Rada Miejska w Kłodawie
Sesje Rady Miejskiej
Protokół nr XIII/2019
XIII Sesja w dniu 25 września 2019 odbyła się w dniu 25 września 2019r.Obrady rozpoczęto 25 września
2019 o godz. 10:30, a zakończono o godz. 13:30 tego samego dnia.
Listy obecności:radnych,sołtysów,zaproszonych gości stanowią załączniki od nr 1 do nr 4.
W posiedzeniu wzięło udział 15 członków.
Obecni:
1. Adam Chmiel
2. Marzanna Chuchro
3. Barbara Frątczak
4. Ryszard Frątczak
5. Edyta Główczyńska
6. Krystyna Kacprzak
7. Katarzyna Kalinowska
8. Krzysztof Krusiński
9. Janusz Łopaciński
10. Anna Michalak
11. Grzegorz Siwiński
12. Ryszard Szubert
13. Barbara Wiśniewska
14. Paweł Witkowski
15. Aneta Zielińska
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Krzysztof Krusiński.
2. Ustalenie porządku obrad sesji.
Przewodniczący Rady poinformował,ze porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Zaproponował wprowadzić do porządku obrad dodatkowy punkt tj.”Podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego”.Punkt ten zaproponował
rozpatrzeć jako 10 porządku obrad.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad XIII sesji wraz z zaproponowaną zmianą.
Głosowano w sprawie:
Ustalenie porządku obrad sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)

Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna
Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz
Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
3. Przyjęcie protokołów XI i XII sesji.
Przewodniczący Rady poinformował,iż protokoły XI i XII sesji zostały przedłożone państwu radnym.
Zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do
protokołów XI i XII sesji?
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołów XI i XII sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna
Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz
Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
Przewodniczący Rady poinformował,iż sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza
otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
W dyskusji wzięli udział:
O przedstawienie sprawozdania poprosił Burmistrza pana Piotra Michalaka.
Burmistrz poinformował,że trwa cały czas aktualizacja podatków przez mieszkańców. Od początku
aktualizacji przybyło łącznie 700m2 działalności gospodarczej,2300m2 gruntów związanych z
działalnością gospodarczą,5330m2 pozostałych budynków(garaże,szopy) oraz 19 682m2 powierzchni
mieszkalnej. W dalszym ciągu jest prowadzona akcja aktualizacji podatków.
Burmistrz zaapelował ponownie do sołtysów,aby przekazywali mieszkańcom informacje nt. aktualizacji
podatków. Wśród sołtysów są tacy,którzy nie przekazali okólników w powyższej sprawie mieszkańcom.
Wszystkich mieszkańców obowiązuje ta sama ustawa – ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,która
obowiązuje od 1991roku.
Burmistrz poinformował,iż w dniu 22 września 2019 r. przedstawiciele sołectw z terenu gminy Kłodawa
brali udział w spotkaniu „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi”,które odbyło się w Golinie. Sołectwo
Krzykosy otrzymało nagrodę z Wielkopolskiej Odnowy Wsi.
Zakończył się pierwszy etap budowy wodociągu w ul.Polnej. Dalszy etap odbywał się będzie w
ul.Toruńskiej. Wykonawcą budowy był Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

5. Informacja o pracy radnych Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Tomasza Barańskiego radnego Rady Powiatu
w Kole.
Pan Tomasz Barański przekazał radnym następujące informacje:
1.Wybrany został nowy Dyrektora Szpitala Kolskiego, którym została pani Iwona Wiśniewska.
2.Podpisano umowę na wymianę ambulansu poprzez dofinansowanie w kwocie 400 000zł z Ministerstwa
Zdrowia.
3.Odnośnie naboru do szkół średnich poinformował,że każdy uczeń który złożył dokumenty został
przyjęty do szkoły.
4.Radni gm. Kłodawa złożyli wniosek o budowę wspólnie z powiatem drogi Bierzwienna – DzióbinKęcerzyn. Obecnie powiat realizuje budowę dróg wspólnie z gminami, ale nie dotyczy to naszej gminy.
5.W kasie powiatu brakuje około 1 miliona złotych subwencji oświatowej.
6.Przy ul. Warszawskiej zostały namalowane pasy do parkujących pojazdów. Czynione są starania, aby
podobne rozwiązanie parkowania było przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole
podstawowej pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały przewodniczący Rady poprosił Burmistrza pana Piotra Michalaka.
Z uwagi na brak dyskusji,przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej pracujących z grupami obejmującymi
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna
Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz
Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
Uchwała nr XIII/102/2019r stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego przez uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłodawa.
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłodawa otrzymali radni
wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały przewodniczący Rady poprosił Burmistrza pana Piotra Michalaka.
Z uwagi na brak dyskusji,przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
przez uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Kłodawa.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna
Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz
Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
Uchwała nr XIII/103/2019r stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego
własność Gminy Kłodawa oraz warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej.
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu
mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa oraz warunków udzielenia bonifikaty i wysokości
stawki procentowej otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały przewodniczący Rady poprosił Burmistrza pana Piotra Michalaka.
Z uwagi na brak dyskusji,przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność
Gminy Kłodawa oraz warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna

Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz
Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
Uchwała nr XIII/104/2019r stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kole.
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego
w Kole otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Przewodniczący Rady poinformował,iż zgodnie z Regulaminem wyboru ławników wybory są tajne.
Głosowanie przeprowadza i ogłasza wyniki Komisja Skrutacyjna.
Po przeprowadzonym głosowaniu i odczytaniu protokołu Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Rady
zwrócił się do wiceprzewodniczącej Rady o odczytanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do
Sądu Rejonowego w Kole.
Z uwagi na brak dyskusji,przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kole..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna
Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz
Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
Uchwała nr XIII/105/2019r stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Powiatu
Kolskiego
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w
formie dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały przewodniczący Rady poprosił Burmistrza pana Piotra Michalaka.
Z uwagi na brak dyskusji,przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Powiatu
Kolskiego.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna

Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz
Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
Uchwała nr XIII/106/2019r stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2019r.otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. W dniu sesji radni otrzymali drugi projekt
wymienionej uchwały.
O przedstawienie projektu uchwały przewodniczący Rady poprosił pana Grzegorza Dzięgielewskiego
Skarbnika gminy.
Z uwagi na brak dyskusji,przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna
Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz
Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
Uchwała nr XIII/107/2019r stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2043.
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2043 otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji. W dniu sesji radni otrzymali drugi projekt wymienionej uchwały.
O przedstawienie projektu uchwały przewodniczący Rady poprosił pana Grzegorza Dzięgielewskiego
Skarbnika gminy.
Z uwagi na brak dyskusji,przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kłodawa na lata 2019-2043.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna

Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz
Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
Uchwała nr XIII/108/2019r stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej
w obrębie wsi Rycerzew gmina Kłodawa.
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Rycerzew gmina Kłodawa otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały przewodniczący Rady poprosił Burmistrza pana Grzegorza
Dzięgielewskiego.
O przedstawienie projektu uchwały przewodniczący Rady poprosił Burmistrza pana Piotra Michalaka.
Z uwagi na brak dyskusji,przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie
wsi Rycerzew gmina Kłodawa.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna
Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz
Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
Uchwała nr XIII/109/2019r stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady poinformował,iż na poprzedniej sesji radni zgłosili wnioski i interpelacje.
Radny Grzegorz Siwiński poinformował,iż na drodze Pomarzany-Dąbrówka było prowadzone
rozgraniczenie. Radny zasugerował,aby temat został uregulowany po zbiorach, by nie wystąpiła podobna
sytuacja jaka występuje w Pomarzanach z drogą.
Radny Ryszard Szubert zgłosił, aby wymienić kamery monitoringu miejskiego na bardziej nowoczesne
oraz rozbudować obecny monitoring. Radny zwrócił uwagę,że coraz więcej występuje szkód na mieniu
i trudno ustalić jest sprawców. Dodał,że dobrze byłoby, aby monitoring obejmował Park Górnika.
Radny Ryszard Frątczak zwrócił się o usunięcie dzikiego wysypiska odpadów za sklepem w Rycerzewie
przy drodze w kierunku Łęczycy.
Radna Aneta Zielińska zwróciła się o zakup koszy na odchody zwierząt.
Pan Piotr Michalak Burmistrz odniósł się do zgłoszonych interpelacji i wniosków.
W temacie rozgraniczenia poinformował,że temat został zlecony do Zarządu Budynków i Usług

Komunalnych w Kłodawie.
Odnośnie rozbudowy monitoringu poinformował,iż trwa analiza istniejącego monitoringu. W ślad za
lepszym rozwiązaniem muszą być zabezpieczone w budżecie odpowiednie środki.
Dzikie wysypisko w Rycerzewie zostało usunięte.
W temacie zakupu koszy na odchody zwierzęce poinformował,iż każdy kosz na odpady znajdujący się na
ulicy nadaje się na odpady zwierzęce. Nie będzie zakupu dodatkowych koszy z przeznaczeniem tylko na
odchody zwierzęce. Natomiast trwa rozeznanie co do zakupu ładniejszych koszy na ulice.

15. Interpelacje i wnioski radnych.
- Grzegorz Siwiński poinformował,że przy świetlicy wiejskiej w Pomarzanach znajduje się kosz na
odpady. Zwrócił się,aby kosz był opróżniany przy okazji zbierania odpadów.
-Barbara

Wiśniewska
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Ogrodowej,Wyżynnej, ,Szkolnej.
- Aneta Zielińska – zwróciła się o zamontowanie dodatkowego kosza na odpady przy ul. Barbary oraz
3 szt. lamp. Dodała,że przy ul. Barbary nie ma oświetlenia oprócz jednej lampy przy zjeździe z ul.
Dąbskiej.
- Piotr Michalak (Ad Vocem) wyjaśnił ,iż kosze na ul. Barbary zostaną zamontowane. Natomiast jeśli
chodzi o oświetlenie wymienionej ulicy musi zejść na dalszy plan.
- Ryszard Frątczak - w imieniu mieszkańców zwrócił się o informację co dalej z gazociągiem
- Piotr Michalak – wyjaśnił,iż z posiadanych informacji wie,że firma wykonuje przeprojektowanie trasy
przebiegu gazociągu. Gmina nie ma żadnego wpływu na firmę.
- Anna Michalak – zgłosiła , aby umieścić kosz na odpady przy działce położonej na skrzyżowaniu ulic
ul.Poznańska i Przedecka.
16. Wolne wnioski
Przewodniczący Rady zwrócił się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie informacji
o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.
Pan Tomasz Barański – radny Rady Powiatu Kolskiego podziękował władzom gminy za wszystkie
możliwe jakie były złożone wnioski w celu pozyskania środków z zewnątrz dla Ochotniczych Straży
Pożarnych. Poinformował,że z pozyskanych środków skorzystały wszystkie jednostki z terenu naszej
gminy. Dodał,że zakupując z dotacji oszczędzamy budżet gminy.
Pan Andrzej Kurpik – mieszkaniec sołectwa Leszcze zwrócił się z wnioskiem o odwołanie sołtysa
sołectwa Leszcze. Poinformował,iż pismem z dnia 28 sierpnia 2019r. zwrócił się do Burmistrza
z wnioskiem o zaprzestanie działalności sołtysa Leszcze. Z otrzymanej odpowiedzi na pismo wynika,
że pismo nie zawiera konkretnych odpowiedzi na zarzuty skierowane w piśmie.
Dodał również,iż na zebraniu wiejskim w dniu 26 stycznia 2019r.Burmistrz został poinformowany,

iż jeden z kandydatów zgłoszonych do pełnienia funkcji sołtysa nie jest stałym mieszkańcem sołectwa.
Obecnie na budynku sołtysa nie ma umieszczonej nawet tabliczki z napisem”sołtys”.
W Biuletynie Informacji Publicznej wskazany jest adres zamieszkania inny, co świadczy również
o tym,że sołtys nie zamieszkuje w sołectwie Leszcze.
Pan Andrzej Kurpik zwrócił się do radnych o podjęcie stosowanych kroków w tym temacie.
Zwrócił się do radnego Grzegorza Siwińskiego jako doświadczonego pracownika Krajowego
Stowarzyszenia Sołtysów o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.
Radny Grzegorz Siwiński nadmienił,iż w okresie przed i po wyborach sołtysów jest wiele pytań.
Poinformował,iż na stronie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów jest wiele interpretacji prawnych
i wyjaśnień zaproponował,aby skorzystał z nich. Ponadto jest radca prawny i powinien przygotować
wykładnie do tego tematu.
Pan Piotr Michalak Burmistrz wyjaśnił panu Kurpikowi, aby wniosku o odwołanie sołtysa nie składał
do Rady Miejskiej tylko przedstawił na zebraniu wiejskim. Sprawy wiejskie załatwia się na zebraniu
wiejskim, a nie na Radzie. Nie Burmistrz i nie radni są władni odwołać sołtysa.
Poinformował również,iż odpowiedź,którą otrzymał opiera się na opinii radcy prawnego. Nie można nad
ustawę przedkładać statut sołectwa.
Burmistrz dodał,że nie grzecznie jest,że sprawy wiejskie wywleka się na forum Rady.
Pan Andrzej Kurpik poinformował,iż ma pretensje że niezgodnie z przepisami odbyło się zebranie
i wybór sołtysa sołectwa Leszcze.
Pani Krystyna Kacprzak sołtys sołectwa Leszcze odniosła się do postawionych zarzutów i dodała,że nie
widziała nigdy sołtysa na zebraniu wiejskim w sołectwie Leszcze kiedy dzielony był fundusz sołecki.
Dodała,że tablica została skradziona i zgłoszono kradzież na Policję.
W dniu dzisiejszym zostanie zamontowana nowa tablica przez Zarząd Budynków i Usług Komunalnych
w Kłodawie.
17. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
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