Protokół Nr XXXI/2016
obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 25 listopada 2016r
Obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 25 listopada 2016r w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz. 14.30 do godz.16.50
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 Robert
Olejniczak, Sekretarz gminy Dorota Galus, Skarbnik gminy Grzegorz Dzięgielewski, Kierownik
Referatu Oświaty, Kultury, Sportu Dawid Pudło, 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 rozpatrywanych punktów.
Punkt 22 tj.”Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania partycypacji
społecznej w Programie Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2016-2025” rozpatrzeć jako
punkt 6 porządku obrad.
Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów zaproponował
rozpatrzeć jako 12 porządku obrad.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad .Za zmianą porządku
obrad radni opowiedzieli się w głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad
15 radnych.
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
wniosek w sprawie jego przyjęcia.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 13 radnych porządek obrad
został przyjęty.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXXI sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu obrad XXX sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania partycypacji społecznej
w Programie Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2016-2025.
7.Informacja z działalności Biblioteki Publicznej w Kłodawie za 2015r.
8.Informacja dotycząca działalności obiektów sportowych na terenie gminy Kłodawa za
2015r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
10.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kłodawa.
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
dotyczących podatku rolnego i podatku leśnego.
12.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.
13.Podjęcie decyzji w sprawie ceny drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego.
14.Podjęcie decyzji w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
15.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za ciepło dostarczone z
urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną stanowiącą własność gminy Kłodawa.
17.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami
pozarządowymi w roku 2015.
18.Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa
o organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”.
19.Przyjęcie projektu uchwały w sprawie utworzenia funduszu pożyczkowego dla organizacji
pozarządowych.
20.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.
21.Podjęcie uchwały w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym szkołom, przedszkolom
oraz innym formom wychowywania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i
prawne.
22.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016r.
23.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.
24.Interpelacje i wnioski radnych.
25.Wolne wnioski.
26.Zamknięcie obrad sesji.

Punkt3
Przyjęcie protokołu obrad XXX sesji

Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż protokół obrad XXIX 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.
Radny Antoni Rzetelski zwrócił się o udzielenie informacji w sprawie ogłoszonego przetargu
na kredyt w kwocie 1 100 000zł.
Burmistrz nadmienił, iż w punkcie „ interpelacje i wnioski radnych” zostanie udzielona
odpowiedź.
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 27 października
2016r do 22 listopada 2016r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt6
Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania partycypacji społecznej
w Programie Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2016-2025
Przewodniczący Rady poinformował ,iż projekt uchwały w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania partycypacji społecznej w Programie Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata
2016-2025 otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił panią Magdalenę Bawej inspektora ds. kontroli
zarządczej.
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 XXXI/173/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt7
Informacja z działalności Biblioteki Publicznej w Kłodawie za 2015r
Przewodniczący Rady poinformował, iż informację z działalności Biblioteki Publicznej
w Kłodawie za 2015r otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Z uwagi na omówienie informacji na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 23 listopada br.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby informacji nie odczytywać.
Za nie odczytywaniem informacji radni opowiedzieli się w głosowaniu jawnym jednogłośnie
przy obecności na sali obrad 15 radnych.
Następnie Przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do informacji?”
Wobec braku dyskusji nad informacją, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek
w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych informacja
została przyjęta.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt8
Informacja dotycząca działalności obiektów sportowych na terenie gminy Kłodawa za
2015r
Przewodniczący Rady poinformował, iż informację dotycząca działalności obiektów
sportowych na terenie gminy Kłodawa za 2015r otrzymali radni wraz z zawiadomieniem
o sesji.
Następnie Przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do informacji?”
Wobec braku dyskusji nad informacją, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek
w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych informacja
została przyjęta.
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt9
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Rady poinformował ,iż projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.

O przedstawienie projektu uchwały poprosił Burmistrza pana 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 dalszej dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym 13 głosami”za”,1 głosem ”przeciw” i 1 głosem ”wstrzymującym” przy
obecności na sali obrad 15 radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XXXI/174/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
P u n k t 10
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady 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 z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił Burmistrza pana 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 dalszej dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym 13 głosami”za”,2 głosami „przeciw” przy obecności na sali obrad
15 radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XXXI/175/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
P u n k t 11
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
dotyczących podatku rolnego i podatku leśnego
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku rolnego i podatku leśnego otrzymali
radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił Burmistrza pana 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 dalszej 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 XXXI/176/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
P u n k t 12
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie
opłaty od posiadania psów otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił Burmistrza pana 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 dalszej 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 XXXI/177/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
P u n k t 13
Podjęcie decyzji w sprawie ceny drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego
Przewodniczący Rady poinformował, iż zgodnie Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 20 października 2016r cena drewna przyjmowana do obliczania
podatku leśnego wynosi 191,01 zł za 1 m3.Rada może obniżyć stawkę.
Burmistrz proponuje pozostawić stawkę na nie zmienionym poziomie.
Według takiej ceny podatek za 1 ha lasu wynosi 42,0222zł.
Następnie Przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych
ma inną propozycję?”
Wobec braku innych propozycji nad projektem uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia propozycji Burmistrza.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych
proponowana stawka przez Burmistrza została przyjęta.
P u n k t 14
Podjęcie decyzji w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Przewodniczący Rady poinformował ,iż uchwałę Nr 367/2009r Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 20 listopada 2009r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych otrzymali radni wraz z zawiadomieniem.
Propozycja jest , aby stawki pozostawić bez zmian.

Następnie Przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Ktoś z państwa radnych jest
za taką propozycją?”
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych radni
opowiedzieli się za pozostawieniem stawek podatku od środków transportowych bez zmian.
P u n k t 15
Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie opłaty targowej otrzymali
radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza pana 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 dalszej 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 XXXI/178/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
P u n k t 16
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za ciepło dostarczone
z urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną stanowiącą własność gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen
i opłat za ciepło dostarczone z urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną stanowiącą własność
gminy Kłodawa otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił Burmistrza pana 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 XXXI/179/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
P u n k t 17
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami

pozarządowymi w roku 2015
Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdania z realizacji Programu współpracy
Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji.
Następnie Przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do sprawozdania?”
Wobec braku dyskusji nad sprawozdaniem, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych sprawozdanie
zostało przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
P u n k t 18
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa
o organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu
współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok” otrzymali radni
wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
pana Dawida Pudło.
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 XXXI/180/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
P u n k t 19
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie utworzenia funduszu pożyczkowego dla organizacji
pozarządowych
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie utworzenia funduszu
pożyczkowego dla organizacji pozarządowych otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
pana Dawida Pudło.
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 XXXI/181/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
P u n k t 20
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Burmistrza otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, iż na spotkaniu przedsesyjnym radnych Rady Miejskiej
w Kłodawie w dniu 23 października br. wysłuchali również wyjaśnień Burmistrza. Radni
uznali, że skarga jest bezzasadna.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił 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 14 radnych
projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XXXI/182/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
P u n k t 21
Podjęcie uchwały w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym szkołom, przedszkolom
oraz innym formom wychowywania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne
i prawne
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie dotacji udzielanych
niepublicznym szkołom, przedszkolom oraz innym formom wychowywania przedszkolnego,
prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił Skarbnika Gminy Grzegorza Dzięgielewskiego.
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 XXXI/183/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

P u n k t 22
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.
W dniu sesji radni otrzymali III projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
budżetu na 2016r.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił Skarbnika Gminy Grzegorza Dzięgielewskiego.
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 odniosła się do pozycji 46 448,26 z przeznaczeniem na
pomoce dydaktyczne .
Z wyjaśnień Skarbnika gminy wynika ,że zmiana dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych dla
przedszkola.
Radna stwierdziła, iż przedszkole posiada uchwalony budżet i powinno się gospodarować
tym budżetem w ciągu roku.
Wobec braku dalszej 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 XXXI/184/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
P u n k t 23
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji
Przewodniczący Rady poinformował, iż na radna Anna Michalak c. Franciszka na XXX sesji
zgłosiła dwie interpelacje.
O zapoznanie z treścią odpowiedzi na interpelacje poprosił viceprzewodniczącego Rady Jacka
Zielińskiego.
Radna Anna Michalak c. Franciszka odniosła się do wyjaśnienia w sprawie modernizacji
kolejnego odcinka drogi powiatowej ul. Łęczycka. Z wyjaśnienia wynika, że dofinansowanie
wynosiło 50% przy udziale środków gminy również 50%.
Burmistrz podkreślił, iż wyczerpująca odpowiedź jest zamieszczona w odpowiedzi na
zgłoszona interpelacje przez radna na XXX sesji.
Burmistrz Robert Olejniczak zwrócił się do radnej Anny Michalak c. Franciszka czy udzielone
odpowiedzi na interpelacje są satysfakcjonujące dla radnej?
Radna podziękowała za udzielone odpowiedzi.
Radna Anna Michalak c. Franciszka wróciła dodo odpowiedzi na interpelacje jakie otrzymała

na poprzedniej sesji w sprawie termomodernizacji budynków.
Cyt.”Chciałabym przypomnieć, że termomodernizacją objęte miały być: budynek urzędu oraz
szkoła podstawowa.
Otóż wszystkie działania podjęte przez Burmistrza w cel złożenia wniosku na
termomodernizację budynków użyteczności publicznej tj. dokumenty niezbędne do złożenia
wniosku kosztowały nas – podatników 113 000zł.
Rodzi się wątpliwość, na ile dokładnie , rzeczowo i wyczerpująco zleceniobiorcy wykonali
zlecenia skoro nasza gmina znalazła się na 79 pozycji i nie otrzymała dofinansowania?
Panie Burmistrzu , należy zastanowić, komu i za ile zlecamy zadania ponieważ wydajemy
grube pieniądze firmom zewnętrznym a efektów brakuje.
Panie Burmistrzu, kilka razy Pan mówił i podkreślał, że wniosek o środki na dokumentację na
rewitalizację przygotowali pracownicy urzędu a nasza gmina znalazła się na 2 pozycji
i otrzymała ponad 40 000zł dofinansowania.
Zatem może należy docenić i wykorzystać wiedze i umiejętności miejskich urzędników?
Szanowny p. Burmistrzu nie bez kozery podzieliła się z radą spostrzeżeniami ponieważ w
ewidencji umów za niektóre zadania zlecone kwoty wypłacane zleceniobiorcom budzą
wątpliwości.
Mnie niepokoi niewystarczające zainteresowanie Rady w aspekcie zasadności wydatkowania
środków publicznych min. brak analizy wartości zleceń. Ponadto w rejestrze umów nie
wszystkie umowy są publikowane.
Mogłabym podać przykłady ograniczę się do jednego przykładu: brakuje umowy z p…….
na kwotę 57 000zł.”
Burmistrz Robert Olejniczak wyjaśnił, aby gmina mogła przystąpić do programu musi mieć
komplet dokumentów: audyt, opinie itp.
Jeśli chodzi o rzetelność pracowników Burmistrz nadmienił, iż podlegają kontroli zarządczej
czy organom z zewnątrz.
W przypadku projektu rewitalizacji rozmawiano o rzetelności przygotowania przez
pracowników dokumentów, które pomocne były firmie „NUVARRO”.
Burmistrz podkreślił, iż są to uwagi, które nie mają poparcia w dokumentach.
Wszystkie niezbędne analizy, opinie , dokumenty musiały być przygotowane , aby można
było złożyć wniosek. Poniesione zostały również w związku z tym koszty.
Radna Anna Michalak c. Franciszka zwróciła się o informację czy była zawarta umowa z
firmą „NUVARRO”?
Pan Dawid Pudło Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu nadmienił, iż wymieniona
firma w ramach współpracy udzielała podpowiedzi pracownikom.
P u n k t 24
Interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu
obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Kłodawie.

Przewodniczący Rady zapytał -„Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do protokołu XXX 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.
Pan Grzegorz Dzięgielewski Skarbnik gminy udzielił wyjaśnień radnemu Antoniemu
Rzetelskiemu nt. ogłoszonego przetargu na kredyt w kwocie 1 100 000zł.
Pan Grzegorz Dzięgielewski Skarbnik gminy wyjaśnił, iż w budżecie na rok 2016 jest zapis
o kredycie. Został ogłoszony przetarg na kredyt wysokości 1 100 000zł.
Przeznaczenie kredytu będzie na zapłatę ul. Barbary .Część należności za drogę została
uregulowana z własnych środków.
Pan Jacek Kubiak Radca prawny poinformował, iż w miesiącu wrześniu Rada rozpatrywała
wniosek mieszkańców w sprawie uchylenia 2 uchwał w sprawie skargi na działalność
Burmistrza i Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie.
Rada odrzuciła wniosek mieszkańców i podtrzymała obie wcześniej podjęte uchwały.
Mieszkańcy złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Skarga została przesłana łącznie z odpowiedzią o odrzucenie skargi.
Sąd odrzucił skargi i brak jest podstaw do skarżenia. Sprawa została zakończona.
Radni przyjęli wyjaśnienie radcy prawnego do wiadomości.
Radny Mariusz Michałkiewicz nadmienił, iż ze sprawozdania z działalności Burmistrza wynika
że w dniu 22 listopada br. Burmistrz uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Koninie , na
którym podejmowane były uchwały w sprawie zatwierdzenia ceny na rok 2017 za odzysk
i unieszkodliwienie odpadów.
Burmistrz Robert Olejniczak nadmienił, iż Rada niedawno rozpatrywała temat dotyczący
odpadów komunalnych. Gmina Kłodawa ma jednostkowy udział 0,0125 w spółce.
Zaproponowana cena za 1 tonę przez Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami
Komunalnymi w Koninie to kwota 345 zł. Jest to diametralna zwyżka jeśli chodzi o 1 tonę
odpadów. Gminy opowiedziały się przeciwko zwyżce ceny.
w przypadku gminy Kłodawa oddalonej od Konina 77 km stawka za odpady będzie zawsze
wyższa niż w innych gminach.
Trzeba iść w kierunku edukacji mieszkańców, aby lepiej odpady były segregowane.
radny Wojciech Matczak nadmienił, iż miasto Konin jest uprzywilejowane gdyż tam stawki za
odpady wynoszą 11,50 zł i 10 zł.
Burmistrz przypomniał, iż gmina Kłodawa przypisana jest do subregionu konińskiego .

P u n k t 25
Wolne wnioski
Radna Jadwiga Tyksińska zwróciła się o informacje z jakiego powodu jest nieczynny szalet
w parku przy ul. Poznańskiej?
Radny Antoni Rzetelski zgłosił wniosek o oczyszczenie jezdni drogi ul. Łęczycka
zanieczyszczonej przez sprzęt rolniczy.
Kolejny wniosek dotyczył założenia 2 barierek przy ul. Łęczyckiej przy zjeździe w kierunku
szkoły Wólce Czepowej.
P u n k t 26
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady XXXI sesji
Rady Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
Protokołowała

Przewodniczący Rady

(-) Krystyna Rzetelska

(-) Grzegorz Siwiński

