Protokół Nr XIV /2015
obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 23 lipca 2015r
Obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 23 lipca 2015r w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz. 14.30 do 16.10.
Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan ustawowy 15 radnych w obradach sesji
uczestniczyło 13 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, 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, 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.
Zaproponował wprowadzić do porządku obrad dodatkowy punkt:
„Zapoznanie radnych z protokołem Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu 30
czerwca 2015 i 15 lipca 2015r nt.”Analiza zakupu energii cieplnej. Kontrola wydatków
związanych z promocją Gminy za 2015r”
Punkt ten zaproponował rozpatrzeć jako 12 porządku obrad.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycje zmiany porządku obrad poprzez
wprowadzenie dodatkowego punktu.

Za wprowadzeniem dodatkowego punktu radni opowiedzieli się jednogłośnie w głosowaniu
jawnym przy obecności na sali obrad 13 radnych.
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński zwrócił się do radnych z pytaniem „Czy ktoś z
państwa radnych ma pytania względnie uwagi do przedstawionego porządku obrad?”
Radny Jacek Zieliński zgłosił wniosek o zmianę kolejności rozpatrywania punktów poprzez
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w gminie Kłodawa w pkt.5
Wobec braku dyskusji nad porządkiem obrad Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
porządek obrad XIV sesji.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 13 radnych porządek obrad
został przyjęty.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XIV sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu obrad XII sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w gminie Kłodawa
6.Sprawozodanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady.
7.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na
ławników.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za
ciepło dostarczane z urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną stanowiących własność gminy
Kłodawa.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałego sekretarza obrad.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2015r.
12.Zapoznanie radnych z protokołem Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu
30 czerwca i 15 lipca 2015r nt.”Analiza zakupu energii cieplnej. Kontrola wydatków
związanych z promocją gminy za 2014r”

13.Interpelacje i wnioski radnych.
14.Wolne wnioski.
15.Zamknięcie obrad sesji.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu obrad XII sesji

Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż protokół obrad XII 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 Burmistrza 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 13 radnych
sprawozdanie zostało przyjęte. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Punkt5
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w gminie Kłodawa

Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wybranych terenów w gminie Kłodawa otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił, pana Jacka Ogorzelskiego inspektora ds.
gospodarki przestrzennej i inwestycji.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -„Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do przedłożonego projektu uchwały?”
Pan Andrzej Opasiak w imieniu protestujących mieszkańców nadmienił, iż mieszkańcy nie są
przeciwni budowie kurników , ale nie ze wskazaną lokalizacją przez pana Leszczyńskiego.
Pan Stanisław Leszczyński wnioskodawca o zmianę planu nadmienił, iż jest zainteresowany
na wskazanej działce budową magazynu zbożowego wraz z suszarnią i wagą.

Radny Wojciech Matczak stwierdził, iż wystąpiły dwie sprzeczności .Pani Aleksandra
Wojciechowska – architekt urbanista na komisji informowała, że na wskazanej działce
planowana jest budowa kurników.
Radny Julian Szałański zwrócił również uwagę, że dwa miesiące temu wnioskodawca
rozmawiał na temat budowy kurników.
Radca prawny Jacek Kubiak nadmienił, iż jeżeli jest wola Rady to załącznik nr 9 do projektu
uchwały, który dotyczy wniosku pana Leszczyńskiego do projektu uchwały może być
przełożony na kolejną sesję.
Radna Anna Michalak c. Franciszka nadmieniła, iż każdy rolnik chce się rozwijać. Radni nie
powinni blokować rozwijania się działalności .To nie Rada wydaje zgody, pozwolenia.
Wnioskodawca wcześniej wyraził chęć budowy kurnika, ale Rada oddaliła oficjalnie wniosek
a dziś wnioskodawca informuje Radę o budowie magazynu zbożowego.
Pan Stanisław Leszczyński poinformował, iż składał wniosek na budowę kurników , ale złożył
kolejny wniosek o budowę magazynu zbożowego.
Radny Andrzej Dziedzic podkreślił, iż na magazyn zbożowy wszyscy wyrażają zgodę a na
budowę kurników nie.
Pan Jacek Ogorzelski inspektor do spraw gospodarki przestrzennej i inwestycji wyjaśnił, iż
pan Leszczyński pierwszy wniosek złożył z zamiarem budowy kurników. Po burzliwej sesji
złożył drugi wniosek.
Ksawery Tomczak mieszkaniec zwrócił uwagę, że przez tyle lat nie było inwestora nic się nie
działo. Teraz nadarza się okazja , znalazł się ktoś kto chce zainwestować to przeszkadza się.
Jest to nic innego jak zwykła ludzka zazdrość.
Wobec braku dalszej dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad każdym oddzielnie załączniku do
projektu uchwały.
Załącznik nr 1 – Bierzwienna Długa Kolonia
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 13 radnych załącznik nr 1
został przyjęty.
Załącznik nr 2 – Korzecznik
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 13 radnych załącznik nr 2
został przyjęty.

Załącznik nr 3 – Korzecznik
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 13 radnych załącznik nr 3
został przyjęty.
Załącznik nr 4 – Leszcze
W glosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 13 radnych załącznik nr4
został przyjęty.
Załącznik nr 5 – Luboniek
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 13 radnych załącznik nr 5
został przyjęty.
Załącznik nr 6 - Luboniek
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 13 radnych załącznik nr 6
został przyjęty.
Załącznik nr 7 - Rysiny
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 13 radnych załącznik nr 7
został przyjęty.
Załącznik nr 8 Rysiny
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 13 radnych załącznik nr 8
został przyjęty.
Załącznik nr 9
W głosowaniu jawnym 4 głosami”za”,5 głosami” przeciw” i 4 głosami ”wstrzymującymi” przy
obecności na sali obrad 13 radnych załącznik nr 9 został odrzucony.
Następnie Przewodniczący Rady przeprowadził glosowanie nad projektem uchwały.
W głosowaniu jawnym 11 głosami ”za” i 2 głosami ”wstrzymującymi” przy obecności na sali
obrad 13 radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XIV/64/ została przyjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt6
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady

Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przedstawił sprawozdanie z działalności
międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie za okres od 28 maja 2015r do
22 lipca 2015r.Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Punkt7
Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników

Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały 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 dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 13 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XIV/65/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za ciepło
dostarczane z urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną stanowiących własność gminy Kłodawa

Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryfy cen i opłat za ciepło dostarczane z urządzeń zaopatrzenia w energię
cieplną stanowiących własność gminy Kłodawa otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o
sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił pana Dawida Pudło Kierownika Referatu
Oświaty, Kultury Sportu.
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 pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 13 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XIV/66/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Punkt9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany
siedziby obwodowej komisji wyborczej otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały 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 dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 13 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XIV/67/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
P u n k t 10
Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałego sekretarza obrad

Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
powołania stałego sekretarza obrad otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił viceprzewodniczącego Rady Jacka Zielińskiego.
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 pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym 11 głosami”za”,1 głosem „wstrzymującym” 1 osoba nie brała udziału
w głosowaniu przy obecności na sali obrad 13 radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XIV/68/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
P u n k t 11
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 Dawida Pudlo 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?
Radna Anna Michalak c. Franciszka stwierdziła, że wydatki majątkowe w przesyle ciepła tj.
kwota 35 000zł powinny pozostać zachowane.
Ponadto radna zwróciła uwagę, kwota 30 100 zł z rezerwy ogólnej nie znalazła się w
wydatkach. Znalazła natomiast odbicie w zarządzeniu burmistrza z dnia 30 czerwca br.
Radna odniosła się do orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu,
które mówi że burmistrz nie może przenosić środków między działami i paragrafami.
Zdaniem organu art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. z
2013,poz.885 ze zm.) nie daje uprawnień burmistrzowi do stanowienia nowych zadań
majątkowych w budżecie gminy.
Zdaniem sadu dokonywanie przesunięć wydatków między działami budżetu gminy jest w
istocie zmianą tego budżetu, a uprawnienie do dokonania tej czynności , podobnie jak
uchwalenie budżetu , należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.
Wprowadzenie mian w wysokości wydatków w poszczególnych działaniach budżetu gminy
jest możliwe jednak nie przez instytucje przeniesienia wydatków i działania burmistrza, lecz
przez przyjecie przez radę uchwały o zmianie budżetowej – podkreślił WSA.
Radca prawny Jacek Kubiak nadmienił, iż z wypowiedzi radnej wynika, że Burmistrz nadużył
prawa. Każde zarządzenie jest przekazywane do organów kontroli
i nie było
zakwestionowane.
Wobec braku dalszej dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym12 głosami ”za” i 1 głosem ”przeciw” przy obecności na Sali obrad 13
radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała nr XIV/69/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
P u n k t 12
Zapoznanie radnych z protokołem Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu 30
czerwca i 15 lipca 2015r nt.”Analiza zakupu energii cieplnej. Kontrola wydatków związanych z
promocją gminy za 2014r”

Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński zwróć się do Przewodniczącej komisji Rewizyjnej pani Danuty
Kościukiewicz o przedstawienie protokołu 6/2015 z 30 czerwca 2015r i 15 lipca 2015r z kontroli
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną nt. Analiza zakupu energii cieplnej. Kontrola wydatków
związanych z promocją Gminy za 2015r”
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 sprawie przyjęcia
protokołu.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 13 radnych protokół z kontroli
został przyjęty i stanowi załącznik nr 12 do protokołu sesji.
P u n k t 13
Interpelacje i wnioski radnych

Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu
obrad XII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie.
Przewodniczący Rady zapytał - „Czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu XII sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie?
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 13 radnych protokół został
przyjęty.
P u n k t 14
Wolne wnioski

Radna Anna Michalak zwróciła się w imieniu mieszkańców o poczynienie starań , aby
wprowadzić dyżur nocny jednej apteki .
Radna Danuta Kościukiewicz zadała pytanie –„Kiedy powstanie plac zabaw ”Nivea”?
Radny Julian Szałański zwrócił uwagę ,na niszczoną furtkę przy placu zabaw. Należy
zastanowić się nad zabezpieczeniem furtki przed wandalizmem.
Radny Andrzej Dziedzic zwrócił się o przycinkę rozrośniętych gałęzi drzew, które zasłaniają
widoczność na drogach. Dotyczy skrzyżowania dróg Bierzwienna Długa Kolonią z drogą
Kłodawa - Przedecz-Rybno przy lesie, oraz przy drogach w Bierzwiennej Długiej – Kolonii,
Krzykosach ,Bierzwiennej Długiej.
Radny Jacek Zieliński odczytał treść pisma mieszkańców ul. Polnej w sprawie budowy drogi.

Radna Jadwiga Tyksińska nadmieniła, iż droga jest w bardzo złym stanie. Jest zbyt
wywyższona, gdyż po dużych opadach deszczu woda wlewa się mieszkańcom do piwnic a w
okresie suszy nawieziony kamień na drogę powoduje unoszące się tumany kurzu.
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował ,iż troje mieszkańców sołectwa
Pomarzan skarży się ,że przez jednego z sąsiadów nie odbiera się od nich odpadów
komunalnych z uwagi na utrudnienia na drodze. Należy pochylić się nad wykupieniem
gruntów od właściciela, aby droga była przejezdna.
Na zgłoszone uwagi i zapytania Burmistrz wyjaśnił:
W temacie wprowadzenia dyżuru nocnego apteki poinformował, iż poczyni rozeznanie w
zgłoszonym temacie.
Odnośnie powstania placu zabaw ”Nivea” Burmistrz poinformował, iż plac zabaw powstanie
na przełomie września.
Odnośnie niszczonej furtki Burmistrz poinformował, iż wielokrotnie była naprawiana.
Świadczy to tylko o kulturze mieszkańców.
W zakresie przycinki drzew poinformował, iż będą sukcesywnie przycinane, jednak w
niektórych przypadkach drzewa znajdują się na działkach prywatnych właścicieli , do których
należy wystąpić o zgodę.
P u n k t 15
Zamknięcie obrad sesji

Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady XIV sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
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(-) Krystyna Rzetelska

Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Siwiński

