Protokół Nr X/2015
obrad X sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 29 maja 2015r
Obrady X sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 29 maja 2015r w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz. 14.30 do 16.30.
Obrady sesji otworzył Przewodniczący Grzegorz Siwiński
Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan ustawowy 15 radnych w obradach sesji uczestniczyło
15 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 Stanisław Sobierajski ,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 zaproponował zdjąć z porządku obrad pkt. 8 tj.”Podjęcie uchwały w sprawie
przyznania Medalu”Zasłużony dla Miasta i Gminy Kłodawa”
Następnie poddał pod głosowanie propozycje zmiany porządku obrad.
Za zdjęciem powyższego punktu radni opowiedzieli się w głosowaniu jawnym jednogłośnie przy
obecności na sali obrad 15 radnych.
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński zwrócił się do radnych z pytaniem „Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do przedstawionego porządku obrad?”
Wobec braku dyskusji nad porządkiem obrad Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
porządek obrad X sesji.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych porządek obrad został
przyjęty.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad X sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu IX sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady.
6.Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Solna Dolina” za 2014r z uwzględnieniem
pozyskanych środków.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących
własność Gminy Kłodawa oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej.
8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia
w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gmina Kłodawa a Powiatem Kolskim.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2015r.

10.Zapoznanie radnych z protokołem nr 4/2015 z dnia 20 kwietnia 2015r z przeprowadzonej
kontroli” Kontrola działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie”
11.Interpelacje i wnioski radnych.
12.Wolne wnioski.
13.Zamknięcie obrad sesji.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu IX sesji
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż protokół obrad IX 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
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poprosił Sekretarza gminy panią Dorotę Galus o
przedstawienie sprawozdania z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
Pani Sekretarz przedstawiła dodatkowe informacje do sprawozdania , które wpłynęły przed
obradami sesji.
W dniu 26 maja br. odbył się finał wojewódzki zawodów strzeleckich organizowanych pod
patronatem Ministra Obrony Narodowej i Ministra Edukacji Narodowej.
W kategorii drużynowej chłopców zawodnicy z Gimnazjum nr 1 zostali vicemistrzami
wielkopolski.
W dniu 28 maja br. odbył się konkurs fotograficzny , w którym udział brali uczniowie z Gimnazjum
Nr 1 w Kłodawie. I miejsce w w powyższym konkursie zajęła uczennica Florentyna Rosołek z
klasy II a natomiast wyróżnienie zdobyła uczennica Anna Michalak z klasy I c.
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.
Punkt 5
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie za okres od 23 kwietnia 2015r do 27 maja 2015r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt 6
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Solna Dolina” za 2014r z uwzględnieniem
pozyskanych środków
Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Solna
Dolina” za 2014r z uwzględnieniem pozyskanych środków otrzymali radni wraz z zawiadomieniem
o sesji. Zaproponował,aby sprawozdania nie odczytywać.
Za nie odczytywaniem sprawozdania radni opowiedzieli się w głosowaniu jawnym jednogłośnie

przy obecności na sali obrad 15 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -” Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego sprawozdania?”
Wobec braku uwag do sprawozdania,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 6 do protokołu.
Punkt 7
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących
własność Gminy Kłodawa oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki
procentowej
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz warunków
udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o
sesji.
O przedstawienie projektu uchwały 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 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 X/50/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt8
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa
i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gmina Kłodawa a Powiatem Kolskim
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował,iż projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy
Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały 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 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 X/51/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt 9
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 pana Grzegorza Dzięgielewskiego Skarbnika gminy.
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 zgłosiła wniosek o wykreślenie kwoty 26 400zł przeznaczonej
na wynagrodzenia w Straży Miejskiej.
Cyt.”W zmianach budżetowych są pozycje zwiększające wydatki dotyczące wynagrodzenia w Straży
Miejskiej. Te wydatki nie były planowane w projekcie budżetu. Należy zadać pytanie: „Czy jest
potrzebny czwarty pracownik do Straży Miejskiej?.W mojej ocenie zatrudnianie czwartego
pracownika do Straży Miejskiej jest nieuzasadnione,zwiększy wydatki budżetu ponad 60 000 zł
rocznie. Liczę ,że Pan Burmistrz przemyśli „za” i „przeciw” i nie podpisze umowy o zatrudnieniu.
Nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. Zaznaczę,że daleka jestem aby wchodzić w kompetencje
Burmistrza bowiem o zatrudnianiu decyduje Burmistrz, jednak to my radni , możemy lub nie
zdecydować o przekazaniu środków na wynagrodzenie.
Panie Burmistrzu ,Straż Miejska wywiązywała się ze swoich obowiązków bardzo dobrze. Ze
sprawozdania wiemy,że w związku z obsługą foto-radaru zrezygnowano tylko z dyżurów z Policją.
Przypomnę wszystkim,że fotoradar działał dwa miesiące i przez ten okres strażnicy mieli wytężoną
pracę. Dlatego uważam,że na 2 miesiące,można zatrudnić kogoś na umowę zlecenie i wówczas
koszty będą znacznie niższe. A co będzie jeśli za rok lub dwa zrezygnujemy z wypożyczania lub
przepisy nie pozwolą Strażom Miejskim obsługiwać fotoradarów?
Drodzy radni zastanówcie się , czy chcecie wydawać ponad 60-70 tys. złotych na wynagrodzenie
czwartego pracownika Staży Miejskiej,czy może te pieniądze przeznaczyć na chodnik czy drogi”
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radną Annę Michalak c.
Franciszka w sprawie wykreślenia środków przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzenia w
Straży Miejskiej.
W głosowaniu jawnym 3 głosami”za”, 2 głosami”wstrzymującymi” ,10 głosami”przeciw” przy
obecności na sali obrad 15 radnych wniosek został odrzucony.
Wobec braku dyskusji nad projektem uchwały,Przewodniczący Rady poddał wniosek w sprawie
przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym 11 głosami”za”, 2 głosami”przeciw” i 2 głosami”wstrzymującymi” przy
obecności na sali obrad 15 radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr X/52/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
P u n k t 10
Zapoznanie radnych z protokołem nr 4/2015 z dnia 20 kwietnia 2015r z przeprowadzonej
kontroli” Kontrola działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie”
Przewodniczący Rady Grzegorz zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej pani Danuty
Kościukiewicz o przedstawienie protokołu nr 4/2015r z dnia 20 kwietnia 2015r z kontroli
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 20 kwietnia 2015r nt.”Kontrola działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie”.
Następnie Przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z państwa radnych ma
pytania względnie uwagi do przedłożonego protokołu?”
Wobec braku dyskusji nad protokołem ,Przewodniczący Rady poddał wniosek w sprawie przyjęcia
protokołu.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad15 radnych protokół z kontroli
został przyjęty i stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.
P u n k t 11
Interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu
obrad IX sesji Rady Miejskiej w Kłodawie.

Przewodniczący Rady zapytał - „Czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu IX sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie?
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych protokół został
przyjęty.
Radny Julian Szałański zwrócił się z prośbą , aby do materiałów z sesji dołączać kserokopie
protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli.
Radna Anna Michalak c. Franciszka zgłosiła wniosek o przycięcie gałęzi drzewa,które zasłania
znak drogowy na ul. Dąbskiej przy skrzyżowaniu z ul. Boh. Września lub przesunięcie znaku w
inne miejsce.
Radny Mariusz Michałkiewicz podziękował za wykonanie naprawy cząstkowej ul. Jaśminowej.
W imieniu mieszkańców ulicy Klonowej,Lipowej oraz Gruntowej zwrócił się o naprawę tych ulic
poprzez wyrównanie dziur tłuczniem.
Następnie radny zwrócił się o rozwiązanie problemu dotyczącego parkowania pojazdów we
wjeździe na ul. Jarzębinową. Zaproponował ,aby rozważyć możliwość parkowania pojazdów po
jednej stronie.
Burmistrz Robert Olejniczak udzielił odpowiedzi radnym na zgłoszone wnioski i zapytania
zgłoszone w czasie spotkania przedsesyjnego w dniu 27 maja 2015r i w czasie X sesji.
- Czyszczenia kanalizacji
Burmistrz poinformował,iż zawarte zostało porozumienie z Zarządem Budynków i Usług
Komunalnych w Kłodawie na czyszczenie kanalizacji i poprawę wpustów ściekowych.
- Naprawa chodnika przy ul.11 listopada.
Wielokrotnie prowadzone były rozmowy ze Starostą Kolskim w sprawie naprawy chodnika.
Ponownie zostało skierowane pismo do Powiatu w powyższej sprawie.
- Podłączenie do światłowodów
Burmistrz poinformował,iż do urzędu zgłosiła się firma „Easyhost” z prośbą o umieszczenie na
stronie informacji w sprawie podłączania budynków do sieci światłowodowej. Podłączanie
budynków do sieci światłowodowej nie należy do obowiązków gminy.
- Naprawa ulic: Lipowa,Klonowa,Gruntowa.
Burmistrz wyjaśnił,iż wszystkie ulice wymagają generalnego remontu. Nadmienił,iż jest
zwolennikiem równiarki na tego rodzaju drogach niż wyrównywanie tłuczniem. W tym okresie
tłuczeń wożony jest w sołectwach.
W temacie znaków ostrzegawczych zaproponował,aby zebrać wszystkie zmiany i zgłosić do
Starostwa. Zmiana znaków musi być uzasadniona na komisji w powiecie. Jest to również znaczący
wydatek z budżetu gminy.
- Parkowanie pojazdów we wjeździe na ul. Jarzębinową.
Burmistrz poinformował,iż droga ta jest drogą gruntową. Ulica Dąbska jest drogą wojewódzką
i Wojewódzka Dyrekcja Dróg nie wyraża zgody.
- Ukwiecenie miasta
Burmistrz poinformował,iż firma w ramach umowy dokonała nowych nasadzeń kwiatów za kwotę
brutto 5 060,52 zł.
- Parkowanie jednostronne przy ul.1000-lecia
Burmistrz poinformował,iż wielokrotnie rozmawiał w tym temacie z prezesem kopalni. Drogi
wokół kopalni są własnością gminy. Kolejny raz temat wróci do rozważenia.
- Brak tablicy z nazwą przy ul.11 listopada.
Gmina przystąpiła do porządkowania i uzupełniania tablic z oznaczeniem nazw ulic. Ulica ta
zostanie potraktowana priorytetowo.
- Zjazdy w miejscowości Rycerzew
Będą wykonane zalecenia zawarte w protokole odbioru drogi w miejscowości Rycerzew między
innymi zostaną wykonane zjazdy.
- Przycinka gałęzi rozrośniętych drzew
Burmistrz nadmienił,iż czasami bywa z tym problem. Należy wysłuchać przede wszystkim głosów

mieszkańców, którzy nie zawsze są zadowoleni z przycinki. Często bywa również ,że potrzebna jest
decyzja zezwalająca.
- Radna Jadwiga Tyksińska zwróciła się o zamontowanie lampy oświetleniowej na ul. Wspólnej.
Burmistrz Robert Olejniczak wyjaśnił,iż trzeba zrobić rozeznanie czy są warunki techniczne.
Radny Wojciech Matczak podziękował za naprawę cząstkową ul. A. Mickiewicza .
Następnie radny zwrócił się o informację czy Powiat będzie odnawiał znaki poziome na drodze.
Na skrzyżowaniu ulic: Toruńska i Przedecka z budynku odpada tynk, który zagraża bezpieczeństwu
przechodniów.
Kolejno radny zwrócił się o opryskanie zarośniętych chwastami chodników głównie przy ul.
Warszawskiej.
Burmistrz poinformował,iż drogi gminne i chodniki zostaną odchwaszczone. Na drogach
wojewódzkich aktualnie malowane są znaki poziome.
Radna Powiatu Janina Roszkiewicz poinformowała zebranych o tematyce ostatniej sesji Rady
Powiatu.
Tematem wiodącym na sesji był temat szpitala kolskiego,który boryka się z problemami
finansowymi. Zadłużenie szpitala wynosi 11 milionów złotych.
Burmistrz Robert Olejniczak poinformował,iż Dyrektor szpitala zwróciła się z pismem o
partycypowanie w kosztach zakupu aparatu USG dla kolskiego szpitala.
Radca prawny Jacek Kubiak udzielił wyjaśnień na zadane pytania przez radnych na spotkaniu
przedsesyjnym w dniu 27 maja br.
- Budynek po Szkole Podstawowej w Dębinie
Umowa dzierżawy została zawarta pomiędzy Gminą Kłodawa a Stowarzyszeniem „Skrawek
Nieba”.Czynsz zgodnie z umową płatny od 1 września 2013r w wysokości 25 000zł.
Ze strony stowarzyszenia wpłacona została kwota 83 000zł , pozostało do zapłaty 169 050 zł plus
odsetki. Umowa została rozwiązana z dniem 8 stycznia 2014r.
Następnie zostało spisane porozumienie dotyczące spłaty zadłużenia. Wysłano wezwanie do
wykupienia weksla , które nie zostało doręczone z winy poczty.
W grudniu ponownie zostało wysłane wezwanie do wykupienia weksla , które nie podjęto w
terminie.
W lutym br wysłano pozew nakazowy do Sądu Okręgowego w Koninie. Sprawa nie została
wyznaczona ze względu na brak możliwości doręczenia. W dniu 15 maja br. ponownie przesłano
pozwanemu.
- Budynek przy ul. Warszawskiej 19
Lokatorzy budynku wytoczyli trzy sprawy. Do Sądu wpłynęły trzy pozwy z żądaniem
odszkodowania 50 000zł każdy od najemców lokali.Wypłacono trzy odszkodowania w kwotach:
2520 zł,5500 zł i 4280 zł.
Toczy się jedno postępowanie o zwrot poniesionych nakładów. Był również spór współwłaścicieli
o korzystanie z klatki schodowej. Roszczenie dotyczyło kwoty 50 000zł. Na dzień dzisiejszy nie ma
wyroku .
- Odzyskanie należności wypłaconych podwykonawcom przy remoncie i rozbudowie Gminnego
Ośrodka Kultury w Kłodawie.
Od maja 2012 r toczy się postępowanie sądowe w Sądzie Okręgowym w Koninie. 3 czerwca br.
odbędzie się kolejne posiedzenie. Gmina zapłaciła podwykonawcom firmy”Szurgot” należności
w wysokości 206 000zł. Do ugody nadal nie doszło.
Kolejnym problemem dla gminy są służebności przesyłu. Właściciele gruntu wystąpili o
odszkodowanie,gdyż przez ich grunt przechodzą dwie linie kanalizacyjne: sanitarna i deszczowa.
Roszczenia były o 2500 zł miesięcznie Sąd ustalił 500 zł miesięcznie.
P u n k t 12
Wolne wnioski

P u n k t 13
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady X sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady X sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”

Protokołowała
(-) Krystyna Rzetelska

Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Siwiński

