Protokół Nr XLIX/2018
obrad XLIX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 7 marca 2018r
Obrady XLIX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 7 marca 2018r
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz.14.30 do
godz.15.50.
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: Pełniąca Funkcje
Burmistrza Dorota Galus, Skarbnik gminy Grzegorz Dzięgielewski, Radca prawny Jacek
Kubiak, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi.
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.
Poinformował również, że w dniu 1 marca 2018r wpłynął do biura rady wniosek Pełniącej
Funkcję Burmistrza o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kłodawie w dniu
7 marca 2018r.Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Zwołanie sesji nadzwyczajnej spowodowane jest koniecznością aktualizacji Programu
Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017-2023. Potrzeba aktualizacji Programu Rewitalizacji
gminy Kłodawa na lata 2017-2023 wynika z chęci uzupełnienia dokumentu o niezawarty w
nim do tej pory szczegółowy opis sytuacji obecnej obszaru rewitalizacji gminy.
W przedmiotowym opisie doprecyzowana została skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych
obszaru. Ponowne przeanalizowanie sytuacji obecnej obszaru oraz poszczególnych grup
potencjalnych beneficjentów końcowych procesu rewitalizacji utwierdziło nas w
przekonaniu, że zaplanowane na etapie tworzenia Programu przedsięwzięcia są odpowiedzią
na występujące na obszarze problemy, a planowane przez nas działania są adekwatne do
potrzeb obszaru. Opracowana Pogłębiona Diagnoza ma pomóc w sporządzeniu Studium
Wykonalności na realizację części zadań zapisanych w Programie.
W Programie został dodany załącznik nr 2 – Pogłębiona Diagnoza Obszaru Rewitalizacji
Gminy Kłodawa oraz w treści Programu dodano zapisy o partycypacji społecznej procesu

aktualizacji Programu i zmieniono spis treści.
Wobec przedłożonego uzasadnienia wniosek o zwołanie sesji jest całkowicie
uzasadniony.
Przewodniczący Rady zaproponował do porządku obrad wprowadzić dodatkowy punkt tj.
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzięcie w
bezpłatne użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Krzykosach gmina Kłodawa”
Punkt ten zaproponował rozpatrzeć jako 4 porządku obrad.
Za zmianą porządku obrad radni opowiedzieli się w głosowaniu jawnym jednogłośnie przy
obecności na sali obrad 15 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady zwróciła 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 15 radnych porządek obrad
został przyjęty.
Przewodniczący przedstawił porządek obrad XLIX sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/241/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 29 września 2017r w sprawie zmiany uchwały Nr XL/226/2017 z 30 czerwca 2017r
w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017-2023.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzięcie w
bezpłatne użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Krzykosach gmina Kłodawa.
5.Wolne wnioski.
6.Zamknięcie obrad sesji.
Punkt3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/241/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 29 września 2017r w sprawie zmiany uchwały Nr XL/226/2017 z 30 czerwca 2017r
w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017-2023
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr XLII/241/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 września 2017r
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/226/2017 z 30 czerwca 2017r w sprawie przyjęcia
Programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017-2023 otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały ,Przewodniczący Rady poprosił Pełniąca Funkcję
Burmistrza panią Dorotę Galus.
Pani Dorota Galus poinformowała, iż podjęcie uchwały spowodowane jest koniecznością
aktualizacji Programu Rewitalizacji gminy Kłodawa na lata 2017-2023.Potrzeba aktualizacji
Programu Rewitalizacji wynika z chęci uzupełnienia dokumentu o niezawarty w nim do tej

pory szczegółowy opis sytuacji obecnej obszaru rewitalizacji gminy. W przedmiotowym
opisie doprecyzowana została skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych obszaru.
Ponowne przeanalizowanie sytuacji obecnej obszaru oraz poszczególnych grup
potencjalnych beneficjentów końcowych procesu rewitalizacji utwierdziło w przekonaniu, że
zaplanowane na etapie tworzenia Programu przedsięwzięcia są odpowiedzią na występujące
na obszarze problemy, a planowane przez nas działania są adekwatne do potrzeb obszaru.
Opracowana Pogłębiona Diagnoza ma pomóc w sporządzeniu Studium Wykonalności na
realizacje części zadań zapisanych w Programie.
Następnie o zabranie głosu, Przewodniczący Rady poprosił panią Magdalenę Bawej
inspektora w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie.
Pani Magdalena Bawej poinformowała, iż w programie rewitalizacji wprowadzono zmiany
na stronach 171,172.Dodano załącznik nr 2 do programu „Pogłębioną diagnozę obszaru
rewitalizacji gminy Kłodawa” .Nabór wniosków odbywać się będzie do 31 marca 2018r
a termin rozstrzygnięcia do końca września br. Dofinansowanie wniosku w wysokości 85%.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem –„Czy ktoś z państwa radnych ma
pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?”
Radna Anna Michalak c. Franciszka zwróciła się o informacje co będzie obejmowała
rewitalizacja?
Pani Magdalena Bawej poinformowała, iż rewitalizacja obejmuje 14 różnych zadań, które są
rewitalizowane w różnych programach. Niektóre z nich obejmuje także budżet obywatelski.
Na część zadań składane były wnioski poprzez stowarzyszenie „Solna Dolina”.
Rewitalizacja obejmowała będzie min. Plac Wolności od podstaw , kamienice po
komisariacie.Ostateczną decyzje podejmie zespół , który zajmuje się rewitalizacją.
Wobec braku uwag do projektu 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 XLIX/291/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzięcie w
bezpłatne użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Krzykosach gmina Kłodawa
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzięcie w bezpłatne użyczenie nieruchomości
zabudowanej położonej w Krzykosach gmina Kłodawa otrzymali radni w dniu sesji.
O przedstawienie projektu uchwały ,Przewodniczący Rady pana Jacka Kubiaka Radcę
prawnego.
Pan Jacek Kubiak Radca prawny wyjaśnił, iż projekt uchwały dotyczy przedłużenia okresu
użyczenia świetlicy wiejskiej w Krzykosach z 10 lata na 12 lat.
Następnie Przewodniczący Rady zwróciła się do radnych z pytaniem -„Czy ktoś z państwa

radnych ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?”
Wobec braku uwag do projektu 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 XLIX/292/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt5
Wolne wnioski
Wiceprzewodniczący Rady zapozna radnych z treścią pisma nr SN-VI.7531.1.5.2017.7 z dnia
28 lutego 2018r w sprawie działki nr 799/1 o powierzchni 0.0330ha położonej w Kłodawie.
Kserokopia pisma stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Pani Dorota Galus Pełniąca Funkcje Burmistrza odniosła się do zagadnień poruszonych
w przedstawionym piśmie z którymi nie do końca się zgadza.
Propozycja ze strony gminy była , aby przekazać nieruchomość w formie darowizny.
Pan Jacek Kubiak radca prawny zobowiązał się ustalić harmonogram prac z przedstawicielem
wojewody w celu przejęcia nieruchomości.
Radny Antoni Rzetelski przypomniał, iż zawsze był przeciwnikiem przejmowania wymienionej
nieruchomości .
Pani Dorota Galus Pełniąca funkcje Burmistrza przypomniała temat dotyczący
dofinansowania przebudowy obiektu mostowego położonego w miejscowości Bierzwienna
Długa. Poinformowała, iż nie została podjęta przez Starostę decyzja odnośnie budowy ul.
Kościelnej. W przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu w którym
planuje uczestniczyć pani burmistrz. O wynikach rozmów powiadomi radnych na najbliższym
spotkaniu.
Radny Antoni Rzetelski poruszył temat dotyczący budowy ul. Łęczyckiej. Drogą poruszają się
pojazdy z ciężkim tonażem z uwagi na remont prowadzony na kolei. Aktualnie nawierzchnia
drogi jest w bardzo złym stanie , popękana nawierzchnia.
Radny zaproponował powołać komisje z udziałem przedstawicieli starostwa, aby zapoznać
się z problem. Przypomniał, iż budowa drogi odbywała się wspólnie z powiatem.

Punkt6
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady XLIX sesji
Rady Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady XLIX sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
Protokołowała

Przewodniczący Rady

(-) Krystyna Rzetelska

(-) Grzegorz Siwiński

