Protokół Nr V /2014
obrad V sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 23 grudnia 2014 r.
Obrady V sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 23 grudnia 2014r w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.
Trwały od godz. 14.30 do 15.40
Obrady sesji otworzył Przewodniczący Grzegorz Siwiński
Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan ustawowy 15 radnych w obradach sesji uczestniczyło
14 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: Burmistrz Kłodawy Robert
Olejniczak,Sekretarz gminy Dorota Galus,Kierownik Referatu Oświaty,Kultury i Sportu pan Dawid
Pudło,Skarbnik gminy Grzegorz Dzięgielewski, Radca prawny Jacek Kubiak,dyrektorzy jednostek
organizacyjnych gminy, sołtysi,mieszkańcy miasta i gminy Kłodawa.
Poinformował, że sekretarzem obrad sesji będzie radny Wojciech Matczak,który 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 sesji następujący punkt:
„Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenie wydatków, które nie wygasają z końcem roku
budżetowego 2014”
Projekt uchwały zaproponował rozpatrzeć jako 5 porządku obrad.
Przewodniczący Rady zaproponował przegłosować zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie
dodatkowego projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni opowiedzieli się za rozszerzeniem porządku obrad
poprzez wprowadzenie do porządku zaproponowanego projektu uchwały przy obecności na sali
obrad 14 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego porządku obrad?”
Wobec braku uwag do porządku obrad,Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w
sprawie przyjęcia porządku obrad.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych porządek obrad został
przyjęty.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad V sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu IV sesji.
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Konina na
koszty utrzymania Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w
Rodzinie.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z końcem

roku budżetowego 2014.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zarządu
Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kłodawa na lata 2015 - 2043r
– Odczytanie projektu uchwały
– Odczytanie opinii stałych komisji Rady
– Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
– Dyskusja i głosowanie nad poprawkami do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2015 - 2043r
– Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Kłodawa na lata 2015 - 2043r
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
– Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami
– Odczytanie opinii stałych komisji Rady
– Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
– Dyskusja i głosowanie nad poprawkami zgłoszonymi w czasie sesji budżetowej
– Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
9.Interpelacje i wnioski radnych.
10.Wolne wnioski.
11.Zamknięcie obrad sesji.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu obrad IV sesji
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż protokół obrad IV 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
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Konina
na koszty utrzymania Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i
Przemocą w Rodzinie
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Miasta Konina na koszty utrzymania Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z
Problemem Alkoholowym i Przemocą w Rodzinie 2014 rok otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika gminy pana
Grzegorza Dzięgielewskiego.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do radnych- „Czy ktoś z państwa radnych
ma uwagi względnie pytania do projektu uchwały?”
Wobec braku dyskusji nad projektem uchwały,Przewodniczący Rady poddał wniosek w
sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr V/13/2014r została przyjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Punkt5
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z
końcem roku budżetowego 2014
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projekt uchwały w sprawie określenia
wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014 otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika gminy pana
Grzegorza Dzięgielewskiego.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do radnych- „Czy ktoś z państwa radnych
ma uwagi względnie pytania do projektu uchwały?”
Radny Wojciech Matczak poinformował,iż radni otrzymali drugi projekt uchwały w sprawie
określenia wydatków,które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014.
W projekcie tym pojawiła się nowa kwota 30 135 zł i w związku z tym radny prosił o wyjaśnienie
czego dotyczy.
Skarbnik wyjaśnił,iż kwota przeznaczona jest dla firmy za sporządzenie projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło,energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2015-2030.
Ponieważ nie zostały zakończone wszystkie prace przez firmę środki te zostaną przeniesione jako
nie wygasające w celu uregulowania należności firmie po zakończeniu prac.
Wobec braku dyskusji nad projektem uchwały,Przewodniczący Rady poddał wniosek w
sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr V/14/2014r została przyjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla
Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projekt uchwały w sprawie ustalenia
stawek dotacji przedmiotowych dla Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie
otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika gminy pana
Grzegorza Dzięgielewskiego.
Skarbnik poinformował,iż w projekcie uchwały planuje się wysokość stawki dotacji przedmiotowej
dla zakładu budżetowego Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie na dopłatę do
kosztów utrzymania 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do radnych- „Czy ktoś z państwa radnych
ma uwagi względnie pytania do projektu uchwały?”
Wobec braku dyskusji nad projektem uchwały,Przewodniczący Rady poddał wniosek w
sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr V/15/2014r została przyjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kłodawa na lata 2015 - 2043r
– Odczytanie projektu uchwały

– Odczytanie opinii stałych komisji Rady
– Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
– Dyskusja i głosowanie nad poprawkami do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015 - 2043r
– Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Kłodawa na lata 2015 – 2043r
Przewodniczący Rady poinformował,że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2015 -2043r otrzymali radni wraz z zawiadomieniem
o sesji.
Zapoznały się z nim komisje Rady Miejskiej.
Poinformował ,iż projekt uchwały rozpatrzony zostanie wg następującego porządku:
– Odczytanie projektu uchwały
– Odczytanie opinii stałych komisji Rady
– Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
– Dyskusja i głosowanie nad poprawkami do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2015 - 2043r
– głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Kłodawa na lata 2015 - 2043r
Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika gminy pana Grzegorza Dzięgielewskiego o odczytanie
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata
2015-2043.
Następnie poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty,Kultury,Sportu i Spraw Socjalnych radną
Jadwigę Tyksińską o odczytanie opinii komisji.Opinia komisji stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Jacka Zielińskiego o odczytanie opinii komisji .
Opinia komisji stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczącego Komisji Gospodarczej,Komunalnej Budżetu i Finansów pana Jacka Zielińskiego
o odczytanie opinii komisji .Opinia komisji stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej panią Danutę Kościukiewicz o odczytanie opinii komisji.
Opinia komisji stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
O odczytanie uchwały SO- 0957/44/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014r wyrażającą opinię o projekcie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kłodawa na 2014r Przewodniczący poprosił Skarbnika
Gminy pana Grzegorza Dzięgielewskiego. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
Skarbnik nadmienił,iż wszystkie uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej zawarte w uchwale
składu Orzekającego RIO zostały przedstawione Radzie na spotkaniu w dniu 19 grudnia br oraz
przesłane do RIO.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem - ”Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi
do przedstawionego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kłodawa na lata 2015 – 2043?”
Radny Antoni Rzetelski zwrócił uwagę,że zbyt mało było czasu , aby spotkać się i porozmawiać na
temat Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2015-2043.
Radna Anna Michalak c. Franciszka nadmieniła,iż opinia Komisji Gospodarczej została
sporządzona przez przewodniczącego komisji a dopiero z jej treścią zapoznali się członkowie w
trakcie obrad sesji.
Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały w uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na
lata 2015 - 2043?
W głosowaniu jawnym 12 głosami”za” i 2 głosami”przeciw” przy obecności na sali obrad 14
radnych projekt uchwały został przyjęty .
Uchwała Nr V/ 16/2014r została przyjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Punkt8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
– Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami
– Odczytanie opinii stałych komisji Rady
– Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
– Dyskusja i głosowanie nad poprawkami zgłoszonymi w czasie sesji budżetowej
– Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok
2015 otrzymali radni w materiałach informacyjnych.
Przewodniczący Rady poinformował,że zgodnie z uchwałą Nr 440/10 z 31 sierpnia 2010r
zmienioną uchwałą nr 452/10 w dniu 29 października 2010r w sprawie procedury uchwalania
budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
budżetu , projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 r zostanie rozpatrzony
według następującego porządku:
1.Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami.
2.Odczytanie opinii stałych komisji rady.
3.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
4.Dyskusja i głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały.
5.Głosowanie nad innymi poprawkami zgłoszonymi w czasie obrad sesji budżetowej.
6.Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika gminy pana Grzegorza Dzięgielewskiego o odczytanie
projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami.
Następnie poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty,Kultury,Sportu i Spraw Socjalnych panią
Jadwigę Tyksińską o odczytanie opinii wspólnej Komisji Oświaty i Mieszkaniowej.
Opinia komisji stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej panią Danutę Kościukiewicz o odczytanie opinii komisji .
Opinia komisji stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Przewodniczącego Komisji Gospodarczej ,Komunalnej Budżetu i Finansów pana Jacka
Zielińskiego o odczytanie opinii komisji .
Opinia komisji stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
O odczytanie uchwały SO - 0952/44/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014r w sprawie wyrażenia opinii o projekcie
uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2015r Przewodniczący poprosił Skarbnika gminy pana
Grzegorza Dzięgielewskiego.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Skarbnik nadmienił,iż wszystkie uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej zawarte w uchwale
składu Orzekającego RIO zostały przedstawione Radzie na spotkaniu w dniu 19 grudnia br oraz
przesłane do RIO.
Następnie Skarbnik odczytał treść uchwały Nr SO-0951/15/8/Ko/2014 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014r wyrażająca opinie o
możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Kłodawa przedstawionego w projekcie budżetu
Gminy Kłodawa na 2015r. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem - ”Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi
względnie wnioski do projektu budżetu lub zgłasza dodatkowe poprawki?”
Wobec braku uwag i zgłoszenia dodatkowych poprawek do projektu budżetu Przewodniczący
poinformował,że w trakcie sesji nie zgłoszono żadnych poprawek do projektu budżetu w związku
z tym nie odbędzie się dyskusja i głosowanie nad poprawkami.
Radna Anna Michalak c.Franciszka odniosła się do zapisu zawartego w projekcie uchwały w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2015 - 2043 cyt.”

Mając na uwadze nienajlepszą kondycje finansową gmina zmuszona jest do ograniczania wydatków
bieżących. Zadanie to jest konieczne,aby maksymalnie obniżać deficyt budżetu.”
Z projektu uchwały wynika ,iż na 2015 r zaplanowano przychody z kredytów w wysokości 1 180
049 zł jednak biorąc pod uwagę,że nie wszystkie wydatki inwestycyjne zostaną wykonane istnieje
prawdopodobieństwo uzyskania wolnych środków za 2014r i zastąpienia nimi planowanych
kredytów. Zgodnie z cytowanym zdaniem Burmistrz nie poczynił żadnych oszczędności.
Deficyt w wysokości 831 860 zł ma swoje źródło również w tym,że na gminę nakładane są coraz to
nowe obowiązki a nie idzie za tym zwiększenie wpływów do budżetu.
Ponadto radna podkreśliła,iż nie wyobraża sobie , aby nie wiedzieć jakie zadania inwestycyjne będą
realizowane. W projekcie uchwały jest zapis - „dokończenie budowy dróg”.Zdaniem radnej
powinien być zapis szczegółowy jakich dróg dotyczy.
Radna stwierdziła,że będzie przeciw uchwaleniu takiego budżetu , gdyż w każdym dziale
zaplanowane zostały wyższe wydatki.
Radny Antoni Rzetelski odniósł się do opinii do projektu budżetu przedstawionej przez
przewodniczącego Komisji Gospodarczej stwierdzając,że komisja spotkała się przed spotkaniem
przedsesyjnym w dniu 19 grudnia br i nie było czasu na dyskusje.
W poprzednim roku było 114 000zł deficytu a teraz jest ponad 800 000 zł.
Rada poprzedniej kadencji nie uchwaliłaby tego budżetu.
Burmistrz Robert Olejniczak stwierdził,iż jest zgodny z przedmówcą co do uchwalenia budżetu
przez poprzednią radę.
Na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 19 grudnia br. była możliwość dyskusji na temat budżetu.
Spotkanie komisji to miejsce do prowadzenia dyskusji i wyjaśnień.
Burmistrz stwierdził,iż nie będzie się ustosunkowywał do uwag radnego.
Radny Mariusz Michałkiewicz nadmienił,iż na spotkaniu przedsesyjnym były rozmowy na temat
budżetu i wszelkie wątpliwości były wyjaśnione.
Zdaniem radnego zabrakło ekspoze Burmistrza , o którym wspominał na pierwszej sesji przy
ślubowaniu.
Burmistrz Robert Olejniczak wyjaśnił,iż przygotowywany był projekt budżetu oraz gmina
oczekiwała na uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Kwestie niedoboru finansowego czy zaciągniętych pożyczek omawiane były na komisjach rady.
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński podzielił zdanie 2 radnych na temat projektu budżetu.
Należy stwierdzić,że projekt budżetu przygotowany jest częściowo przez poprzednią ekipę.
Mamy cztery lata , aby kolejny budżet bardziej dopracować.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie uchwalenia budżetu gminy Kłodawa na rok 2015.
W głosowaniu jawnym projekt uchwały został przyjęty 12 głosami”za” i 2 głosami”przeciw” przy
obecności na sali obrad 14 radnych.
Uchwała Nr V/ 17/2014r została przyjęta i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Punkt 9
Interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu
obrad IV sesji Rady Miejskiej w Kłodawie.
Przewodniczący Rady zapytał - „Czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu IV sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie?
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie.
Protokół IV sesji Rady Miejskiej w Kłodawie został przyjęty przez radnych jednogłośnie przy
obecności na sali obrad 14 radnych.

P u n k t 10
Wolne wnioski
P u n k t 11
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady V sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady V sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”

Protokołowała

Przewodniczący Rady

(-) Krystyna Rzetelska

(-) Grzegorz Siwiński

