Protokół Nr XXV/2016
obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 29 kwietnia 2016r
Obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 29 kwietnia 2016r 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 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 Robert
Olejniczak, Sekretarz gminy Dorota Galus, Skarbnik gminy Grzegorz Dzięgielewski, 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 na sesję.
Przewodniczący Rady zaproponował zmienić kolejność rozpatrywania punktów porządku
posiedzenia.
Punkt 13 tj.„ Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kłodawa” - zaproponował rozpatrzeć jako 11 punkt porządku
posiedzenia.
Punkt 11 tj.
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłodawa Etap IV – dla wybranych terenów w obrębach: Korzecznik, Leszcze, Luboniek,
Rysiny - „zaproponował rozpatrzeć jako 12 punkt porządku posiedzenia.
Punkt 12 tj.
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłodawa Etap V – dla wybranego terenu w obrębie Bierzwienna Długa Kolonia „
zaproponował rozpatrzeć jako 13 punkt porządku posiedzenia.

Następnie Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński zwrócił się do radnych z pytaniem
„Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do przedstawionego porządku
obrad?”
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższa zmianę.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych proponowana
zmiana w porządku obrad została przyjęta przez radnych.
Następnie 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 uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
porządek obrad XXV sesji.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych porządek obrad
został przyjęty.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXV sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu obrad XXIV sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady.
6.Informacja Komendanta Gminnego o działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
na terenie gminy Kłodawa za 2015r.
7.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2015r.
8. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina” z działalności w 2015 roku.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
położonych w obrębie wsi Korzecznik gm. Kłodawa.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
położonej w Kłodawie.
11.Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kłodawa.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kłodawa Etap IV – dla wybranych terenów w obrębach: Korzecznik,
Leszcze, Luboniek, Rysiny.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kłodawa Etap V – dla wybranego terenu w obrębie Bierzwienna Długa
Kolonia.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016r.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2016-2043.
16.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.
17.Zapoznanie radnych z treścią protokołu nr 13/2016r z kontroli przeprowadzonej przez

Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie odbytej w dniu 22 marca 2016r w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kłodawie nt.”Kontrola wydatków związanych z realizacją Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, utrzymania świetlicy środowiskowej
w 2015r”
18.Zapozannie radnych z treścią pisma z dnia 14.04.2016r p. Jana Wotalskiego i zajęcie
stanowiska przez Radę Miejską w Kłodawie.
19.Interpelacje i wnioski radnych.
20.Wolne wnioski.
21.Zamknięcie obrad sesji.
Punkt3
Przyjęcie protokołu obrad XXIV sesji
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż protokół obrad XXIV 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 Dorotę Galus Sekretarza Gminy
o przedstawienie sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
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 30 marca 2016r do
27 kwietnia 2016r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt6
Informacja Komendanta Gminnego o działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
na terenie gminy Kłodawa za 2015r
Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie o działalności jednostek Ochotniczych

Straży Pożarnych na terenie gminy Kłodawa za 2015r za 2015r otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji.
Nadmienił, iż informacja została omówiona na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 27 kwietnia
br. 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.
Następnie Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński zwrócił się do radnych z pytaniem:
„Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do przedstawionej informacji?”
Tomasz Barański Prezes jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie podziękował
wszystkim za współpracę oraz za wsparcie straży.
Jan Sanigórski podziękował za 17,5 - letnią współpracę pełniąc rolę Komendanta Gminnego
Ochotniczych Straży Pożarnych w gm. Kłodawa.
Informacja Komendanta Gminnego o działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
na terenie gminy Kłodawa za 2015r stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt7
Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2015r
Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka
Kultury w Kłodawie za 2015r otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Nadmienił, iż informacja została omówiona na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 27 kwietnia
br. 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.
Następnie Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński zwrócił się do radnych z pytaniem:
„Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do przedstawionego
sprawozdania?
Pan Paweł Rosiak Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie podziękował za
współpracę w minionym 2015r roku.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2015r stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt8
Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina” z działalności w 2015 roku
Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina”
z działalności w 2015 roku otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Nadmienił, iż sprawozdanie zostało omówione na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 27
kwietnia br.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby sprawozdania nie odczytywać.
Za nie odczytywaniem sprawozdania radni opowiedzieli się w głosowaniu jawnym

jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński zwrócił się do radnych z pytaniem:
„Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do przedstawionego
sprawozdania?”
Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina” z działalności w 2015 roku stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt9
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
położonych w obrębie wsi Korzecznik gm. Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Korzecznik gm. Kłodawa
otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady 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 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 XXV/128/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
P u n k t 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
położonej w Kłodawie
Przewodniczący Rady 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 Przewodniczący Rady 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 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 XXV/129/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
P u n k t 11
Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa otrzymali radni wraz z zawiadomieniem
o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady 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 pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym 12 głosami ”za” i 2 głosami „przeciw” przy obecności na sali obrad
14 radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XXV/130/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
P u n k t 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłodawa Etap IV – dla wybranych terenów w obrębach: Korzecznik, Leszcze,
Luboniek, Rysiny
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa Etap IV – dla wybranych terenów
w obrębach: Korzecznik, Leszcze, Luboniek, Rysiny otrzymali radni wraz z zawiadomieniem
o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił pana Dawida Pudło
Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu.
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 XXV/131/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

P u n k t 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłodawa Etap V – dla wybranego terenu w obrębie Bierzwienna Długa Kolonia
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa Etap V – dla wybranego terenu
w obrębie Bierzwienna Długa Kolonia otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił pana Dawida Pudło
Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu.
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 XXV/132/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
P u n k t 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016r
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie budżetu na 2016r otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił pana Grzegorza
Dzięgielewskiego Skarbnika gminy.
Dodatkowo Skarbnik poinformował, iż w dniu 28 kwietnia br. do gminy wpłynęły środki na
wypłatę akcyzy za I półrocze 2016 , które zostały wprowadzone do budżetu zarządzeniem nr
28/2016r Burmistrza Kłodawy z dnia 27 kwietnia 2016r.
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 XXV/133/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
P u n k t 15
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2016-2043
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2016-2043
otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady 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 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XXV/134/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
P u n k t 16
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji
Przewodniczący Rady poinformował, iż w czasie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
w dniu 31 marca w punkcie ”Wolne wnioski” radna Anna Michalak c. Franciszka zwróciła się
o udzielenie odpowiedzi na następujące wnioski i zapytania:
1.Czy pomiar z nielegalizowanego urządzenia ( po upływie 5 laty) upoważnia Zakład
Wodociągów i Kanalizacji powystawiania faktur a odbiorcę do wniesienia opłaty na
podstawie tej faktur?
2.Ilu nowych odbiorców przybyło w 2013,2014 i 2015r. z podziałem na:
- sieć wodociągową
- kanalizację sanitarną
W dniu 28 kwietnia 2016r do Biura Rady wpłynęła odpowiedź z treścią której zapoznał
radnych wiceprzewodniczący Rady Jacek Zieliński.
Odpowiedź stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Kolejne pytania złożone przez radną dotyczyły:
Na stronie BIP, w rejestrze umów cywilnoprawnych jest kilka umów o dzieło (2015,2016) na
zadanie inspektora nadzoru
1.Czy nadzór budowlany, czy nadzór inwestorski przez inspektora nadzoru może być umową
o dzieło?
Pytania kierowane do p. Burmistrza:
04 marca 2016r została podpisana umowa z panem Lemczakiem na wykonanie projektu
przyłącza kanalizacyjnego za kwotę 3 000zł?
2.O jakie przyłącze chodzi? do której działki?
Na ostatniej sesji Rada podjęła uchwałę dot. Wnioskodawcy w sprawie wykonania przyłącza.

Rada nie była kompetentna i sprawę przekazała Burmistrzowi.
2.Jaki jest dalszy bieg sprawy?
Z treścią odpowiedzi zapoznał radnych wiceprzewodniczący Rady Jacek Zieliński.
Odpowiedź stanowi załączniki nr 17 do protokołu.
( Obrady sesji opuścili radni: Anna Michalak c. Bronisława, Jadwiga Tyksińska, Mariusz
Michałkiewicz, Julian Szałański – stan radnych 10)
P u n k t 17
Zapoznanie radnych z treścią protokołu nr 13/2016r z kontroli przeprowadzonej przez
Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie odbytej w dniu 22 marca 2016r w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kłodawie nt.”Kontrola wydatków związanych z realizacją Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, utrzymania świetlicy
środowiskowej w 2015r”
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Danuty Kościukiewicz o przedstawienie protokołu nr 1/2016r z kontroli przeprowadzonej
przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie odbytej w dniu 22 marca 2016r w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie nt.”Kontrola wydatków związanych z realizacją
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, utrzymania świetlicy
środowiskowej w 2015r”
Protokół Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
P u n k t 18
Zapoznanie radnych z treścią pisma z dnia 14.04.2016r p. Jana Wotalskiego i zajęcie
stanowiska przez Radę Miejską w Kłodawie
Przewodniczący Rady zwrócił się do wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie pana
Jacka Zielińskiego o zapoznanie radnych z treścią pisma- skargi p. Jana Wotalskiego.
O zabranie głosu ,Przewodniczący Rady poprosił radcę prawnego p. Jacka Kubiaka.
Radca prawny Jacek Kubiak wyjaśnił, iż zgodnie z §26 Statutu gminy Kłodawa, obok
podejmowania uchwał w sprawach należących do kompetencji Rady, określonych w ustawie
o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydawanych na ich
podstawie, statut przewiduje możliwość podejmowania przez radę m.in. oświadczeń,
zawierających stanowisko w określonej sprawie.
Wymienione pismo powinno wrócić pod obrady komisji stałych rady w celu wypracowania
stanowiska.
Na podstawie ustaleń poszczególnych komisji na sesji w miesiącu maju Rada Miejska
w stosownym oświadczeniu winna rozstrzygnąć wniesioną skargę.
Radni nie wnieśli uwag do propozycji przedstawionej przez Radcę prawnego.

P u n k t 19
Interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu
obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie.
Przewodniczący Rady zapytał - „Czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu XXIII sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie?
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 10 radnych protokół został
przyjęty
P u n k t 20
Wolne wnioski
Radna Anna Michalak c. Franciszka podziękowała za udzielenie odpowiedzi na wnioski
i pytania zadane w czasie obrad XXIV sesji.
Zwróciła jednak uwagę, że jedną z odpowiedzi otrzymała przed obradami sesji, dlatego
trudno jest odnieść się do niej. Prosiła o przestrzeganie terminów udzielania odpowiedzi.
Radca prawny Jacek Kubiak wyjaśnił, iż termin udzielenia odpowiedzi zgodnie ze statutem
wynosi 30 dni.
Zwracając się do radnej poinformował, iż ma czas na zapoznanie się z treścią odpowiedzi,
aby odnieść się do niej na kolejnej sesji czy jest zadawalająca. Termin odpowiedzi został
zachowany.
Radna Anna Michalak c. Franciszka nadmieniła, iż rejestrze umów na stronie BIP widnieją
umowy zawarte z p. A Pecyną na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz
kosztorysu inwestorskiego na drogi: Krzykosy –Tarnówka - Bierzwienna Długa oraz Cząstków
- Krzykosy.
Radna zwróciła się o wyjaśnienie na czym polega takie zadanie?
Pan Dawid Pudło Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, iż w Urzędzie
Marszałkowskim ogłoszono konkurs na dofinansowanie dróg lokalnych ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich .
Aby można było złożyć wniosek o dofinansowanie należało przygotować dokumentację
projektowo-kosztorysową lub program funkcjonalno - użytkowy. W związku z tym ,iż
przygotowana była dokumentacja projektowo-kosztorysowa na drogę Pomarzany – Kłodawa
został złożony wniosek o dofinansowanie w/w drogi.
W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie z programu funkcjonalno – użytkowego
nie są wymagane uzgodnienia, opinie.
Według programu funkcjonalno – użytkowego wykonawca projektuje, uzyskuje pozwolenia
i buduje „zaprojektuj-buduj”.

Gmina Kłodawa złożyła 3 wnioski o dofinansowanie dróg w ramach PROW 2014-2020:
Pomarzany-Kłodawa9cmentarz), Krzykosy –Tarnówka – Bierzwienna Długa oraz CząstkówKrzykosy.
Przy tym programie łatwiej i szybciej można wykonać inwestycje. Jest to program dużo
korzystniejszy dla samorządów.
Burmistrz Robert Olejniczak nadmienił, iż w poprzedniej kadencji byłą podjęta uchwała
intencyjna na budowę dróg.
W programie funkcjonalno – użytkowym można przystąpić do przetargu „zaprojektuj-buduj”.
Burmistrz Robert Olejniczak zwrócił się do przedstawicieli Kopalni Soli ”Kłodawa”
o odnowienie baneru znajdującego się na stadionie.
Ponadto Burmistrz poinformował, iż daje pod rozwagę czy samorząd przejmuje ratusz?
Koszty rewitalizacji to kwota ponad 2 mln złotych.
Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków i jest chroniony przez konserwatora.
Burmistrz zwrócił się do radnych o przemyślane , konstruktywne decyzje w tym temacie.
Andrzej Maciejewski przewodniczący Rady Osiedla Nr 2 zwrócił się o informacje czy
poczyniono kroki w kierunku oczyszczenia piasku z drogi i chodnika przy ul. Dąbskiej.
Burmistrz Robert Olejniczak poinformował, iż harmonogram oczyszczania dróg ustala
zarządca drogi.
Pan Dawid Pudło Kierownik Referatu Oświaty ,Kultury i Sportu nadmienił, iż droga nr 263 jest
traktowana w III i IV kategorii i należy czekać , gdyż prace te wykonywane są sukcesywnie.
Podobnie dzieje się w przypadku odśnieżania.
P u n k t 21
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady XXV sesji
Rady Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
Protokołowała
(-) Krystyna Rzetelska

Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Siwiński

