Protokół Nr XLVIII/2018
obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 23 lutego 2018r
Obrady XLVIII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 23 lutego 2018r
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz. 14.30 do
godz.16.50.
Przewodniczący Rady poinformował, iż sesja jest transmitowana na żywo e-kolo .pl.
Jeśli ktoś z obecnych na sali nie wyraża zgody na nagrywanie zwrócił się o opuszczenie sali
posiedzeń.
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, Dawid Pudło Kierownik
Referatu Oświaty, Kultury i Sportu, Radca prawny Jacek Kubiak, dyrektorzy jednostek
organizacyjnych gminy, sołtysi ,mieszkańcy ulic: Krańcowa, Traktorowa, Rolnicza,
przedstawiciele jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie.
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 wprowadzić do porządku obrad dodatkowe punkty tj.
„Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Kłodawa na okręgi wyborcze, określenia ich
granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych”
„Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Kłodawa na okręgi wyborcze, określenia ich
granic i numerów oraz ustalenia liczby radych wybieranych w okręgach wyborczych”
„Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości „
„Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018r
Projekty uchwał zaproponował rozpatrzeć jako 13,14,15 i 16 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?”
Radna Anna Michalak c. Franciszka zwróciła uwagę, iż w dniu sesji radni otrzymali projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok. Radna zwróciła uwagę,
że zmiany budżetowe to finanse gminy i powinny być przedłożone radnym wcześniej.
Na spotkaniu przedsesyjnym ustalono, że radni zastanowią się nad propozycją zakupu
pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie. Jednak okazało się ,że w dniu
dzisiejszym został przedłożony projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie.
Przewodniczący Rady dodał, że upoważniono p. Burmistrz i Skarbnika gminy do znalezienia
środków w budżecie na zakup pojazdu.
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 XLVIII sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu XLVII sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady.
6.Informacja z działalności Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie za 2017r.
7.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie
za 2017r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta i gminy Kłodawa.
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ”Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
i Gminy Kłodawa na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024roku” wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.
10.Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
jednostek oświatowych dla których Burmistrz Kłodawy jest organem rejestrującym.
11.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2017
rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa
a Powiatem Kolskim.
13.Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Kłodawa na okręgi wyborcze, określenia ich
granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
14.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich
numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie
Gminy Kłodawa.

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości „
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018rok.
17.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
18.Wolne wnioski.
19.Zamknięcie obrad sesji.
Przedstawiciel Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego w Straszkowie przedstawił
prezentację dotyczącą uprawy soi.
Punkt3
Przyjęcie protokołu XLVII sesji
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż protokół obrad XLVII 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
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poprosił Dorotę Galus Pełniącą Funkcje Burmistrza.
O przedstawienie sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt5
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił radnym sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie za okres od 25 stycznia 2018r do 21 lutego
2018r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt6
Informacja z działalności Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie za 2017r
Przewodniczący Rady poinformował, iż informacje z działalności Zarządu Budynków i Usług
Komunalnych w Kłodawie za 2017r otrzymali radni wraz z materiałami na sesję.
Poinformował, iż informacja została szczegółowo omówiona na spotkaniu przedsesyjnym
radnych w dniu 21 lutego 2018r.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 Rady zwrócił się do radnych z pytaniem –„Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do przedłożonej informacji?”
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie
przyjęcia informacji.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych informacja
została przyjęta.
Informacja została przyjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt7
Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie
za 2017r
Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie z działalności Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Kłodawie za 2017r otrzymali radni wraz z materiałami na sesję.
Sprawozdanie zostało szczegółowo omówione na spotkaniu przedsesyjnym radnych w dniu
21 lutego 2018r.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby sprawozdania nie odczytywać.
Za nie odczytywaniem sprawozdania radni opowiedzieli się w głosowaniu jawnym
jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie
przyjęcia sprawozdania.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych sprawozdanie
zostało przyjęta.
Sprawozdanie zostało przyjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt8
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta i gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kłodawa.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił pana Dawida Pudło
Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -„Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?”
Radny Andrzej Dziedzic odniósł się do zapisu wprowadzonego w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kłodawa stwierdzając, iż jest to zasadna
zmiana, która była potrzebna.

Radna Anna Michalak c. Franciszka uzasadniła dlaczego jest przeciwna podjęciu powyższej
uchwały. cyt.” Do tej pory w regulaminie był zapis §17 ust.1 pkt.3”Ustala się ,iż częstotliwość
opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe wynosi, co najmniej jeden raz na dwa miesiące
z zastrzeżeniem, iż zbiorniki bezodpływowe muszą być usuwane z częstotliwością i w sposób
gwarantujący, że nie nastąpi wypływ nieczystości ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego
przepełnienia”. Dziwnym trafem temat zmiany zapisu ożywił się po przeprowadzonej
częściowej kontroli przez Straż Miejską.247 posesji , min. w zakresie braku rachunku i umów
na wywóz nieczystości. Odezwały sie głosy, że należy zmienić konieczne zapisy. Pytanie -czyje
głosy? Tych uczciwych, czy tych którzy do tej pory kombinowali i przestraszyli się kontroli?
Czy mają szczelne szamba i kwity potwierdzające odbiór ścieków , czy mają umowy?
raport z kontroli Straży Miejskiej jak i sprawozdanie z działalności Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji wykazało że: skontrolowano 247 posesji,202 szmba,30 oczyszczalni, w 13
przypadkach brak szamb ,w 2 przypadkach brak przyłącza do kanalizacji, brak podpisanych
umów ), w 3 przypadkach brak oznaczenia posesji, w 7 przypadkach niewłaściwe
wywiązywane się z obowiązku opieki nad zwierzętami.
ZWiK wykazuje, że ogółem samochodami asenizacyjnymi zebrano 7 125 m3 w tym ZBiUK
swoim samochodem zebrał 2 694m3.
Ewidentnie wykazano, że nie wszyscy przestrzegali zapisów uchwały, że są nieprawidłowości
i zamiast usprawnić i egzekwować prawo, państwo radni poprzez dzisiejszą zmianę zapisu
dają całkowitą swobodę właścicielom, uzależniając termin od zapobiegania przepełnienia
i przelewania się zbiorników bezodpływowych. Na pytanie kto będzie kontrolował owe
przelewanie? Uzyskałam odpowiedź ,że właściciel.
Przypomnę tylko, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązuje od
1996r.To w ustawie zawarte są zapisy mówiące o obowiązkach gminy i właścicielach posesji.
To z ustawy wynika, że kontrole i nadzór nad realizacja ustawy sprawuje Burmistrz, to z
ustawy wynika, że gmina ma obowiązek prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych.”
Przewodniczący Rady odebrał głos radnej nie pozwalając na dokończenie wypowiedzi.
Wypowiedź radnej na piśmie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym 14 głosami ”za” i 1 głosem ”przeciw” przy obecności na sali obrad
15 radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XLVIII/284/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Punkt9
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ”Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
i Gminy Kłodawa na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024roku” wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia ”Programu

Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kłodawa na lata 2017-2020 z uwzględnieniem
perspektywy do 2024roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko otrzymali radni
wraz z materiałami na sesję.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił panią Dorotę Galus
Pełniąca funkcje Burmistrza.
Pani Burmistrz dodatkowo poinformowała, iż projekt programu został przesłany do
zaopiniowania przez: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,
Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Zarząd
Powiatowy w Kole. Wyłożony został także do konsultacji społecznych.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -„Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?”
Radna Anna Michalak c. Franciszka zwróciła uwagę, że przed chwilą został przyjęty przez
radnych program ochrony środowiska dla miasta i gminy Kłodawa a jak się ma do tego
poprzednio przyjęta uchwała.
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 XLVIII/284/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
P u n k t 10
Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
jednostek oświatowych dla których Burmistrz Kłodawy jest organem rejestrującym
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych dla których Burmistrz
Kłodawy jest organem rejestrującym otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił pana Grzegorza
Dzięgielewskiego Skarbnika Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił 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 Nr XLVIII/285/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
P u n k t 11
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za
2017 rok
Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego za 2017 rok otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie sprawozdania, Przewodniczący Rady poprosił pana Dawida Pudło
Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu.
Pan Dawid Pudło poinformował, iż sprawozdanie dotyczy wyrównania wynagrodzeń
nauczycielom do średnich wynagrodzeń za 2017 rok zgodnie z kartą nauczyciela tym, którzy
nie osiągnęli tej średniej. Ogółem kwota do wypłaty za rok 2017 wynosi 63 235 zł.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -„Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do przedłożonego sprawozdania?”
Wobec braku dyskusji nad sprawozdaniem, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych sprawozdanie
zostało przyjęte.
Sprawozdania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
P u n k t 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą
Kłodawa a Powiatem Kolskim
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w
sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie
porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim otrzymali radni w dniu sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił panią Dorotę Galus
Pełniąca Funkcje Burmistrza.
Pani Dorota Galus Pełniąca Funkcje Burmistrza poinformowała, iż w uchwale podjętej we
wrześniu 2017r wprowadza się zmiany zamiast „ koszt przebudowy odcinków dróg
powiatowych nr P3405 i P 3431” zastępuje się wyrażeniem ”koszt przebudowy ul. Kościelnej
w Kłodawie”
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -„Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do przedłożonego projektu uchwały?”
Radny Antoni Rzetelski nadmienił, iż będzie „przeciw” projektowi uchwały , gdyż mieszkańcy
Rycerzewa zwrócili się o wybudowanie dalszego odcinka drogi w miejscowości Rycerzew.
Radna Jadwiga Tyksińska podkreśliła, iż nareszcie zaczyna się coś dziać w mieście.
Wobec braku uwag do projektu uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.

W głosowaniu jawnym 13 głosami”za”,1 głosem ”wstrzymującym” i 1 głosem ”przeciw” przy
obecności na sali obrad 15 radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XLVIII/286/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
P u n k t 13
Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Kłodawa na okręgi wyborcze, określenia ich
granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie podziału gminy Kłodawa
na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych
wybieranych w okręgach wyborczych otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił pana Jacka Kubiaka
Radce prawnego.
Pan Jacek Kubiak poinformował ,iż dotychczasowy podział na okręgi wyborcze pozostaje bez
zmian. Wprowadzona została jedna zmiana w okręgu wyborczym nr 8 polegająca na zmianie
nazwy ulicy z Leona Kruczkowskiego na Zbigniewa Herberta.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -„Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do przedłożonego 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 Nr XLVIII/287/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
P u n k t 14
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich
numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie
Gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie utworzenia stałych
obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kłodawa otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił pana Jacka Kubiaka
Radce prawnego.
Pan Jacek Kubiak poinformował, iż w dotychczasowym projekcie uchwały o obwodach
wprowadzono zmiany polegające na: zmianie nazw siedzib obwodowych komisji wyborczych
w związku z wprowadzoną reformą oświaty, w obwodzie nr 4 wprowadzeniu nowej nazwy
ulicy Zbigniewa Herberta oraz w obwodzie nr 6 zmianie lokalu.

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -„Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do przedłożonego 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 Nr XLVIII/288/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
P u n k t 15
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie udziału w nieruchomości otrzymali radni w dniu sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił panią Dorotę Galus
Pełniącą Funkcje Burmistrza.
Pani Dorota Galus poinformowała, iż projekt uchwały dotyczy nabycia udziału w 1/10 części
nieruchomości zabudowanej o pow.0,0285 ha, położonej w Kłodawie , oznaczonej nr działki
265, dla której w Sądzie Rejonowym w Kole prowadzona jest księga wieczysta nr KW
KN1K/000-5481/1 a gmina Kłodawa jest współwłaścicielem nieruchomości w 9/10 części.
Budynek objęty jest programem rewitalizacji .
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -„Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do przedłożonego 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 Nr XLVIII/289/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
P u n k t 16
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie budżetu na 2018 rok otrzymali radni w dniu sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił pana Grzegorza
Dzięgielewskiego Skarbnika gminy.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -„Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do przedłożonego projektu uchwały?”
Wobec braku uwag do projektu uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.

W głosowaniu jawnym 13 głosami”za”,1 głosem ”wstrzymującym” i 1 głosem ”przeciw” przy
obecności na sali obrad 15 radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XLVIII/290/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
P u n k t 17
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady poinformował, iż na ostatniej sesji XLVII w dniu 26 stycznia 2018r
radny Mariusz Michałkiewicz zgłosił wniosek w sprawie znalezienia środków na wykonanie
dokumentacji ul. Klonowej.
O przedstawienie odpowiedzi na powyższy wniosek, Przewodniczący Rady porosił
wiceprzewodniczącego Rady Jacka Zielińskiego. Kserokopia odpowiedzi na wniosek stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu
obrad XLVII sesji.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem- „Czy ktoś z radnych ma uwagi do
protokołu XLVII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie?
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym 14 głosami ”za” i 1 głosem „wstrzymującym” przy obecności na sali
obrad 15 radnych protokół został przyjęty.
P u n k t 18
Wolne wnioski
Przewodniczący Rady odczytał treść pisma jakie skierował do Wojewody Wielkopolskiego
w sprawie przekazania gminie ratusza. Kserokopia pisma stanowi załącznik nr 18 do
protokołu.
Następnie pani Dorota Galus Pełniąca Funkcje Burmistrza poinformowała, iż ze strony urzędu
przez okres 2 lat była prowadzona korespondencja z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie
przekazania ratusza. Odczytała treść pisma jakie wystosowała do Wojewody Wielkopolskiego
w sprawie przekazania ratusza. Kserokopia pisma stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Radny Wojciech Matczak nadmienił, iż w dniu 15 lutego br. uczestniczył w spotkaniu
z parlamentarzystami, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury. Parlamentarzyści
zadeklarowali się pomóc w powyższej sprawie.
Radna Anna Michalak c. Franciszka odniosła się do informacji pani Burmistrz w sprawie
skierowanych pism do Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ratusza.
Radna zwróciła się o podanie daty skierowanych pism do wojewody.
Pani Dorota Galus poinformowała, że odpowiedzi w tym temacie udzieli na następnym
spotkaniu.
Radny Wojciech Matczak odniósł się do sprawozdania z działalności międzysesyjnej

przedstawionego przez panią Burmistrz, w którym zabrakło informacji na temat kontroli
w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową
w Poznaniu.
Radny zwrócił się do pani Burmistrz o uruchomienie organów ścigania w celu ustalenia osoby
która kieruje emaile, donosy do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz innych instytucji.
Pani Dorota Galus Pełniąca Funkcje Burmistrza poinformowała, iż od momentu powołania
na zastępcę Burmistrza nasiliła się ilość kontroli. Większość z nich zakończyła się odmową
wszczęcia postępowania.
W roku bieżącym temat ponownie powrócił przyjechała Regionalna Izba Obrachunkowa
w celu sprawdzenia inwestycji prowadzonych przez gminę wspólnie z powiatem tj. chodnik
przy ul. Cichej oraz drogę przy ul. Łęczyckiej. W trakcie prowadzonej kontroli Regionalna Izba
Obrachunkowa otrzymała nowe skargi, emaile w związku z czym kontrola się przedłużyła.
Pani Burmistrz dodała, iż niektóre z kontrolowanych inwestycji były już wcześniej
sprawdzana przez inne instytucje.
Miesiąc styczeń jest okresem sprawozdawczym za rok 2017 i kontrola zdezorganizowała
pracę urzędu. Również nie przygotowano przetargów w miesiącu styczniu, gdyż pracownicy
referatu inwestycji i księgowości byli zaangażowani w przygotowanie dokumentów
kontrolującym.
Pani Burmistrz nadmieniła, iż nie ma nic przeciwko sprawdzaniu tego co jest robione jednak
zwróciła uwagę, że inwestycje są zawsze kontrolowane zwłaszcza te z dofinansowaniem.
Zostało złożone pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie kontroli.
Radna Jadwiga Tyksińska podziękowała pani Burmistrz za to co do tej pory zrobiła dla gminy
Kłodawa.
Pan Tomasz Barański Komendant gminny Ochotniczych Straży Pożarnych podziękował pani
Burmistrz i Skarbnikowi za szybko podjętą decyzje w sprawie znalezienia środków w budżecie
gminy na zakup pojazdu dla jednostki OSP Kłodawa.
Radna Anna Michalak c. Franciszka poinformowała, iż na jednym z portali była umieszczona
informacja o spotkaniu u wojewody w sprawie odpadów.
Radna zwróciła się o informacje czy ktoś z gminy brał udział w tym spotkaniu.
Przewodniczący Rady poinformował, iż z rady udział brało 2 radnych.
Pani Dorota Galus poinformowała ,iż po spotkaniu otrzymaliśmy propozycje od wojewody
w sprawie zmian do obowiązujących przepisów.
Pani Burmistrz podkreśliła, iż jest daleka od tego, aby właścicielowi działki zrobić porządek.
Radna Anna Michalak c. Franciszka powróciła ponownie do punktu 8 porządku obrad
i odebrania głosu radnej przez Przewodniczącego.
Radna poinformowała, iż jest jej bardzo przykro z tego powodu, gdyż inni radni mają
swobodę wypowiedzi na komisjach i sesjach a w jej przypadku przewodniczący przerywa
wypowiedzi oraz odbiera głos.
Podjęta została uchwała w sprawie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta i gminy Kłodawa .Według zapisu w tej uchwale zostaną skrzywdzeni
mieszkańcy, którzy opłacają co miesiąc opłaty za ścieki. Natomiast mieszkańcy z terenu

wiejskiego będą opłacali zgodnie z zapisem w uchwale wtedy kiedy będą chcieli.
Pani Dorota Galus nadmieniła, iż nie można zakładać, że w mieście są tylko uczciwi
mieszkańcy, ale są również mieszkańcy których nie stać na wywożenie nieczystości co
miesiąc.
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński odniósł się do wypowiedzi radnej Anny Michalak
c. Franciszka stwierdzając ,iż przykre dla przewodniczącego jest również to jak zabiera głos
radnemu. Zgodnie ze statutem przewodniczący musi czuwać nad dyscypliną na sesji.
Radny może spotkać się z wyborcami poza obradami rady i tam przedstawiać swoje racje.
Radna Anna Michalak c. Franciszka zwróciła uwagę, iż ma prawo swobodnej wypowiedzi.
Zaznaczyła, że w swoich wypowiedziach nigdy nikogo nie obraziła i nie zakłóciła spokoju sesji.
P u n k t 19
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady XLVIII sesji
Rady Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady XLVIII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
Protokołowała

Przewodniczący Rady

(-) Krystyna Rzetelska

(-) Grzegorz Siwiński

