Protokół Nr XXVI/2016
obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 30 maja 2016r
Obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 30 maja 2016r w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz. 14.30 do 16.00.
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 zdjąć z porządku obrad punkt 17 tj.”Przyjęcie
oświadczenia Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie pisma p. Jana Wotalskiego„
Informuję ,że komisje stałe Rady Miejskiej w Kłodawie nie zajęły stanowiska w sprawie pisma
p. Jana Wotalskiego z dnia 14 kwietnia2016r i zwróciły się do Burmistrza o udzielenie
dodatkowych wyjaśnień.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radni opowiedzieli się za
zmianą porządku obrad.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -„Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do porządku obrad?”
Wobec braku uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek
obrad XXVI sesji.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych porządek obrad
został przyjęty.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXVI sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu obrad XXV sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady.
6.Ocena zasobów pomocy społecznej.
7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie.
8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta i gminy Kłodawa.
9.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów
w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami.
10.Podjęcie uchwały w sprawie terminu ,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych
na obszarze gminy Kłodawa.
12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu
Wodociągów
i Kanalizacji w Kłodawie.
13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kłodawie.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016r.
15.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.
16.Zapoznanie radnych z protokołem nr 14/2016z kontroli przeprowadzonej przez Komisję
Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie odbytej w dniu 12 kwietnia 2016r nt.”Kontrola
działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie za 2015r”
17.Interpelacje i wnioski radnych.
18.Wolne wnioski.
19.Zamknięcie obrad sesji.
Punkt3
Przyjęcie protokołu obrad XXV sesji
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż protokół obrad XXV 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.
Dodatkowo pani Sekretarz poinformowała o osiągnięciach uczniów z Gimnazjum nr 1
w Kłodawie biorących udział w konkursach.
W dniu 12 maja 2016r odbył się we wrześni finał Wojewódzki Zawodów Strzeleckich
o „Srebrne Muszkiety - 2016”.
W klasyfikacji drużynowej dziewcząt szkoła uzyskała I miejsce oraz w klasyfikacji drużynowej
chłopców III miejsce.
W konkursie Wiedzy o Wielkopolsce uczennica Amelia Wojciechowska zajęła I miejsce.
W I edycji Ogólnopolskiej Akademii „Konkurs wiedzy o Prawie” organizowany przez Centrum
Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych pod patronatem Ministra Edukacji
Narodowej oraz Patronatem Medialnym Rzeczypospolitej zajął uczeń Kamil Szydłowski.
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
Ocena zasobów pomocy społecznej
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż informacje o zasobach pomocy
społecznej otrzymali państwo 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.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do radnych – „Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do przedłożonej informacji?”
Wobec braku uwag do informacji ,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 uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił panią Dorotę Galus
Sekretarza gminy.
Pani sekretarz poinformowała ,iż zmiana Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie
wynika z konieczności dostosowania przedmiotu działalności i organizacji wewnętrznej
Ośrodka do zadań wynikających z przepisów prawa.
Opracowanie zmian związane jest również z koniecznością ujednolicenia oraz
uporządkowania prawnego zapisów Statutu. Celem zmian w Statucie jest odzwierciedlenie
faktycznie wykonywanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.
Biorąc powyższe pod uwagę, dla prawidłowej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłodawie, zasadne jest wprowadzenie Statutu i podjęcie Uchwały w proponowanym
brzmieniu.
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 XXVI/135/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Pu n k t 8
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta i gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kłodawa otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił panią Dorotę Galus
Sekretarza gminy.
Pani Sekretarz poinformowała, iż w związku z nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach zaszła konieczność, aby ponownie podjąć uchwałę w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kłodawa.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobligowała samorządy do
dodatkowego odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w tym odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji na obszarach zabudowy jednorodzinnej w obszarze miast.
W związku z powyższym wprowadzono do Regulaminu zapisy zgodnie z którymi na terenie
miasta i gminy Kłodawa odbiór tych odpadów z rejonu zabudowy jednorodzinnej w mieście
odbywać się będzie z częstotliwością co najmniej raz na dwa tygodnie.
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 XXVI/136/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt9
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie
odpadami
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za
gospodarowanie odpadami otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił panią Dorotę Galus
Sekretarza gminy.
Pani Sekretarz poinformowała, iż nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach wprowadziła dodatkowe zapisy, które: obligują samorządy do dodatkowego
odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w tym odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji na obszarach zabudowy jednorodzinnej w obszarze miast, nakazują określenie
trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości lub przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Stosowne zapisy zostały wprowadzone do przedłożonej uchwały.
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 XXVI/137/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
P u n k t 10
Podjęcie uchwały w sprawie terminu ,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie terminu częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił panią Dorotę Galus
Sekretarza gminy.
Pani Sekretarz poinformowała, iż nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach wprowadziła obowiązek określenia w uchwale czy opłata jest uiszczana z dołu czy
z góry. Stosowne zapisy zostały wprowadzone do niniejsze uchwały.
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 XXVI/138/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
P u n k t 11
Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
położonych na obszarze gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze gminy Kłodawa otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił pan Roberta Olejniczaka
Burmistrza.
Burmistrz poinformował, iż w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach dokonano zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji zmieniono punkty B,D2iE.
Zmiany obejmują: podanie nowej okoliczności nakazującej złożenie deklaracji, wypełniono
wzór deklaracji w części D2 dla danych określających nieruchomość, na której powstają
odpady komunalne poprzez wypełnienie pól określających położenie nieruchomości pod

względem Kraju, Województwa, Powiatu i Gminy. Właściciel nieruchomości będzie musiał
tylko wpisać w deklaracji adres nieruchomości na terenie gminy Kłodawa, na której powstają
odpady.
W części E deklaracji zmieniono sposób wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Zmiany te uwzględniają m.in. wprowadzone z dniem 1 stycznia 2016 roku
zwolnienie z opłaty dla rodzin posiadających status Karty Dużej Rodziny. Obowiązujący
obecnie wzór deklaracji powoduje w niektórych przypadkach konieczność składania dwóch
lub większej liczby deklaracji, dotyczącej jednej nieruchomości, przez jej właściciela w celu
właściwego wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wzór deklaracji z niniejszej uchwały umożliwi wyliczenie wysokości opłaty poprzez złożenie
jednej deklaracji przez właściciela nieruchomości także w takich przypadkach gdy na tej
nieruchomości będą zamieszkiwać mieszkańcy korzystający ze zwolnienia lub nie oraz
zbierający odpady w sposób selektywny lub nieselektywny.
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 XXVI/139/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
P u n k t 12
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie
otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Z treścią skargi radni zapoznali się na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 25 maja 2016r.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił wiceprzewodniczącego
Rady Jacka Zielińskiego.
Następnie Przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedłożonego projektu uchwały?”
Radny Mariusz Michałkiewicz nadmienił, iż na spotkaniu przedsesyjnym Rady Miejskiej
Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji udzielił wyjaśnień w sprawie złożonej skargi.
Radny stwierdził, iż w przypadku spraw technicznych został przekonany.
Nie zgadza się jednak z faktem braku udzielenia odpowiedzi przez Dyrektora Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji na pismo złożone przez skarżących.
Z wyjaśnień radcy prawnego wynika, iż w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia
została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę ,

a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności organ właściwy do jej
rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko bez zawiadamiania skarżącego.
Radny podkreślił, iż jego zdaniem na każde pismo powinna być udzielona odpowiedź nawet
w przypadku, gdy nie wnosi nowych okoliczności sprawy. W związku z powyższym radny
nadmienił, iż „wstrzyma się” od głosu.
Wobec braku dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym 11 głosami”za”,2 głosami ”wstrzymującymi”( 1 radna nie brała
udziału w głosowaniu) przy obecności na sali obrad 14 radnych projekt uchwały został
przyjęty.
Uchwała Nr XXVI/140/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
P u n k t 13
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kłodawie
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie
otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Z treścią skargi radni zapoznali się na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 25 maja 2016r.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił wiceprzewodniczącego
Rady Jacka Zielińskiego.
Następnie Przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedłożonego projektu uchwały?”
Radny Wojciech Matczak nadmienił, iż na spotkaniu przedsesyjnym były wyjaśnienia ze
strony Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zarzuty skarżącego.
Radny stwierdził, iż jego zdaniem pani Dyrektor zareagowała prawidłowo na zgłoszenie.
Radny Mariusz Michałkiewicz nadmienił, iż sprawę zna z artykułu w prasie oraz wypowiedzi
skarżącego.
Rozumie fakt, iż pani Dyrektor postąpiła słusznie dla dobra dziecka. Jest to odpowiedzialność
osób, które pełnią funkcje publiczne. Z wypowiedzi skarżącego wynikało ,że sprawę i tak
przekaże dalej.
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 ”wstrzymującym”( 1 radna nie brała udziału
w głosowaniu) przy obecności na sali obrad 14 radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XXVI/141/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 12 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.
Skarbnik poinformował, iż przedłożony został w dniu sesji radnym III projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016r.
Do projektu uchwały wprowadzone zostały dodatkowo dwie zmiany, które dotyczą
zwiększenia dochodów o kwotę 364,34 zł jako dotację na akcyzę oraz dotację na zakup
książek do biblioteki w gimnazjum o kwotę 12 000zł.
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 zgłosiła wniosek w sprawie wykreślenia kwoty 10 000zł
z przeznaczeniem na promocje na materiały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek zwracając się do radnych
z pytaniem -„Kto z państwa radnych jest za zdjęciem z projektu uchwały kwoty 10 000zł
z przeznaczeniem na promocje?”
W głosowaniu jawnym 1 głosem ”za”, 9 głosami ”przeciw” i 4 głosami ”wstrzymującymi” przy
obecności na sali obrad 14 radnych wniosek został odrzucony.
Wobec braku dalszej dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym 13 głosami ”za” i 1 głosem ”przeciw” przy obecności na sali obrad 14
radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XXVI/142/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
P u n k t 15
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji
Przewodniczący Rady poinformował, iż na wnioski i interpelacje zgłoszone na XXV sesji w
dniu 29 kwietnia br. zostały na bieżąco w dniu sesji udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia.
Radni nie złożyli pisemnych wniosków i interpelacji.
P u n k t 16
Zapoznanie radnych z protokołem nr 14/2016z kontroli przeprowadzonej przez Komisję
Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie odbytej w dniu 12 kwietnia 2016r nt.”Kontrola
działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie za 2015r”

Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Komisji
Rewizyjnej pana Andrzeja Dziedzica o przedstawienie protokołu nr 14/2016r z kontroli
przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie odbytej w dniu
12 kwietnia 2016r ”Kontrola działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie za 2015r”
Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
P u n k t 17
Interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu
obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Kłodawie.
Przewodniczący Rady zapytał - „Czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu XXV sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie?
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym 13 głosami ”za” i 1 głosem ”wstrzymującym” przy obecności na sali
obrad 14 radnych protokół został przyjęty.
P u n k t 18
Wolne wnioski
Andrzej Maciejewski Przewodniczący Rady Osiedla Nr 2 poinformował, iż Burmistrz Robert
Olejniczak zwrócił się do Rady Osiedla o zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia zmiany
w istniejącej organizacji ruchu przy ul. Bohaterów Września polegającej na likwidacji
istniejącego programu zwalniania a zamontowanie 2 szt. progów zwalniających płytowych
z wyznaczonymi przejściami dla pieszych.
Burmistrz wyjaśnił, iż spotkała się Rada Osiedla Nr 2 w tym temacie .
Ponadto została podana do wiadomości informacja, która została umieszczona w blokach
w celu zapoznania się mieszkańców.
Po upływie tygodnia mieszkańcy wyrażą swoją opinię w tym temacie.
Radny Julian Szałański zwrócił uwagę, że na osiedlu brakuje dostępu do toalety publicznej.
Radny Mariusz Michałkiewicz poruszył sprawę bezpieczeństwa przy boisku „Orlik”, gdzie
odbywają się popisy pojazdami.
Wiceprzewodniczący Rady Jacek Zieliński odczytał radnym zaproszenie na Spotkanie
Integracyjne w Gimnazjum nr 1 w Kłodawie w dniu 10 czerwca 2016r godz.15.30 oraz Festyn
Rodzinny w Gimnazjum nr 3 w Rysinach-Kolonii w dniu 11 czerwca 2016r godz. 16.00.
P u n k t 19
Zamknięcie obrad sesji

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

Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Siwiński

