Protokół Nr VII /2015
obrad VII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 27 lutego 2015 r.
Obrady VII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 27 lutego 2015r w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.
Trwały od godz. 14.30 do 17.30
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: Sekretarz gminy Dorota
Galus,Skarbnik gminy Grzegorz Dzięgielewski, Radca prawny Jacek Kubiak,dyrektorzy jednostek
organizacyjnych gminy, sołtysi,mieszkańcy miasta i gminy Kłodawa.
Poinformował, że sekretarzem obrad sesji będzie radna Anna Michalak c. Bronisława,która będzie
prowadziła obliczanie wyników głosowania jawnego, prowadziła listę mówców, a także
rejestrowała 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 punkt:
„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Kłodawie
oraz zwrotu kosztów podróży służbowych”
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie do
porządku obrad wymienionego projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych projekt uchwały
został wprowadzony do porządku obrad sesji.
Projekt uchwały zaproponował wprowadzić w punkcie 15 porządku obrad.
Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie kolejnego projektu uchwały do porządku obrad
„Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa
Wielkopolskiego”
Sekretarz gminy Dorota Galus poinformowała,iż w dniu 26 lutego br. wpłynęło pismo od Marszałka
Województwa Wielkopolskiego o planie zadań na rok 2015 w ramach Programu likwidacji
zagrożeń na dojściach do szkól dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich ujęta została
przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Rysiny – Luboniek o
wartości kosztorysowej m1 542 868 zł. Planowane nakłady w 2015r na ww. zadanie wynoszą 500
000zł.
Z uwagi na ograniczone środki finansowe Marszałek zwrócił się o rozważenie możliwości
partycypacji w kosztach przedmiotowych zadań.
Za wprowadzeniem projektu uchwały radni opowiedzieli się w głosowaniu jawnym przy obecności
na sali obrad 15 radnych.
Projekt uchwały zaproponował wprowadzić w punkcie 16 porządku obrad.
Radny Julian Szałański zgłosił wniosek w sprawie wprowadzenie do porządku obrad punktu”wolne
wnioski”

Przewodniczący Rady zaproponował punkt wprowadzić jako 17 do porządku obrad.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni opowiedzieli się za wprowadzeniem powyższego
punktu do porządku obrad.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad VII sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu VI sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Interpelacje i wnioski radnych.
6.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie
za 2014 rok.
8.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za
2014r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
10.Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Kłodawa na lata 2014 – 2032.
11.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2014r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2015r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kłodawa na lata 2015-2030
14.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de
minimis dla dla przedsiębiorców na terenie gminy Kłodawa
15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w
Kłodawie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
16.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla
Województwa Wielkopolskiego.
17.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
18.Wolne wnioski.
19.Zamknięcie obrad sesji.
Punkt3
Przyjęcie protokołu VI sesji
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż protokół obrad VI 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 „Odpowiedzi na
interpelacje i wnioski radnych”
Punkt4
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poprosił Sekretarza gminy panią Dorotę Galus
o przedstawienie sprawozdania z działalności międzysesyjnej .
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma pytania
względnie uwagi do przedstawionego sprawozdania?”
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawione sprawozdanie.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych sprawozdanie zostało

przyjęte. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński wręczył radnej Annie Michalak c.Franciszka Dyplom za
okazałą pomoc dla wychowanków z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Turku oraz za współpracę z
dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.
Radna Anna Michalak c.Franciszka cyt.”Z tego wyróżnienia jestem niezwykle dumna,choć zaznaczę
– dostałam przez pomyłkę. Dlaczego?Bo to,co robię dla naszej małej ojczyzny do tej pory nie było
państwu znane. Moje ciche wieloletnie działanie promujące nasza gminę, jest doceniane w formie
licznych podziękowań,słów uznania,dyplomów z różnych miasta , środowisk i instytucji, z całej
Polski i nie tylko. Dzisiaj się to wydawało bo zostałam wyróżniona publicznie. Jest to dla mnie
wielki zaszczyt i zachęta dalszej pracy.
Chciałabym podziękować za to wyróżnienie panu Waldemarowi Pawlakowi – byłemu Dyrektorowi
szkoły,nauczycielowi,Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,Kawalerowi Orderu Uśmiechu za
sprawienie mi miłej niespodzianki.
Dziękuję Burmistrzowi za możliwość korzystania z materiałów promocyjnych.
Szczególne podziękowania dla całego Zarządu Kopalni Soli „Kłodawa” na czele z członkiem
Zarządu p. Markiem Skrzypczakiem za owocną współpracę. Serdecznie dziękuje.
Punkt5
Interpelacje i wnioski radnych
Radny Antoni Rzetelski zwrócił się o informacje jakie koszty poniosła gmina z tytułu opracowania
planu zaopatrzenia w ciepło,energie elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kłodawa na lata 20152030.
Radna Anna Michalak c.Franciszka zgłosiła następujące wnioski i interpelacje:
- W dniu 2 stycznia br. wykonała telefon do burmistrza w sprawie naprawy przystanku
autobusowego przy ul. Dąbskiej. Nadmieniła również ,że wniosek w tej sprawie przesłała drogą
mailową.
- W czasie obrad sesji w dniu 30 stycznia br. złożyła wniosek pisemny na sesji w którym wnosiła o
informacje o sposobie załatwienia wniosku. Do chwili obecnej radna nie otrzymała odpowiedzi w
tej sprawie. Radna nadmieniła,iż o załatwianiu spraw stanowi kodeks postępowania
administracyjnego. W dalszym ciągu radna oczekuje na odpowiedź w powyższej sprawie.
- W okresie wyborczym w miejscowości Rgielew prawdopodobnie zamontowano lampy uliczne.
Radna zwróciła się o informację jaka była ilość zamontowanych lamp,za jaką kwotę,czy środki
pochodziły z budżetu gminy , czy z rady sołeckiej,o jaką kwotę kwartalnie wzrośnie rachunek z
tyt.oświetlenia ulicznego?
- W sprawie zatrudnienia w urzędzie p.Korneli Hyżewskiej oraz p.Dawida Śliwki?
- Czy kiedykolwiek była kontrola inkasenta z wpływów i środków należnych od kupców na
targowisku? Jeśli kontrola taka była to radna zwróciła się o kserokopie protokołu pokontrolnego.
- Czy pojazdy w jednostkach gminnych powinny mieć oznakowanie?
Radny Wojciech Matczak w Starostwie Powiatowym w Kole odbyło się spotkanie w sprawie
uzyskania dotacji na lata 2015-2020. Czy wiadomo jakie to będą środki?
Punkt6
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
Przewodniczący Rady przedstawił radnym informacje o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Punkt7
Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w
Kłodawie za 2014 rok
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż sprawozdanie z działalności Zarządu
Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie za rok 2014 otrzymali państwo radni wraz z
zawiadomieniem o sesji.
Na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 25 lutego 2015r radni szczegółowo zapoznali się ze
sprawozdaniem,prowadzili dyskusje oraz wysłuchali wyjaśnień Dyrektora Zarządu Budynków i
Usług Komunalnych w Kłodawie Piotra Michalaka.
Przewodniczący Rady zaproponował sprawozdania nie odczytywać.
Za nie odczytywaniem sprawozdania radni opowiedzieli się w głosowaniu jawnym jednogłośnie
przy obecności na sali obrad 15 radnych.
Następnie przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma
pytania względnie uwagi do przedłożonego sprawozdania?
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Rady poddał pod głosowanie przedstawione
sprawozdanie.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych sprawozdanie zostało
przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt8
Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za
2014r
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż sprawozdanie z działalności Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za 2014r otrzymali państwo radni wraz z zawiadomieniem o
sesji.
Na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 25 lutego 2015r radni szczegółowo zapoznali się ze
sprawozdaniem,prowadzili dyskusje oraz wysłuchali wyjaśnień Dyrektora Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji w Kłodawie Mariana Lemczaka.
Przewodniczący Rady zaproponował sprawozdania nie odczytywać.
Za nie odczytywaniem sprawozdania radni opowiedzieli się w głosowaniu jawnym jednogłośnie
przy obecności na sali obrad 15 radnych.
Następnie przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma
pytania względnie uwagi do przedłożonego sprawozdania?
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Rady poddał pod głosowanie przedstawione
sprawozdanie.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych sprawozdanie zostało
przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt9
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w
otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.

O przedstawienie projektu uchwały poprosił Sekretarza gminy Dorotę Galus.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do radnych- „Czy ktoś z państwa radnych
ma uwagi względnie pytania do projektu uchwały?”
Radna Anna Michalak c. Franciszka poinformowała,iż szeroko argumentowała bezzasadność
podwyżek cen wody i ścieków na posiedzeniu przedsesyjnym.
W ocenie radnej nie może być,że w cenie wody i ścieków są ukryte koszty inwestycyjne.
Każda inwestycja,czy to zakup samochodu czy np. zabezpieczenie środków na realizację projektów
jest planowana i finansowana z budżetu gminy w formie dotacji celowej.
Radna przedstawiła propozycję zmniejszenia kosztów poprzez lepsze,tańsze gospodarowanie
majątkiem gminy w wyniku połączenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i Zarządu Budynków i
Usług Komunalnych w Kłodawie. Tak jest praktykowane w innych gminach.
W uzasadnieniu podaje pan Dyrektor cyt.”uzyskiwanie złożonych przychodów pozwoli utrzymać na
dotychczasowym poziomie technicznym i jakościowym świadczonych usług oraz pomoc finansową
w realizacji planowanych inwestycji z udziałem środków unijnych.
Radna stwierdziła,że jest przeciwna podwyżce wody i ścieków.
Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie poinformował,iż na temat łączenia dwóch
zakładów wypowiedział się na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 25 lutego br.. Nie zgadza się z
wypowiedzią radnej ,że w cenie wody i ścieków ukryte są środki na inwestycje.
Wiele inwestycji w zakładzie realizowanych jest z własnych środków wypracowanych przez
zakład.
Radny Wojciech Matczak stwierdził,iż padły argumentacje ,że przez okres trzech lat nie było
podwyżki wody i ścieków.
Radny przypomniał,iż w tym okresie została wprowadzona opłata abonamentowa, która na
początku pobierana była cztery razy w roku a następnie zmieniono okres rozliczenia co dwa
miesiące i pobierana jest sześć razy w roku.
Wobec braku dalszej dyskusji nad projektem uchwały,Przewodniczący Rady poddał wniosek w
sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym 8 głosami „za”(Andrzej Dziedzic,Danuta Kościukiewicz,Aleksander
Łopaciński,Anna Michalak c. Bronisława,Antoni Rzetelski,Grzegorz Siwiński, Stanisław
Sobierajski,Jadwiga Tyksińska 6 głosami”przeciw”(Anna Michalak c.Franciszka,Wojciech
Matczak,Jacek Zieliński,Mariusz Michałkiewicz,Julian Szałański,Karol Marczak) i 1 głosem
„wstrzymującym” ( Edward Więtczak) przy obecności na sali obrad 15 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr VII/28/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
P u n k t 10
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Kłodawa na lata 2014 – 2032
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłodawa na lata 2014
– 2032 otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił Sekretarza gminy Dorotę Galus.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do radnych- „Czy ktoś z państwa radnych
ma uwagi względnie pytania do projektu uchwały?”
Sekretarz gminy poinformowała,iż ukazywały się różne programy. Gmina nie może przystępować
do programu tylko beneficjentem może być Starostwo.
Dwukrotnie gmina Kłodawa występowała do Starostwa Powiatowego jednak odpowiedź była
negatywna. Indywidualnie mieszkańcy nie mają możliwości występować o dofinansowanie.
Radny Mariusz Michałkiewicz poinformował,iż z uzyskanych informacji na komisji starostwo nie
było zainteresowane programem. Radny zwrócił się do radnych powiatu z tym tematem.

Viceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Domański poinformował,iż w miesiącu marcu
odbędzie się spotkanie w tym temacie.
Wobec braku dalszej dyskusji nad projektem uchwały,Przewodniczący Rady poddał wniosek w
sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr VII/29/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 9 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 2014r
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego za 2014r otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Ze sprawozdaniem zapoznali się radni na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 25 lutego br.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby sprawozdania nie odczytywać.
Za nie odczytywaniem sprawozdania opowiedzieli się radni jednogłośnie w głosowaniu jawnym
przy obecności na sali obrad 15 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do radnych- „Czy ktoś z państwa radnych
ma uwagi względnie pytania do projektu uchwały?”
Radna Anna Michalak c.Franciszka stwierdziła,iż poprzez złe zatwierdzenie arkusza organizacyjn
ego ,małe przeanalizowanie narażony został budżet gminy na straty w kwocie 68 429,96zł.
Wobec powyższego zdaniem radnej sprawozdanie jest nie do przyjęcia.
Wobec braku dalszej dyskusji nad sprawozdaniem,Przewodniczący Rady poddał wniosek w
sprawie przyjęcia sprawozdania.
W głosowaniu jawnym13 głosami”za” i 2 głosami”przeciw” przy obecności na sali obrad 15
radnych sprawozdanie zostało przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
P u n k t 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2015r
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie budżetu na 2015r otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił Skarbnika gminy 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 15 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr VII/30/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
P u n k t 13
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kłodawa na lata 2015-2030
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kłodawa na
lata 2015-2030 otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił Sekretarza gminy Dorotę Galus.
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 15 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr VII/31/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
P u n k t 14
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de
minimis dla dla przedsiębiorców na terenie gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kłodawa na
lata 2015-2030 otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił Sekretarza gminy Dorotę Galus.
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 15 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr VII/32/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
P u n k t 15
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w
Kłodawie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projekt uchwały w sprawie ustalenia
zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Kłodawie oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił radcę prawnego Jacka Kubiaka.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do radnych- „Czy ktoś z państwa radnych
ma uwagi względnie pytania do projektu uchwały?”
Radny Antoni Rzetelski stwierdził ,iż jest przeciwny podwyżkom diet. Budżet gminy jest
zadłużony w 1/3 i gminy nie stać na podwyżki diet.
Radny zaproponował,aby wyrównać diety 5 radnym , którzy maja diety niższe i pozwolić tym
radnym przynależeć do drugiej komisji.
Radny Antoni Rzetelski zaproponował,aby w §4 pkt.2 wprowadzić zapis usprawiedliwiający
radnego nieobecność z powodu pogrzebu bliskiej osoby.
Radny Jacek Zieliński – przewodniczący Komisji doraźnej ds.opracowania uchwały w sprawie
ustalenia zasad wypłacania diet radnym?Rady Miejskiej w Kłodawie oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych wyjaśnił,iż komisja kierowała się tym, aby tego typu zapisów nie było w uchwale.
Radny Mariusz Michałkiewicz nadmienił,iż są kwestie ustawowe, które obowiązują co do zwolnień
lekarskich.
Radny Wojciech Matczak zwrócił uwagę ,że wkradł się błąd pisarski w §1pkt.3 ppkt.d jest 34% a
winno być 36%.

Radny zgłosił wniosek o wykreślenie w§1 pkt.3 ppkt. d.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie wykreślenia ppkt. w §1 pkt.3
zwracając się do radnych z pytaniem -”Kto z państwa radnych jest za wykreśleniem ppkt. w §1
pkt.3?
W głosowaniu jawnym 1 głosem”za”,5 głosami”wstrzymującymi” i 9 głosami”przeciw” przy
obecności na sali obrad 15 radnych wniosek został odrzucony.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kolejny wniosek zadając radnym pytanie
-”Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem w §1 pkt.3 ppkt.d zapisu ”35%”?”
W głosowaniu jawnym 9 głosami”za” ,1 głosem”przeciw” i 5 głosami”wstrzymującymi” przy
obecności na sali obrad 15 radnych wniosek został przyjęty.
Radny Julian Szałański zwrócił się o wyjaśnienie jak brzmi zapis w §4 pkt.2 projektu uchwały.
Radca prawny Jacek Kubiak wyjaśnił,iż zapis brzmi””zaświadczeniem lekarskim lub kopią
zwolnienia lekarskiego”.
Radna Anna Michalak c.Franciszka nadmieniła,że powołana komisja doraźna miała przygotować
zmiany regulaminu w związku z zaistniałą sytuacją,miała zmienić zapisy, które umożliwią i dadzą
szanse równego traktowania wszystkich radnych ,zapisy które nie będą dyskryminować żadnego
radnego. Natomiast komisja przygotowała podwyżki diet radnym. Jaki odbiór będzie społeczeństwa
lokalnego,czy wyraża zgodę na takie wydatkowanie publicznych pieniędzy?
Wobec braku dyskusji nad projektem uchwały,Przewodniczący Rady poddał wniosek w
sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym 9 głosami”za”,4 głosami”przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi” przy
obecności na sali obrad 15 radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr VII/33/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
P u n k t 16
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla
Województwa Wielkopolskiego
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projekt uchwały w sprawie uchylenia
uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego otrzymali radni.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił Sekretarza gminy Dorotę Galus.
Sekretarz gminy Dorota Galus wyjaśniła,do urzędu wpłynęło pismo od marszałka województwa
wielkopolskiego z informacja o planowanej inwestycji. W programie zadań na 2015 r w ramach
programu likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach
wojewódzkich,ujęta została przebudowa chodnika w ciągu traktu nr 263 na odcinku RysinyLuboniek. Wartość kosztorysowa trzyletniego zadania opiewa na kwotę 1542868 zł, a planowane
nakłady w 2015 wynoszą 500 000zł.W związku z powyższym oraz z uwagi na ograniczone sodki
finansowe ,marszałek zwrócił się do gminy Kłodawa z prośbą o rozważenie możliwości
partycypowania w tym przedsięwzięciu. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na propozycję, rada
miejska winna w terminie do końca I kwartału podjąć uchwałę o udzieleniu województwu pomocy
finansowej. Kserokopia pisma od Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2015r
stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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 15 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr VII/34/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
P u n k t 17

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu
obrad VI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie.
Przewodniczący Rady zapytał - „Czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu VI sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie?
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie.
Protokół VI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie został przyjęty przez radnych jednogłośnie przy
obecności na sali obrad 15 radnych.
Sekretarz gminy Dorota Galus udzieliła odpowiedzi zgłoszone wnioski i zapytania radnych.
Radnemu Antoniemu Rzetelskiemu odnośnie poniesionych kosztów z tytułu opracowania planu
zaopatrzenia w ciepło,energię elektryczną i paliwa gazowe dla gm. Kłodawa poinformowała,że
Rada Miejska w Kłodawie w uchwale nr 356/2014 z dnia 30 maja 2014r zabezpieczyła w budżecie
kwotę 45 000zł na ten cel. Cała kwota nie została zrealizowana w budżecie w roku 2014.
Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23.12.2014 pozostała kwota nie zrealizowana została pozostawiona
jako środki niewygasające w kwocie 30 135 zł, która w miesiącu styczniu została zrealizowana na
ten cel.
Radnej Annie Michalak c. Franciszka w sprawie oznakowania pojazdów nie ma przepisów w tym
zakresie z których wynikałoby oznakowanie. Oznakowanie dotyczy pojazdów ,które są zakupione z
dofinansowaniem.
W sprawie ilości zamontowanych lamp w m.Rgielew
poinformowała,że lampy zostały
zamontowane w m.Rgielew. Ogółem koszt montażu wynosił 18 450zł z czego z funduszu
sołeckiego była to kwota 11 469 zł, pozostała kwota była z budżetu gminy.
W temacie kontroli inkasenta na targowicy poinformowała,iż do chwili obecnej nie była
przeprowadzona taka kontrola. Inkasent posiada kasę fiskalną i rozlicza się codziennie z wpływów.
W sprawie zatrudnienia w urzędzie dwóch osób wyjaśniła,że odpowiedzialnym za zatrudnienie w
urzędzie jest Burmistrz. Do obowiązków Burmistrza należy zatrudnianie,zwalnianie i
wynagradzanie pracowników.
Pani Kornelia zatrudniona jest od 2 lat w urzędzie na stanowisku pomoc administracyjna
zatrudniona bezkonkursowo w punkcie informacyjnym. Pełniła zastępstwo za p. A.Nowak ,która
przebywała na dłuższym zwolnieniu. Aktualnie w punkcie informacyjnym znajdują się
stażyści,którzy doskonale radzą sobie z obowiązkami.
Pan Dawid zatrudniony był w urzędzie jako stażysta przez 6 miesięcy. Umowa z PUP w Kole
obligowała do dalszego zatrudnienia.
Następnie zatrudniony został na zastępstwo za pracownicę przebywająca na dłuższym zwolnieniu.
Ponownie zatrudniony jest w urzędzie. Nie jest to umowa długotrwała.
Sekretarz gminy Dorota Galus poinformowała,iż była uczestnikiem zebrania w sołectwie
Rycerzew, na którym wybierano sołtysa. Zebranie przebiegło zgodnie z przepisami.
W trakcie zebrania radny Antoni Rzetelski zabrał głos w sprawie przeznaczenia środków z
funduszu sołeckiego na oświetlenie .Ze strony radnego padły słowa publicznie, aby nie był to
„przekręt” tak jak w Rgielewie.
Sekretarz gminy poinformowała oficjalnie,iż zostanie zgłoszony wniosek do Sądu o zniesławienie
dobrego imienia urzędu. Nie będą tolerowane takie zachowania.
Radny Antoni Rzetelski wyjaśnił,iż w poprzedniej kadencji była sytuacja,iż w miejscowości
Rgielew tzw”stary” była wycinka drzew i montaż lamp oświetleniowych. Po pewnym czasie
zostały zdemontowane lampy i przeniesione w inne miejsce w tej miejscowości.
Radny potwierdził,iż na zebraniu użył takich słów , ale przeprasza za to.
Janusz Kowalewski sołtys wsi Rgielew potwierdził również ,że miało miejsce takie zdarzenie z
lampami w Rgielewie.
P u n k t 18

Wolne wnioski
Radna Powiatu Janina Roszkiewicz poinformowała radnych o tematach podejmowanych na sesji
Rady Powiatu. Tematem ostatniej sesji był stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
powiatu kolskiego w roku 2014. Radni powiatu wysoko ocenili pracę służb mundurowych.
Radna Anna Michalak c. Franciszka zwróciła się o uporządkowanie strony BIP i uzupełnienie
brakujących uchwał.. Stwierdziła,iż licznik wejść na stronę świadczy jak duże jest zainteresowanie
nie tylko naszych mieszkańców gminy.
Ponadto radna odniosła się do układu samej strony. Według radnej strona prowadzona jest
niestarannie. Trudno jest cokolwiek znaleźć. O obowiązkach prowadzonych stron BIP reguluje
ustawa o dostępie informacji publicznej oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 18 stycznia 2007r .
Sekretarz gminy Dorota Galus poinformowała,iż być może strona nie do końca jest przejrzysta,ale
cały czas trwają prace nad strona BIP.
P u n k t 19
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady VII sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady VII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”

Protokołowała
(-) Krystyna Rzetelska

Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Siwiński

