Protokół Nr XXXVI2017
obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 29 marca 2017r
Obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 29 marca 2017r
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz. 12.00 do
godz.13.00.
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 radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Obrady sesji protokołowała Krystyna Rzetelska – podinspektor w Urzędzie Miasta i Gminy
w Kłodawie.
Przewodniczący Rady poinformował, że w obradach sesji uczestniczy: Sekretarz gminy
Dorota Galus, Skarbnik gminy Grzegorz Dzięgielewski.
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.
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 14 radnych porządek obrad
został przyjęty.
Przewodniczący przedstawił porządek obrad XXXVI sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa na
realizacje projektu pt. Dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w 2017 roku”
4.Interpelacje i wnioski radnych.
5.Wolne wnioski.
6.Zamknięcie obrad sesji.
Punkt3
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa na

realizacje projektu pt. Dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w 2017 roku”
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej z budżetu Gminy Kłodawa na realizacje projektu pt. Dofinansowanie realizacji
programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego
w 2017 roku” otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił panią Dorotę Galus pełniącą funkcje
Burmistrza.
Pani Dorota Galus poinformowała, iż przedłożony projekt uchwały dotyczy udzielenia
pomocy finansowej w kwocie 50 000zł dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na realizacje
projektu pt.”Dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu powiatu kolskiego w 2017 roku”.
Jednostką realizującą zadanie będzie Powiat Kolski a Gmina Kłodawa przekaże na wykonanie
zadanie środki finansowe , ustalone na ten cel w uchwale budżetowej na rok 2017.
Gmina Kłodawa posiada niezbędne dokumenty umożliwiające udział w pomocy finansowej
w ramach w/w projektu. W roku 2014 została przeprowadzona na terenie gminy Kłodawa
inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Ponadto został opracowany Program
Usuwania Azbestu i Wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłodawa na lata 20142032 a wyniki inwentaryzacji zostały wpisane do bazy azbestowej. Zgodnie z opracowaną
inwentaryzacją na terenie gminy Kłodawa znajduje się ponad 4 Mg wyrobów zawierających
azbest a szacowane koszty ich usunięcia wynoszą ponad 11 mln zł. Z uwagi na dużą ilość
wyrobów zawierających azbest a tym samym na duże koszty ich usunięcia, konieczne jest
pozyskanie środków finansowych na ich usunięcie. Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na
pozyskanie środków z WFOŚiGW w Poznaniu.
Ponadto pani Dorota Galus poinformowała, iż program obejmuje koszty demontażu azbestu,
zbierania i unieszkodliwiania w 100%. Po uzyskaniu środków informacja zostanie podana do
wiadomości publicznej. Wnioski składane będą do Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie do 31
sierpnia 2017r, decydować będzie data wpływu. Programem zostaną objęte wszystkie
gospodarstwa, które znajdują się w bazie.
Powiat otrzymał środki na ten cel na rok 2017.Jak będzie wyglądać sytuacja w roku przyszłym
na dzień dzisiejszy nie wiadomo.
Radny Mariusz Michałkiewicz zwrócił się, aby kontynuować ten program w przyszłym roku
i latach następnych.
Wobec braku dalszej dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XXXV/I/212/2017r została przyjęta stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Punkt4
Interpelacje i wnioski radnych
Punkt5
Wolne wnioski
Punkt6
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady XXXVI sesji
Rady Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
Protokołowała
Krystyna Rzetelska

Przewodniczący Rady
Grzegorz Siwiński

