Protokół Nr LII/2018
obrad LII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 25 maja 2018r
Obrady LII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 25 maja 2018r w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz. 14.30 do godz.16.40.
Przewodniczący Rady poinformował, iż sesja jest transmitowana na żywo przez 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
12 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.
Poinformował, że stały sekretarz obrad sesji radny Wojciech Matczak będzie prowadził obliczanie
wyników głosowania jawnego, prowadził listę mówców, a także rejestrował zgłoszone wnioski.
Przewodniczący Rady dokonał wręczenia medalu panu Grzegorzowi Dzięgielewskiemu –
Skarbnikowi gminy z okazji Dnia Samorządowca.
Punkt2
Ustalenie porządku obrad
Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad sesji radni otrzymali wraz
z materiałami na sesję.
W miejsce tego punktu zaproponował wprowadzić dodatkowy punkt:”Ustalenie projektu uchwały
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu”
Punkt ten zaproponował wprowadzić jako 9 porządku obrad.
O uzasadnienie wprowadzenia do porządku projektu uchwały Przewodniczący Rady zwrócił się
do radcy prawnego pana Jacka Kubiaka.
Radca prawny wyjaśnił,iż uregulowanie własności tych gruntów umożliwi podjęcie działań
mających na celu zaliczenie niektórych dróg spełniających przesłanki określone w ustawie
o drogach publicznych do kategorii dróg gminnych. Kolejnym etapem jest podejmowanie uchwał
o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych istniejących dróg przejętych na własność Gminy Kłodawa,
które nie zostały zaliczone do innych kategorii i co do których istnieje taka konieczność ze względu
na fakt,że już pełnią funkcje dróg publicznych tzn. stanowią uzupełniającą siec dróg i służą
miejscowym potrzebom, a także są drogami ogólnodostępnymi.
Drogi wymienione w załączniku nr 1do niniejszego projektu uchwały są drogami położonymi na
działkach, 944/9; 945/13;945/8;945/5;945/36, które stanowią własność gminy Kłodawa.
Drogi wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały są drogami położonymi na działkach:
1103/5; 1127/1;1127/3, które stanowią własność Gminy Kłodawa. Drogi te były remontowane
pomimo,że formalnie nie stanowiły dróg publicznych. Gmina Kłodawa przeprowadzała prace w

taki sposób, aby przynajmniej w minimalnym zakresie przy odpowiednim oznakowaniu spełniały
warunki techniczne wymagane dla dróg gminnych, co pozwoliło zapewnić odpowiedni poziom
bezpieczeństwa dla ich użytkowników.
Nadanie tym drogom statusu dróg gminnych pozwoli również ubiegać się o dofinansowanie
inwestycji drogowych ze środków zewnętrznych, gdzie w większości dotacje można uzyskać jedynie
na drogi publiczne. Po przejęciu projektu uchwały Burmistrz Kłodawy wystąpi z wnioskiem do
Zarządu Powiatu Kolskiego o wydanie stosowanej opinii. Po uzyskaniu opinii Rada Miejska będzie
mogła podjąć ostateczną uchwałę w tej sprawie. Przyjęcie projektu niniejszej uchwały jest
uzasadnione i konieczne.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie
dodatkowego punktu.
Za zmianą porządku obrad radni opowiedzieli się w głosowaniu jawnym jednogłośnie przy
obecności na sali obrad 12 radnych.
Radna Anna Michalak c. Franciszka na podstawie § 38 Statutu gminy zgłosiła wniosek o
wprowadzenie do porządku obrad punktu: ”Odczytanie audytu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Kłodawie”.Zwróciła się do radnych o przegłosowanie wniosku.
Pani Dorota Galus Pełniąca funkcje Burmistrza wyjaśniła, że audyty przeprowadzone były w każdej
jednostce budżetowej. Należy złożyć wniosek o udostępnienie danych , aby otrzymać kserokopię.
Audyt nie jest kontrolą tylko wskazaniem. Zawiera 50 stron , jeżeli państwo radni życzą sobie to
można odczytać na sesji.
Radna Anna Michalak c. Franciszka nadmieniła, iż mieszkańcy są zainteresowani audytem
i ponowiła zgłoszony wcześniej wniosek.
Radny Wojciech Matczak nadmienił,iż w sprawozdaniu Burmistrza jest zawarta informacja na ten
temat. Zdaniem radnego należy poczekać jak temat się rozstrzygnie.
Przewodniczący Rady zwrócił się o informacje - „Czy zalecenia audytu były stosowane?”
Pani Burmistrz odpowiedziała, że nie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radna Anną Michalak.
W głosowaniu jawnym 3 głosami”za” , 5 głosami”przeciw” i 4 głosami „wstrzymującymi”
wniosek został odrzucony przez radnych.
Radny Mariusz Michałkiewicz zwrócił się do pani Burmistrz, aby na posiedzenia komisji stałych
Rady również dotarł audyt ZWiKU w celu zapoznania się.
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 12 radnych porządek obrad został
przyjęty.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad LII sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu LI sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady.
6.Informacja Komendanta Gminnego o działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
na terenie gminy Kłodawa za 2017 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości
zabudowanej położonej w Kłodawie.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłodawa Etap VI część B.

9.Ustalenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do dróg kategorii gminnych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok.
11.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
12.Interpelacje i wnioski radnych.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie obrad sesji.
Punkt3
Przyjęcie protokołu LI sesji
Protokoły obrad L sesji został wyłożony do wglądu państwa radnych proszę zapoznać się z jego
treścią.
Jeżeli nie będzie zgłoszonych poprawek i uzupełnień do protokołów ich przyjęcie będzie poddane
pod głosowanie pod koniec obrad sesji w punkcie „Interpelacje i wnioski radnych”
Zamykam pkt.3 i przystępuje do realizacji następnego punktu porządku obrad.
Punkt4
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej otrzymali państwo radni wraz z materiałami
na sesję.
O przestawienie sprawozdania proszę Pełniącą Funkcje Burmistrza panią Dorotę Galus.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Pani Dorota Galus poinformowała,iż został zawieszony w obowiązkach dotychczasowy Dyrektor
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie.
Pani Dorota Galus przedstawiła pełniącą obowiązki Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Kłodawie panią Annę Łuc.
Zamykam pkt.4 i przystępuje do realizacji następnego punktu porządku obrad.
Punkt5
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił radnym sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie za okres od 26 kwietnia 2018r do 23 maja 2018r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Zamykam pkt.5 i przystępuje do realizacji następnego punktu porządku obrad.
Punkt6
Informacja Komendanta Gminnego o działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
na terenie gminy Kłodawa za 2017 rok
Przewodniczący Rady poinformował,iż informacje Komendanta gminnego o działalności jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Kłodawa za rok 2017 otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji.
Przewodniczący Rady dodał,iż informacja została przedstawiona na spotkaniu przedsesyjnym w
dniu 23 marca 2018r przez komendanta gminnego. Zaproponował, aby informacji nie odczytywać.

Za nie odczytywaniem informacji radni opowiedzieli się w głosowaniu jawnym jednogłośnie przy
obecności na sali obrad 12 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem-”Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedłożonych informacji?”
Pan Tomasz Barański Komendant gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Kłodawie podziękował
radnym za dotychczasowa współpracę. Zwrócił się do radnych o wystosowanie apelu do
ministerstwa w sprawie zabierania środków jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
informacji.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 12 radnych informacja została
przyjęta.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt7
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości
zabudowanej położonej w Kłodawie
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
w formie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Kłodawie otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały ,Przewodniczący Rady poprosił pana Jacka Kubiaka radcę
prawnego.
Projekt uchwały dotyczy nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Kłodawie na której
znajduje się ratusz , oznaczonej nr geodezyjnym działki 799/1 o powierzchni 0.0330 ha stanowiącej
własność Skarbu Państwa.
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” nabywaniu wymienionej nieruchomości.
Zadaniem radnego powinien wyremontować Marszałek i przekazać gminie wyremontowany.
Radna Jadwiga Tyksińska nadmieniła,iż ma inne zdanie jak przedmówca. Jest kłodawianką i ratusz
nie tylko jej , ale innym kłodawiakom jest bliski sercu. Z czasem może będzie można pozyskać
środki od konserwatora zabytków.
Radna Anna Michalak c. Franciszka nadmieniła, iż wstrzyma się „od głosu , gdyż budynek
użytkowany był przez wiele lat przez policje, i nie był remontowany.
Radny Wojciech Matczak oznajmił, iż będzie głosował ”za” przejęciem budynku, gdyż jest to
historia a historii nie da się okłamywać.
Przewodniczący Rady stwierdził,iż będzie to kosztowna inwestycja. Budynek podupadł w czasie
kiedy nie był własnością samorządu.
Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie
przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym 10 głosami”za”, 1 głosem „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym” przy
obecności na sali obrad 12 radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr LII/308/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłodawa Etap VI część B

Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa Etap VI część B otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały ,Przewodniczący Rady poprosił pana Dawida Pudło Kierownika
Referatu Oświaty,Kultury i Sportu.
Pan Dawid Pudło poinformował,iż projekt uchwały dotyczy przekształcenia terenu z gruntów
rolnych pod zabudowę jednorodzinną.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem-”Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedłożonego 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 12 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr LII/309/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Punkt9
Ustalenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do dróg kategorii gminnych
O przedstawienie projektu uchwały,Przewodniczący Rady poprosił pana Jacka Kubiaka Radcę
prawnego.
Pan Jacek Kubiak poinformował,iż uregulowanie własności gruntów umożliwi podjęcie działań
mających na celu zaliczenie niektórych dróg spełniających przesłanki określone w ustawie
o drogach publicznych do kategorii dróg gminnych.
Kolejnym etapem jest podejmowanie uchwał o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych istniejących
dróg przejętych na własność gminy Kłodawa, które nie zostały zaliczone do innych kategorii i co do
których istnieje taka konieczność ze względu na fakt,że pełnią już funkcje dróg publicznych tzn.
stanowią uzupełniającą sieć dróg i służą miejscowym potrzebom, a także są drogami
ogólnodostępnymi. Drogi wymienione w załączniku 1 do uchwały są drogami położonymi na
działkach: 944/9;945/13;945/8;945/5;945/36 , które stanowią własność gminy Kłodawa.
Drogi wymienione w załaczniku 2 uchwały są drogami położonymi na
działkach:1103/5,1127/1,1127/3, które stanowią własność gminy Kłodawa. Drogi te były
remontowane pomimo,że formalnie nie stanowiły dróg publicznych. Nadanie tym drogom statusu
dróg gminnych pozwoli również ubiegać się o dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków
zewnętrznych, gdzie w większości przypadków dotacje można uzyskać jedynie na drogi publiczne.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem-”Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedłożonego 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 12 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
P u n k t 10
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 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 do budżetu został wprowadzony nowy dział 853 rozdział 85311 § 2320
i została wprowadzona do budżetu kwota 230 244,80 zł jako dotacja na prowadzenie Warsztatów
Terapii Zajęciowej.
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 12 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr LII/310/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
P u n k t 11
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż na ostatniej LI sesji w dniu 27 kwietnia
2018r radni nie zgłosili wniosków i interpelacji.
P u n k t 12
Interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu obrad
LI sesji.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem- „Czy ktoś z radnych ma uwagi do
protokołu LI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie?
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 12 radnych protokół został
przyjęty.
P u n k t 13
Wolne wnioski|
Radny Wojciech Matczak poinformował,iż w roku 2017 Komisja Oświaty wizytowała wszystkie
place zabaw na terenie miasta i gminy. W bieżącym roku podobnie komisja dokonała przeglądu.
Stwierdzono,iż na placu zabaw przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nie zostały usunięte
uchybienia od roku poprzedniego. W imieniu mieszkańców radny zwrócił się o zajęcie się placem
zabaw.
Pani Dorota Galus Pełniąca Funkcje Burmistrza wyjaśniła,iż nie jest to tak,że służby nie działają .
Prace porządkowe i naprawcze na placach zabaw odbywają się w miesiącu czerwcu przed
wakacjami. Być może komisja zbyt wcześnie dokonuje objazdu.
Nadmieniła również,iż kontrole placów zabaw odbywają się również przez Państwową Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczną. Pracownik merytoryczny urzędu sam wychwytuje usterki , które na
bieżąco są naprawiane. Do Zarządu Budynków i Usług Komunalnych zostało przekazane zlecenie
na wykonanie napraw.
Radna Jadwiga Tyksińska w imieniu mieszkańców podziękowała pani Burmistrz za założenie lamp

na słupach,na których wcześniej nie było. Zwróciła się o założenie 2 lamp przy ul. Wspólna
i Własna.
Radny Jacek Zieliński zwrócił się o wycięcie krzewów rosnących w pasie drogowym w miejscowości
Rysiny – Kolonia.
Radna Anna Michalak c. Franciszka cyt.
„Wysoka Rado, Szanowni mieszkańcy, jesteśmy wprowadzani w błąd a mówiąc wprost, jesteśmy
okłamywani.
Na posiedzeniu przedsesyjnym Przewodniczący Rady pokazał i oznajmił, że wpłynął protokół
pokontrolny z RIO i radni mogą się zapoznać, tak było?! Pan Radca prawny zaraz zastrzegł,
że z protokołem będzie można się zapoznać po odniesieniu i złożeniu wyjaśnień P. Burmistrz. Tak
było, Prawda?! Ani P. Burmistrz, ani kierownik referatu Dawid Pudło nie zareagowali aby zadać
kłam. Szanowni Państwo ! To jest protokół pokontrolny….…tutaj jest napisane ….
Panie mecenasie, proszę wyjaśnić i odkłamać swoją wypowiedź, czy protokół RIO, który wpłynął
do wiadomości Rady, jest dokumentem tajnym i po jakimś czasie Rada dopiero może się może
zapoznać ? proszę odpowiedzieć ……. Panie Przewodniczący będę kontynuować ………
Panie mecenasie powinien Pan znać obowiązki pracownika samorządowego Rozdział 3 art. 24. pkt
2 podpunkt 2 ustawy o samorządzie gminy.
Szanowni Państwo! 21 maja wysłałam wniosek do RIO i już wczoraj tj 24.05.2018 otrzymałam
listem poleconym protokół z RIO z listem przewodnim, podpisany przez Prezes Izby Grażynę
Wróblewską, z tego faktu wynika, że dokument jest jawny i publiczny.
W protokole jest wiele naruszeń prawa i nieprawidłowości co do których p. Burmistrz musi się
odnieść w odpowiednim terminie i dać odpowiedź do RIO. Zachęcam wszystkich do zapoznania
się z protokołem.”
Pan Jacek Kubiak radca prawny wyjaśnił,iż jego wypowiedź na komisji dotyczyła informacji, że do
wniosków w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłaszania zastrzeżeń do Kolegium Izby
w terminie 14 dni od daty wystąpienia pokontrolnego, za pośrednictwem Prezesa Izby.
Radna Anna Michalak c. Franciszka cyt.” W dniu 21 maja wysłałam wniosek do RIO i już wczoraj tj.
24.05.2018 otrzymałam listem poleconym protokół z RIO z listem przewodnim, podpisanym przez
Panią Prezes Izby Grażynę Wróblewską, z tego faktu wynika, że dokument jest jawny i publiczny.
W protokole jest wiele naruszeń prawa i nieprawidłowości co do których p. Burmistrz musi się
odnieść w odpowiednim terminie i dać odpowiedź do RIO. Zachęcam wszystkich do zapoznania
się z protokołem.”
Radny Antoni Rzetelski zwrócił się do radnego Zdzisława Domańskiego w sprawie objazdu przez
komisje dróg powiatowych i usunięcie usterek.
Pan Zdzisław Domański poinformował,iż nie otrzymał informacji, kiedy odbędzie się objazd dróg.
Pan Dawid Pudło poinformował,iż objazdu dróg dokonała komisja z powiatu z udziałem
przedstawicieli : samorządów Kłodawy i Chodowa oraz przedstawicieli kolei.
Zostały nagrane stany dróg, należy stwierdzić,że firmy bronią się przed usuwaniem usterek.
Budowa na kolei będzie przesuwać się w kierunku Koła i będzie dotyczyć innych gmin.
Radny Antoni Rzetelski poinformował,że otrzymał anonim w którym jest opisany Przewodniczący
Rady, z treścią anonimu chciał się podzielić na sesji. Prosił , aby po odczytaniu przewodniczący
odniósł się do poruszonych zagadnień w anonimie.
W trakcie odczytywania anonimu, radny Andrzej Dziedzic przerwał odczytywanie anonimu
stwierdzając , aby radny zachował go do swojej wiadomości a nie upubliczniał. Zwrócił się do radcy
prawnego o ustosunkowanie się czy anonim powinien być odczytywany na sesji.
Radny Wojciech Matczak poinformował,iż również otrzymał anonim,ale po przeczytaniu zniszczył.
Pan Grzegorz Siwiński - Przewodniczący Rady poinformował, iż złożył doniesienie do Prokuratury
w tej sprawie, która już wszczęła śledztwo. Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, którzy
otrzymali anonim o zachowanie a także kopert , co może okazać się pomocne w przeprowadzonym

postępowaniu.
Pan Dawid Pudło Kierownik Referatu Oświaty,Kultury i Sportu przypomniał,iż na posiedzeniu
komisji w dniu 23 maja 2018 r zobowiązał się , aby zrobić rozeznanie czy droga z dofinansowaniem
może być budowana dwuetapowo. Rozeznanie dotyczyło budowy drogi w miejscowości Rysiny.
Poinformował,iż według uzyskanych informacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie
budowy drogi kwotą 118 000 zł należy w I etapie wykonać 530m.Informacja ta również zostanie
przekazana na piśmie z Urzędu Marszałkowskiego.
Pani Dorota Galus Pełniąca Funkcje Burmistrza przekazała informacje, które nie zostały ujęte
w sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
1.W Starostwie kolskim odbyło się spotkanie na temat dotacji w sprawie usuwania azbestu.
Dofinansowanie odbywać się będzie na tej samej zasadzie jak w roku ubiegłym.
Informacja na w/w temat będzie umieszczona na stronie internetowej.
2.Od 25 maja br weszły nowe zasady ochrony danych osobowych RODO. Informacja zamieszczona
zostanie na stronie internetowej urzędu.
3.Założyciel grupy „Motocykle Kłodawa” zwrócił się do urzędu w sprawie wyrażenia zgody na
używanie znaku herbu Kłodawy oraz znaków uwidocznionych na herbie przez wymienioną grupę.
Radna Anna Michalak c. Franciszka nadmieniła,iż powinno być określone na jakich gadżetach
będzie wykorzystywany herb gminy.
Radny Julian Szałański zwrócił się o informacje czy będzie zawarte porozumienie w którym
zawarte będą warunki.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie wyrażenia zgody na
udostępnienie używania herbu gminy Kłodawa przez grupę „Motocykle Kłodawa”.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 12 radnych wniosek został
przegłosowany.
Kserokopia pisma grupy „Motocykle Kłodawa” stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Pani Dorota Galus Pełniąca Funkcje Burmistrza poinformowała,iż uszkodzona studzienka przy ul.
Harcerskiej będzie naprawiona w przyszłym tygodniu.
Pani Dorota Galus nadmieniła,iż nie może odnieść się do tego co wcześniej powiedziała pani radna
Anna Michalak c. Franciszka .Poinformowała,iż przez ostatni rok urząd był poddawany kontroli
przez wiele instytucji i organów kontrolujących. Większość spraw jest zamknięta.
Po każdej kontroli jest sporządzone wystąpienie pokontrolne, w którym opisana jest kontrola.
Ostatnio Regionalna Izba Obrachunkowa miała prowadzić kontrole 2 spraw , a po wizycie
u inspektorów radnej sprawdzano 17 inwestycji. Protokół pokontrolny zawiera kilka stron.
Termin odwołania wynosi 14 dni. Nie jest tak,że wszystko jest źle,jest kilka nieścisłości np. że izba
pewnych rzeczy nie uwzględniła.
Radna Anna Michalak c. Franciszka odniosła się do wypowiedzi pani Doroty Galus.
Radna zwróciła się do przedmówczyni, aby zwróciła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej
z pytaniem czy to ona wszystko doniosła do izby. Nadmieniła również, iż to prezes izby decyduje
o zakresie kontroli .Gdyby nie było potrzeby to izba nie prowadziłaby kontroli.
Następnie do wcześniejszej wypowiedzi radnej Anny Michalak c. Franciszka odniósł się pan Jacek
Kubiak radca prawny wyjaśnił, iż wszystkie wystąpienia pokontrolne są jawne. Protokół jest
udostępniony na stronie RIO.
Przewodniczący Rady odczytał zaproszenie dla radnych ze Stowarzyszenia ”Sprawni Inaczej” na
piknik w dniu 29 maja 2018r.
Pani Dorota Galus poinformowała w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przejęcia warsztatów z dniem 1 czerwca 2018r.
Została przeprowadzona przez urząd inwentaryzacja. Przedstawiciele warsztatów udali się do
starosty w celu dalszego prowadzenia warsztatów oraz przy zobowiązaniu spłaty zadłużenia.
Planowane jest spotkanie w starostwie w tej sprawie. Ustalenia ze spotkania zostaną

przedstawione Radzie Miejskiej. Do budżetu gminy Kłodawa zostały wprowadzone na obecnej sesji
środki na prowadzenie warsztatów przez gminę Kłodawa.
P u n k t 14
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady LII sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady LII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
Protokołowała
Przewodniczący Rady
(-)Krystyna Rzetelska
(-) Grzegorz Siwiński

