Protokół Nr LIII/2018
obrad LIII sesji nadzwyczajanej Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 14 czerwca 2018r
Obrady LIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 14 czerwca 2018r
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz. 12.00 do godz.12.50.
Przewodniczący Rady poinformował, iż sesja nie jest transmitowana na żywo przez e-kolo .pl.
Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan ustawowy 15 radnych w obradach sesji uczestniczyło
13 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,
mieszkańcy ulic:Krańcowa,Traktorowa,Rolnicza oraz mieszkańcy sołectwa Rysiny-Kolonia.
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,iż w dniu 7 czerwca 2018r do Biura Rady wpłynął wniosek Pełniącej Funkcję
Burmistrza o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kłodawie w dniu 14 czerwca 2018r.
Zwołanie sesji nadzwyczajnej spowodowane jest koniecznością podjęcia uchwał wskazanych
w załączonym porządku obrad. Pierwsza dotyczy zmiany przez Rade Miejska uchwały w sprawie
budżetu gminy Kłodawa na rok 2018 zgodnie z projektem uchwały dołączonym do niniejszego
wniosku. Konieczność zmiany budżetu podyktowana jest przede wszystkim koniecznością
zabezpieczenia zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji – budowa parkingu
przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Kościele Parafialnym. Z opracowanej dokumentacji kosztorysów
inwestorskich wynika, że środki zabezpieczone w budżecie na ten cel nie są wystarczające.
Biorąc pod uwagę konieczność niezwłocznego przystąpienia do realizacji inwestycji – ogłoszenie
przetargu,wybór wykonawcy i realizacja zadania – celem zrealizowania i rozliczenia zadania jeszcze
w tym roku budżetowym niezbędne jest podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie
wspomnianych zmian w budżecie na sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym. Druga uchwała
dotyczy zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i wynika z konieczności
dostosowania jej do potrzeb wniosku w sprawie wykonania rewitalizacji. Zmiana w wieloletniej
prognozie jest niezbędna do wystąpienia o opinię w sprawie możliwości zaciągnięcia kredytu na
zadania inwestycyjne określone w uchwale budżetowej na rok 2018. Zmiany w statucie Gminnego
Ośrodka Kultury związane są z upływem kadencji dyrektora i koniecznością dostosowania statutu
do obecnych przepisów przed zawarciem umowy o zarządzanie gminną instytucją kultury na nową
kadencje.
Wobec przedłożonego uzasadnienia wniosek o zwołanie sesji jest całkowicie uzasadniony.

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 LIII sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na
lata 2018-2043.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.
6.Wolne wnioski.
7.Zamknięcie obrad sesji.
Punkt3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie budżetu na 2018 rok otrzymali radni wraz z materiałami na sesję.
W dniu sesji radni otrzymali II projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
budżetu na 2018 rok.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił pana Grzegorza
Dzięgielewskiego Skarbnika gminy.
Skarbnik poinformował,iż projekt uchwały obejmuje zwiększenie dochodów o kwotę: 148 500,00zł
w tym:
- dotacja na budowę dróg - 118 500,00zł
- sprzedaż nieruchomości - 30 000 zł
Wydatki natomiast zostały zwiększone o kwotę: 1 030 000,00 zł w tym:
- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 - 230 200 zł
- budowa drogi w Marynkach - 319 800,00 zł
- budowa ul. Krańcowej – 450 000,00 zł
- rozbudowa monitoringu – 30 000,00 zł
Przewodniczący Rady otworzył dyskusje nad projektem uchwały.
Radny Antoni Rzetelski zgłosił wniosek,aby wykonać odcinek ulicy Krańcowej w kierunku ulicy
Traktorowej.
Radny Wojciech Matczak był odmiennego zdania jak przedmówca stwierdzając,że w takiej
kolejności budowy dróg ulica Krańcowa byłaby niszczona przez ciężki sprzęt wjeżdżający na ulice
Traktorową.
Radna Anna Michalak c. Franciszka nadmieniła,iż z punktu ekonomicznego jest niezasadnym
i niegospodarnym budowa drogi w kawałkach. Na spotkaniu przedsesyjnym radna
wnioskowała,aby każda zmiana ujęta w projekcie uchwały była głosowana oddzielnie w związku
z tym ,że tak się nie odbyło radna oznajmiła,że „wstrzyma się” od głosu.
Pan Dawid Pudło Kierownik Referatu Oświaty,Kultury i Sportu odniósł się do wypowiedzi
przedmówczyni stwierdzając ,że nie widzi żadnej niegospodarności, gdyż dzieląc budowę drogi na
3 odcinki na każdy gmina otrzyma dofinansowanie.
Radny Antoni Rzetelski ponowił zgłoszony wniosek i zwrócił się do przewodniczącego o poddanie

wniosku pod głosowanie.
Pani Dorota Galus wyjaśniła,iż dokumentacja wykonana jest na trzy drogi:Krańcowa,Traktorowa
i Rolnicza. W przypadku wykonania ½ odcinka ulicy Krańcowej wzrosłyby koszty.
Radna Anna Michalak c. Franciszka zwróciła się o informacje jaki byłby koszt wykonania trzech
dróg:Krańcowej,Traktorowej,Rolniczej.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego
Antoniego Rzetelskiego w sprawie wykonania części ulicy Krańcowej.
W głosowaniu jawnym 1 głosem”za”, 9 głosami „przeciw” i 3 głosami „wstrzymującymi” przy
obecności na sali obrad 13 radnych wniosek został odrzucony.
Radna Anna Michalak c. Franciszka zgłosiła wniosek w sprawie zdjęcia z projektu uchwały budowę
drogi Marynki - Rysiny Kolonia a w miejsce tej drogi wybudować trzy drogi Krańcową,Traktorową i
Rolniczą.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.
W głosowaniu jawnym 3 głosami”za”, 7 głosami „przeciw” i 3 głosami „wstrzymującym” przy
obecności na sali obrad 13 radnych wniosek został odrzucony.
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2018.
W głosowaniu jawnym 9 głosami”za” , 1 głosem”przeciw” i 3 głosami „wstrzymującymi” przy
obecności na sali obrad 13 projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr LIII/311/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt4
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na
lata 2018-2043
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2018-2043 otrzymali radni wraz z materiałami na
sesję.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił pana Grzegorza
Dzięgielewskiego Skarbnika gminy.
W dniu sesji radni otrzymali II projekt uchwały w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2018-2043.
skarbnik poinformował,iż dochody zwiększono o dotacje na budowę dróg w wysokości
118 500zł. Zwiększono także dochody ze sprzedaży nieruchomości o 30 000zł.
Zwiększyły się wydatki majątkowe o kwotę 1 090 000,00zł w rozdziale drogi gminne.
Deficyt uległ zwiększeniu do kwoty 1 582 521,40zł o kwotę 971 500,00zł – przychody zwiększyły
się o kwotę 971 500,00zł i są to wolne środki z 2017r , które pokrywają zwiększenie deficytu.
Wielkość rozchodów nie uległa zmianie.
W załączniku nr 2 przedsięwzięcie Rewitalizacja (Kłodawa pełna życia…..) realizacja na lata 20192020- finansowanie w wysokości 5 900 000,00zł było przedstawione na lata 2019-2020 z
założeniem dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 4 720 000,00zł z przewidywanym
wpływem po stronie dochodów w 2021roku.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem –„Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały”
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym 9 głosami „za” i 1 głosem”przeciw” i 3 głosami „wstrzymującymi” przy

obecności na sali obrad 13 radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała LIII/312/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego
Ośrodka Kultury w Kłodawie otrzymali państwo radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały , Przewodniczący Rady poprosił pana Jacka Kubiaka radcę
prawnego.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem –„Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały”
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 13 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała LIII/313/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt6
Wolne wnioski
Radna Anna Michalak c. Franciszka , odniosła się do umów zawartych w rejestrze umów.
Pierwsza umowa zawarta na okres od 21.03.2018-30.05.2018r z firmą” Projektowanie i Budowa
Dróg Hieronim Maciejewski”na budowę parkingu na działce Nr 778/5 w Kłodawie na kwotę
10 000,00 zł.
Radna zwróciła się o o informacje ,którego parkingu dotyczy umowa?
Pani Dorota Galus poinformowała ,iż wymieniona umowa dotyczy parkinu przy kościele.
Druga umowa zawarta na okres od 23.03.2018-20.06.2018 z J. Grodzickim na projekt oświetlenia
parkingu na kwotę 3 690,00 zł ? Radna zwróciła się o informacje ,którego parkingu dotyczy
umowa?
Pani Dorota Galus poinformowała ,iż wymieniona umowa dotyczy również parkinu przy kościele.
Trzecia umowa zawarta na okres od 24.06.2018-30.06.2018 z firmą MK Stella Koło- budowa
parkingu z odwodnieniem terenu przy ul. Górniczej w Kłodawie 242 309,48zł.
Radna zwróciła się o informacje czy to jest kwota całkowita czy to jest koszt wykonania ?
Pani Dorota Galus poinformowała,iż są to tylko koszty wykonania natomiast kostka jest własnością
gminy.
Kolejno radna przypomniała,że p. Burmistrz poinformowała radnych ,że płyty zdjęte z drogi
zamieniła na kostkę brukową .Radna zwróciła się z pytaniem-” Ile płyt zamieniono a ile uzyskano
kostki ?
Pani Dorota Galus poinformowała,że za 1 m2 płyty uzyskano 1, 20m2 kostki. Dodała,że
kostka zostanie ułożona na parkingu przy ul. Górniczej.
Radna zwróciła się o informacje na ile lat gmina uzyskała użyczenie terenu pod parking od Kurii
Biskupiej?.
Pani Dorota Galus poinformowała,iż umowa użyczenia została zawarta na 20 lat .
Ponadto radna odniosła się do umowy zawartej na okres 09.04.2018-31.07.2018 z Ochotniczą
Strażą Pożarną w Kłodawie w formie umowy darowizny pieniężnej 60 000,00zł. Radna zwróciła
się z pytaniem o wyjaśnienie tej umowy.
Pani Dorota Galus poinformowała,że kwota 60 000zł stanowi środki własne OSP Kłodawa, które

zostały przekazane gminie do zakupu samochodu.
Ponadto radna zwróciła uwagę,że w zmianach budżetowych w pkt. 10 uchwały, która przed
chwilą była głosowana radni przegłosowali kwotę 20 000zł przez co zostały zwiększone środki na
materiały i wyposażenie dla OSP.
Rada podjęła również uchwałę w sprawie przejęcia Warsztatów Terapii Zajęciowej od 1 czerwca
radna zwróciła się,co z realizacją tej uchwały i czy została podjęta decyzja przez starostę ?
Gdzie planuje się montować kamery i ile kamer zakupi się za 30 000zł?
Pani Dorota Galus poinformowała,że zakupione będą 4 kamery i zamontowane będą: jedna na
Placu Wolności, druga na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 i obejmować będzie urządzenia
projektu z budżetu obywatelskiego, trzecia na placu zabaw przy Al. Kościuszki,boisko „Orlik”.
Pani Dorota Galus Pełniąca funkcje Burmistrza wyjaśniła , iż w sprawie WTZ starosta kolski nie
podjął ostatecznej decyzji, kto będzie prowadził warsztaty.
Radna Anna Michalak c. Franciszka zwróciła się o informacje czy można nie realizować uchwały?
Pan Jacek Kubiak radca prawny wyjaśnił, iż Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie utworzenia
z dniem 1 czerwca WTZ. Na tę chwilę starosta nie podjął decyzji w związku z tym uchwała nie
będzie wygaszana.
Radny Wojciech Matczak przypomniał,iż na sesji w miesiącu maju wprowadzono do budżetu nowe
konto dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Radny zwrócił się z pytaniem - „Czy gmina z tego tytułu
nie musi zwrócić środków do powiatu?”
Skarbnik wyjaśnił,iż kwota na działanie warsztatów została wprowadzona do budżetu, ale środki nie
wpłynęły na konto.
Radna Jadwiga Tyksińska zwróciła się o informacje nt. odpadów zgromadzonych przy ul. Solnej
w Kłodawie.
Pani Dorota Galus Pełniąca Funkcje Burmistrza poinformowała,że uruchomione zostały służby
wojewody. Wzmożone zostały patrole policji i Straży Miejskiej przy składowisku odpadów.
Ze strony wojewody zaproponowano gminie zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska. Gmina wystąpiła o przedstawienie warunków pożyczki.
Radna Anna Michalak c. Franciszka cyt.” w dniu 12 czerwca 2018r. upłynął termin termin termin na
opracowanie i przekazanie radom gminy projektów regulaminów dostarczania wody i
odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne. Rady gminy mają
dwa miesiące na przekazanie organowi regulacyjnemu projektu regulaminu do zaopiniowania.
Przypomnijmy, iż w dniu 12 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o
zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 2180 t. j.). Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, w terminie 6
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne
opracowują i przedstawiają radom gmin projekty regulaminów dostarczania wody i
odprowadzania ścieków. Termin ten zatem upłynął w dniu 12 czerwca 2018 r.
Proszę wyjaśnić jak wygląda to w naszej gminie”
Pani Anna Łuc p.o Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie wyjaśniła,iż jest
opracowany projekt regulaminu,który zostanie wkrótce przedstawiony radnym.
Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż kolejne posiedzenie komisji odbędzie się w dniu
29 sierpnia 2018r oraz w dniu 31 sierpnia 2018r sesja.
Punkt7
Zamknięcie obrad sesji

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

Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Siwiński

