Protokół Nr VIII /2015
obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 27marca 2015 r.
Obrady VIII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 27 marca 2015r w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.
Trwały od godz. 14.30 do 16.50
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,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 Mariusz Michałkiewicz,który będzie
prowadził obliczanie wyników głosowania jawnego, prowadziła 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 Grzegorz Siwiński zwrócił się do radnych z pytaniem „Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do przedstawionego porządku obrad?”
Radna Anna Michalak c. Franciszka
nadmieniła,iż w porządku obrad sesji brakuje
pkt.”Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady.”
Przewodniczący Rady wyjaśnił,iż sprawozdanie będzie przedkładane raz na kwartał.
Wobec braku dalszej dyskusji nad porządkiem obrad Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
porządek obrad VIII sesji.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych porządek obrad został
przyjęty.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad VIII sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu VII sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Interpelacje i wnioski radnych.
6.Podziękowanie dla sołtysów.
7.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie za 2014r.
8.Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Kłodawie i Komendanta Straży Miejskiej o stanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Kłodawa.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą
Kłodawa a osobą fizyczną.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
położonej w Kłodawie.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkowstwa Gminy Kłodawa w
Stowarzyszeniu „Solna Dolina”- Lokalna Grupa Działania w okresie programowania 2014-2020.
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających
powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
jak i w miejscu sprzedaży.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie gminy Kłodawa.
14.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kłodawa na rok 2014.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych
dotychczasowym dzierżawcom.
16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa na rok 2015.
17.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej ds.
opracowania uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w
Kłodawie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2015r.
19.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kłodawa na
lata 2015-2043.
20.Zapoznanie radnych z treścią protokołu nr 2/2015 z kontroli przeprowadzonej przez Komisje
Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie odbytej w dniu 19 lutego 2015r .
21.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
22.Wolne wnioski.
23.Zamknięcie obrad sesji.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu VII sesji
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż protokół obrad VII 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?”
Radny Wojciech Matczak zwróć się o informacje jak wygląda przyszłość „Solnej Doliny”.
Burmistrz Robert Olejniczak wyjaśnił,iż trwają prace nad poszerzeniem członkowstwa o
gminy:Dąbie,Olszówka,Grzegorzew.
Radna Anna Michalak c. Franciszka zwróciła się o informację jakie prace prowadzone są na
działce przy Ośrodku Pomocy Społecznej.
Burmistrz wyjaśnił,iż sprawa dotyczy budowy placówki handlowej „Netto” wraz z
zagospodarowaniem terenu wokół obiektu z wydzieleniem strefy parkingowej.
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawione sprawozdanie.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych sprawozdanie zostało

przyjęte. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt 5
Interpelacje i wnioski radnych
Radni nie zgłosili interpelacji i wniosków .
Punkt 6
Podziękowanie dla sołtysów
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński oraz Burmistrz Kłodawy Robert Olejniczak złożyli
podziękowania sołtysom w związku z zakończeniem pełnienia funkcji przez sołtysów:Bernardę
Rządkowską,Marka Rosiaka,Czesława Miszczaka,Antoniego Rzetelskiego,Tadeusza
Topolskiego,Romana Nowackiego,Aleksandra Łopacińskiego.
Włodarze podziękowali za długoletnią i owocną współpracę, życząc wszelkiej pomyślności,
uśmiechu,spełnienia marzeń oraz realizacji kolejnych celów i zamierzeń życiowych.
Punkt 7
Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie za 2014r
Przewodniczący Rady poinformował,iż sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłodawie za 2014r r otrzymali państwo radni wraz z materiałami na sesję.
Na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 25 marca 2015r radni szczegółowo zapoznali się ze
sprawozdaniem,oraz wysłuchali wyjaśnień Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie
pani Aliny Kruszka.
Przewodniczący zaproponował sprawozdania nie odczytywać.
Za nie odczytywaniem sprawozdania radni opowiedzieli się w głosowaniu jawnym jednogłośnie
przy obecności na sali obrad 14 radnych.
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 14 radnych sprawozdanie zostało
przyjęte. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt 8
Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Kłodawie i Komendanta Straży Miejskiej
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował,iż informacja Komendanta Komisariatu Policji w Kłodawie i
Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy
Kłodawa za 2014r r otrzymali państwo radni wraz z materiałami na sesję.
Na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 25 marca 2015r radni szczegółowo zapoznali się ze
informacjami,oraz wysłuchali wyjaśnień komendantów:pana Jerzego Robaszewskiego i pana
Jarosława Cieplińskiego.
Przewodniczący zaproponował informacji nie odczytywać.
Za nie odczytywaniem sprawozdania radni opowiedzieli się w głosowaniu jawnym jednogłośnie
przy obecności na sali obrad 14 radnych.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma pytania

względnie uwagi do przedstawionych informacji?”
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawione informacje.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych informacje zostały
przyjęte. Informacje stanowią załącznik nr 6 i 7 do protokołu.
Punkt9
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą
Kłodawa a osobą fizyczną
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości pomiędzy Gminą Kłodawa a osobą fizyczną otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił pana Dawida Pudło Kierownika
Referatu Oświaty,Kultury i Sportu .
Następnie przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma
pytania względnie uwagi do przedłożonego projektu uchwały?
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Rady poddał pod głosowanie przedłożony projekt
uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr VIII/35/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
P u n k t 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
położonej w Kłodawie
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił pana Dawida Pudło Kierownika
Referatu Oświaty,Kultury i Sportu .
Następnie przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma
pytania względnie uwagi do przedłożonego projektu uchwały?
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Rady poddał pod głosowanie przedłożony projekt
uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr VIII/36/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
P u n k t 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkowstwa Gminy Kłodawa w
Stowarzyszeniu „Solna Dolina”- Lokalna Grupa Działania w okresie programowania 20142020
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż w sprawie wyrażenia woli kontynuacji
członkowstwa Gminy Kłodawa w Stowarzyszeniu „Solna Dolina”- Lokalna Grupa Działania w
okresie programowania 2014-2020 otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Roberta
Olejniczaka.

Następnie przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma
pytania względnie uwagi do przedłożonego projektu uchwały?
Radny Julian Szałański zwrócił uwagę,że nie został zmieniony adres siedziby stowarzyszenia ,
widnieje w dalszym ciągu na ul. Dąbską 17.
Pani Magdalena Bawej poinformowała,iż stowarzyszenie ma siedzibę przy ul. Dąbskiej 17 i taki
zapis jest również w KRS. Biuro w Gminnym Ośrodku Kultury utrzymywane jest w ramach
środków z projektów unijnych PROW.
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Rady poddał pod głosowanie przedłożony projekt
uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr VIII/37/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
P u n k t 12
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających
powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż w sprawie ustalenia liczby punktów
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił panią Dorotę Galus Sekretarza
gminy.
Następnie przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma
pytania względnie uwagi do przedłożonego projektu uchwały?
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Rady poddał pod głosowanie przedłożony projekt
uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr VIII/38/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
P u n k t 13
Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż w sprawie zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kłodawa otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił panią Dorotę Galus Sekretarza
gminy.
Następnie przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma
pytania względnie uwagi do przedłożonego projektu uchwały?
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Rady poddał pod głosowanie przedłożony projekt
uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr VIII/39/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
P u n k t 14

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kłodawa na rok 2014
Przewodniczący Rady poinformował,iż sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kłodawa na
rok 2014 r otrzymali państwo radni wraz z materiałami na sesję.
Na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 25 marca 2015r radni szczegółowo zapoznali się ze
sprawozdaniem.
Przewodniczący Zaproponował sprawozdania nie odczytywać.
Za nie odczytywaniem sprawozdania radni opowiedzieli się w głosowaniu jawnym jednogłośnie
przy obecności na sali obrad 14 radnych.
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 14 radnych sprawozdanie zostało
przyjęte. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
P u n k t 15
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych
dotychczasowym dzierżawcom
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych dotychczasowym dzierżawcom otrzymali radni
wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił pana Dawida Pudło Kierownika
Referatu Oświaty,Kultury i Sportu .
Następnie przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma
pytania względnie uwagi do przedłożonego projektu uchwały?
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Rady poddał pod głosowanie przedłożony projekt
uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr VIII/40/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
P u n k t 16
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa na rok 2015
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Kłodawa na rok 2015 otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił panią Dorotę Galus Sekretarza
gminy.
Następnie przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma
pytania względnie uwagi do przedłożonego projektu uchwały?
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Rady poddał pod głosowanie przedłożony projekt
uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.

Uchwała Nr VIII/41/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
P u n k t 17
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej ds.
opracowania 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 uchylenia
uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej ds. opracowania 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 Przewodniczący Rady poprosił pana Jacka Zielińskiego
przewodniczącego Komisji Doraźnej ds. opracowania uchwały w sprawie ustalenia zasad
wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Kłodawie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
Następnie przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma
pytania względnie uwagi do przedłożonego projektu uchwały?
Radna Anna Michalak c. Franciszka nadmieniła,że będzie przeciwna tej uchwale, gdyż była
przeciwna poprzednio powoływanej uchwale.
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Rady poddał pod głosowanie przedłożony projekt
uchwały.
W głosowaniu jawnym 13 głosami”za” i 1 głosem”przeciw” przy obecności na sali obrad 14
radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr VIII/42/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
P u n k t 18
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 VIII/43/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
P u n k t 19
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kłodawa
na lata 2015-2043
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kłodawa na lata 2015-2043 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 VIII/44/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
P u n k t 20
Zapoznanie radnych z treścią protokołu nr 2/2015 z kontroli przeprowadzonej przez Komisje
Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie odbytej w dniu 19 lutego 2015r
Przewodniczący Rady zwrócił się do przewodniczącej Komisji Rewizyjnej pani Danuty
Kościukiewicz o przedstawienie protokołu nr 2/2015 z kontroli przeprowadzonej przez Komisje
Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie odbytej w dniu 19 lutego 2015r nt.”Kontrola realizacji
zadań statutowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie oraz kontrola realizacji
przyłączy kanalizacyjnych w istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz kontrola odnośnie zadłużeń
i ścieków”.
Protokół nr 2/2015 z kontroli przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w
Kłodawie odbytej w dniu 19 lutego 2015r stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Radni przyjęli treść protokołu do wiadomości i nie wnieśli uwag.
P u n k t 21
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych
P u n k t 22
Wolne wnioski
Radny Mariusz Michałkiewicz zwrócił się do Dyrektora Zarządu Budynków i Usług Komunalnych
w Kłodawie o uporządkowanie terenu za sklepem spożywczym przy ul .Dąbskiej od strony ul.
Jaśminowej.
Ewa Kaftan mieszkanka Kłodawy w imieniu mieszkańców odczytała treść pisma w sprawie
podwyżki opłat za wodę i ścieki oraz podwyżki diet radnych stwierdzając ,iż bardzo zły jest odzew
społeczeństwa w powyższej sprawie.
Kserokopia pisma mieszkańców wraz z podpisami stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Następnie zwróciła się do Burmistrza z pytaniem -”Czy planuje przedłożyć Radzie Miejskiej
wniosek w sprawie podwyżki opłat za odpady komunalne?”.
Nadmieniła,iż z posiadanych informacji z poprzedniej kadencji jakie posiada nie zbilansowały się
opłaty za odpady komunalne. Zostaną pokryte z bieżących wydatków albo czeka wszystkich
podwyżka.
Burmistrz Robert Olejniczak wyjaśnił,iż jako była radna wie jak były rozstrzygane i ustalane stawki
za odpady .Cena za 1 tonę odpadów komunalnych nie zależy od nas. Trudno dziś odpowiedzieć na
to pytanie. Został rozstrzygnięty przetarg na odbiór odpadów .
Następnie pani Kaftan poruszyła sprawę baraku przy ul. Aleja 1 Maja 9 i 11 gdzie mieszkańcy
zamieszkują mieszkania socjalne a opłaty na poziomie bloków komunalnych. Czynsz z tych
mieszkań wynosi 40 zł a ścieki 200zł.Ponieważ mieszkania te zajmują ludzie biedni zwróciła się
do władz o rozwiązanie tego problemu i podłączenie baraku do kanalizacji.
Radna Anna Michalak c. Franciszka poparła wypowiedź przedmówczyni.
Następnie zwróciła się o uporządkowanie strony BIP i uzupełnienie brakujących dokumentów
głównie uchwał Rady Miejskiej z poprzedniej kadencji nadmieniła,iż złoży wniosek na piśmie w
powyższej sprawie.
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż do Rady Miejskiej w Kłodawie wpłynął

protest mieszkańców przeciwko budowie kurników przez Stanisława i Tomasza Leszczyńskich.
O zabranie głosu Przewodniczący Rady poprosił wnioskodawcę budowy kurników.
Pan Stanisław Leszczyński wyjaśnił,iż w dniu 22 maja 2014r złożył do urzędu wniosek w sprawie
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w związku z planowaną budową 2 kurników.
Będzie to kurnik według nowej technologii przy którym nie ma uciążliwości dla sąsiadów.
Burmistrz poinformował,iż wnioskodawca pojawił się z wnioskiem w poprzednim terminie.
Otrzymał stosowną informację na jakiej zasadzie odbywa się zmiana planu zagospodarowania
przestrzennego.
Przy tego typu sprawach należy wziąć pod uwagę również protest społeczeństwa.
Radna Jadwiga Tyksińska zaproponowała iść na kompromis i wybrać inną działkę na inwestycje.
Pan Stanisław Leszczyński wyjaśnił,iż na innych działkach nie ma mediów.
Przewodniczący Rady nadmienił,iż należy zastanowić się czy radni powinni blokować inwestycje
na wsi.
Radny Andrzej Dziedzic stwierdził,iż dobrze ,że pan Leszczyński chce inwestować , ale również
pod uwagę należy wziąć protest mieszkańców.
Radny Antoni Rzetelski zdaniem radnego jest blokowana inwestycja na terenie wiejskim.
Wnioskodawca na razie walczy o przekształcenie działki i wyraża zgodę na pokrycie zmiany z
własnych środków.
Radny Jacek Zieliński stwierdził,iż problem leży w tym , aby przekonać oponentów i przedstawić
zasadność budowy.
Radny zaproponował zwołać zebranie wiejskie z udziałem radnych z tergo terenu. Jeśli mieszkańcy
zostaną przekonani to Rada nie będzie blokować tej inwestycji.
Radny Antoni Rzetelski poparł zarzuty stawiane przez Ewę Kaftan informując,iż nie wszyscy radni
byli za podwyżką diet.
Następnie radny zwrócił się o informacje , kiedy zostaną wykonane zjazdy z drogi w miejscowości
Rycerzew. Zaczynają się prace polowe i rolnicy mają utrudniony wjazd na swoje pola.
Radny Wojciech Matczak nadmienił,iż do chwili obecnej nie został uzupełniony asfalt , który
został wycięty przy wykonywaniu przyłącza kanalizacyjnego.
Kolejno radny zgłosił ,iż przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na wysokości posesji p.
Felczyńskich opuściły się dwie studzienki w drodze , które stanowią zagrożenie dla ruchu
pojazdów.
Radny poruszył również temat braku linii na drodze przy wyjeździe od sklepu „Kornik”
Radny Mariusz Michałkiewicz nadmienił,iż na całym odcinku ul. Jarzębinowej są dziury , po
opadach deszczu ulica zalana jest wodą i jest nie przejezdna.
Burmistrz Robert Olejniczak udzielił odpowiedzi na poruszone tematy przez radnych.
W zakresie oznakowania ulicy od wyjazdu od sklepu”Kornik”poinformował,iż zwróci się
oficjalnym pismem do Powiatu w powyższej sprawie. Nadmienił ,iż temat ten był poruszany w
roku poprzednim.
Odnośnie wyciętego asfaltu przy ul. Mickiewicza przy wykonywaniu przyłącza kanalizacyjnego
urząd zwróci się pismem o naprawienie.
W odpowiedzi radnemu Antoniemu Rzetelskiemu Burmistrz poinformował,iż firma budująca trzy
drogi na terenie wiejskim jest w trakcie realizowania zadania inwestycyjnego na terenie
miejscowości Rgielew. Po zakończeniu inwestycji zostaną wykonane zjazdy w miejscowości
Rycerzew.
Radna Anna Michalak c. Franciszka zwróciła się o informacje na jakim etapie jest budowa
dalszych odcinków trzech dróg , których odcinki został zrealizowane w roku poprzednim oraz na
jakim etapie jest budowa ul. Barbary.
Burmistrz poinformował,iż uzgodnienia są na etapie Powiatu.
P u n k t 23
Zamknięcie obrad sesji

Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady VIII sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady VIII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”

Protokołowała
(-) Krystyna Rzetelska

Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Siwiński

