pana Przewodniczącego są bezpłatne ,ponieważ tak nam mówił dużo
wcześniej, jak był zwykłym radnym. Czy zostaliśmy wprowadzeni w błądi . Ponadto
Przewodniczący ,jako pracownik Stowarzyszenia ,które prowadzi min. własną działalność
gospodarczą poprzez rozprowadzenie płatnych periodyków w Urzędzie Miasta i Gminy
działa na korzyść stowarzyszenia. Czy to nie jest konflikt interesów?
Nie może być takich podejrzeń ,że Przewodniczący Rady wykorzystuje swój mandat w
prowadzonej przez siebie działalności .To podważa zaufanie do Przewodniczącego ,narusza
dobry wizerunek rady i samorządu kłodawskiego.
W trosce o racjonalne wydawanie środków publicznych składam wniosek :
1.Zaprzestanie rozprowadzenia owych periodyków za publiczne środki.
2.Wprowadzenie indywidualnych ,odpłatnych zamówień dla osób zainteresowanych.
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński odniósł się do wypowiedzi radnej stwierdzając ,że
ponad 20 lat wydawana jest Gazeta Sołecka i poradnik dla Radnego i Sołtysów .Gminy w
Polsce zakupują dla sołtysów w/w gazety i poradniki. Są to jedyne egzemplarze wydawane
przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów ,które prowadzi działalność gospodarczą.
Poinformował również, że jest pracownikiem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, które nie
prowadzi działalności gospodarczej. Natomiast wszystkie periodyki ,które rozdaje są
wydawane w ramach grantów, stowarzyszenie ich nie sprzedaje tylko rozdaje.
Radna Anna Michalak c. Franciszka zaznaczyła cyt.’ ’Przewodniczący nie naruszył art.24f
ustawy o samorządzie jednak w tak przebiegły sposób rozprowadzanie wydawnictw jest
niedopuszczalne. Wprawdzie obowiązujące przepisy ustawowe regulują ograniczenia
związane z pełnieniem funkcji radnego, jednak aby nie wzbudzać podejrzeń o lobbowanie na
rzecz stowarzyszenia Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów wniosek jest zasadny ‘’
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński zwrócił się z zapytaniem do radnej o jakich
periodykach mówi o Poradniku Radnego i Gazecie Sołeckiej ?
Radna Anna Michalak c. Franciszka podkreśliła ,że gmina płaci z publicznych pieniędzy.
Wiceprzewodniczący przywołał do porządku radną Anna Michalak c. Franciszka oddając głos
Burmistrzowi Kłodawy.
Burmistrz Kłodawy Robert Olejniczak wyjaśnił ,że Przewodniczący nie jest Redaktorem
Naczelnym ani właścicielem drukarni ,która wydaje Gazetę Sołecką . W roku bieżącym
zmniejszono prenumeratę z 27 szt. na 14 szt. podkreślając przy tym ,że Gazeta Sołecka
istniej na terenie gminy od lat .
Radny Wojciech Matczak cyt.’’Jestem radnym od 1998 i Gazeta Sołecka była zamawiana już
za Burmistrza Domańskiego .28 stycznia br . na spotkaniu przedsesyjnym była pani w
stosunku do mojej osoby adwokatem a dzisiaj jest pani w stosunku do Przewodniczącego
prokuratorem .
Niech pani się zastanowi,bo tego wrzasku co pani robi na sesjach nie można słuchać’’
Kolejnym poruszonym tematem przez radnego był temat oznakowania ulicy Toruńskiej przy
sklepie ”Kornik”. Ponawiał temat na spotkaniu w miesiącu grudniu na którym obecny był
Wicestarosta pan Banaszewski, który poinformował , że temat jest załatwiony .
Radny poinformował, iż w odpowiedzi Dyrektora Zarządu Dróg w Kole jest informacja ,że

wykonane oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacyjnym ruchu.
Radny stwierdził, że znaki pionowe stoją ,ale poziomych brak.
Zwrócił się do Radnego Powiatu Zdzisława Domańskiego ,aby temat poruszył na sesji Rady
Powiatu.
Radny Andrzej Dziedzic zwrócił uwagę na uszkodzoną studzienkę na ulicy Cegielnianej .
Radna Anna Michalak c. Franciszka cyt.’’ Chciałam się ustosunkować do wypowiedzi radnego
Matczaka ,iż ataki ad persona są nie wskazane ,należy się szacunek dla każdego .Przypomnę
że nikogo nie obraziłam ,jeżeli obraziłam to szczerze przepraszam .Przypomnę ,że zostałam
wybrana w demokratycznych wyborach.’’
Sołtys wsi Górki Jan Kołodziejczak nadmienił ,że jest sołtysem ponad 25 lat i przez ten okres
czasu Gazeta Sołecka była zamawiana .
Radna Anna Michalak c. Franciszka zgłosiła wycofanie złożonego wniosku.
Sołtys wsi Leszcze Krystyna Kacprzak zadała pytanie Burmistrzowi o koszty utrzymania
budynku po Szkole Podstawowej w Dębinie .
Burmistrz Robert Olejniczak poinformował ,że szkoła podstawowa w Dębinie była
zlikwidowana w poprzedniej kadencji .W roku 2012 była podpisano umowę na wynajem
Stowarzyszeniu .Obiekt ten został nieuruchomiony ,nie została w nim uruchomiona
jakakolwiek działalność gospodarcza. Trwa postępowanie sądowo - wyjaśniające .
Dotychczas do budżetu wpłynęła kwota 80 000 zł .Obiekt został wyremontowany na koszt
stowarzyszenia. Obiekt nie funkcjonuje, gdyż stowarzyszenie ,które miało uruchomić
działalność fizycznie nie istnieje .Trwają rozmowy dotyczące przeznaczenia obiektu w
podobny kształt działalności do tej specyfiki . Trwają rozmowy z podobnym i instytucjami .
Ogłoszony był przetarg na wynajem obiektu z bardzo atrakcyjna ceną . Pojawiają się fundacje
stowarzyszenia, które zainteresowane są obiektem.
Koszty ponoszone przez gminę to koszty zakupu gazu do minimalnego ogrzania budynku
oraz zawarta umowa na okres 2-mcy z osobą na dozór pieca i budynku.
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński odniósł się do dyskusji na temat planów pracy
informując, że Przewodniczący kieruje pracami rady .Podkreślił, iż założyłem sobie za punkt
honoru ,że będzie się starał aby praca w radzie była efektywna a nie efektowna.
Nadmienił, iż unika robienia na sali widowiska ,może niektórzy nie potrafią bez tego żyć .
W poprzedniej kadencji byli radni, którzy zakłócali prace rady. Może chodzi o to,
aby mieć publiczność i być widocznym.
P u n k t 17
Zamknięcie obrad sesji

Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady XXII sesji
Rady Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
Protokołowała
Przewodniczący Rady
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(-) Agata Nowak

(-) Grzegorz Siwiński

