Protokół Nr XV/2015
obrad XV sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 25 września 2015r
Obrady XV sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 25 września 2015r w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz. 14.30 do 17.30.
Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady 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, 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 a sesję.
Zaproponował wprowadzić do porządku obrad dodatkowe punkty:
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2015-2043”
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodawa”
Projekty uchwał zaproponował rozpatrzeć w punktach 16 i 17 porządku obrad.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycje zmiany porządku obrad poprzez
wprowadzenie dodatkowych punktów.
Za wprowadzeniem dodatkowych punktów radni opowiedzieli się w głosowaniu jawnym
jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 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 XV sesji.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych porządek obrad
został przyjęty.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XV sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu obrad XIV sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady.
6.Informacja o przebiegu wykonania budżetu gm. Kłodawa za I półrocze 2015r.
7.Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie oraz do
Sądu Rejonowego w Kole.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
położonej w Kłodawie.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
położonej w obrębie wsi Łążek gm. Kłodawa.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Okoleniec na lata
2015-2021.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Zbójno na lata 20152022.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych
stanowiących własność gm. Kłodawa oraz warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki
procentowej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały za ciepło dostarczone z urządzeń
zaopatrzenia w energię cieplną stanowiących własność Gminy Kłodawa.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2015r.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2015-2043”
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodawa.
18.Interpelacje i wnioski radnych.
19.Wolne wnioski.
20.Zamknięcie obrad sesji.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu obrad XII sesji

Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż protokół obrad XIV 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 panią Dorotę Galus Sekretarza gminy 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 14 radnych sprawozdanie
zostało przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt5
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przedstawił sprawozdanie z działalności
międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie za okres od za okres od 23
lipca 2015r do 22 września 2015r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt6
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gm. Kłodawa za I półrocze 2015r
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż informację o przebiegu wykonania
budżetu gm. Kłodawa za I półrocze 2015r otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o
spotkaniu.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby informacji nie odczytywać.
Za nie odczytywaniem informacji radni opowiedzieli się w głosowaniu jawnym jednogłośnie
przy obecności na sali obrad 14 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił panią Anetę Kwiatkowska Kierownika Referatu
Finansów o odczytanie Uchwały Nr SO-0953/32/8/Ko/2015r Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 września 2015r wyrażającą opinię o
przedstawionej przez Burmistrza Kłodawy informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy
Kłodawa za I półrocze 2015r.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -„Czy ktoś z państwa radnych ma
pytania względnie uwagi do informacji?”
Radna Anna Michalak c. Franciszka zwróciła się do przewodniczącego Komisji Działalności
Gospodarczej, Komunalnej, Budżetu i Finansów z pytaniem –„Czy przygotował wniosek
komisji w sprawie analizy wykonania budżetu za I półrocze 2015r?”
Przewodniczący komisji Jacek Zieliński wyjaśnił, iż projekt protokołu z posiedzenia komisji

przesłał członkom komisji w formie elektronicznej do zapoznania się i wniesienia poprawek.
Przewodniczący nadmienił, iż nie ma potrzeby przedstawiania protokołu na obradach sesji.
Radna Anna Michalak c. Franciszka zgłosiła wniosek w sprawie ograniczenia wydatków do
końca roku 2015. Przy projektowaniu budżetu na rok 2016 Burmistrz winien dokonać analizy
wydatków za II półrocze oraz zwrócić uwagę na przeszacowane dochody na rok 2015.
Wobec braku dyskusji nad informacją, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w
sprawie jej przyjęcia.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych informacja została
przyjęta.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Punkt7
Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych
Przewodniczący Rady poprosił panią Dorotę Galus Sekretarza gminy o przedstawienie
informacji w sprawie analizy oświadczeń majątkowych do których analizy upoważniony jest
Burmistrz.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
informacji.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych informacja
została przyjęta.
Przewodniczący Rady poprosił pana Jacka Zielińskiego Viceprzewodniczącego Rady o
przedstawienie informacji w sprawie analizy oświadczeń majątkowych do których analizy
upoważniony jest Przewodniczący.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
informacji.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych informacja
została przyjęta.
Informacje stanowi załącznik nr 7 i 8 do protokołu.
Punkt8
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie oraz do
Sądu Rejonowego w Kole
Przewodniczący Rady poinformował, iż na obecnej sesji radni dokonają wyboru do Sądu
Okręgowego w Koninie oraz do Sądu Rejonowego w Kole. Wybory ławników są tajne.
Głosowanie przeprowadza i ogłasza wyniki Komisja Skrutacyjna powołana sposób radnych.
Do każdego sądu wybiera się po jednej osobie. Przewodniczący Rady zwrócił się do
przewodniczącej zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników o przedstawienie
protokołu z posiedzenia zespołu odbytego w dniu 23 września br.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów w skład
Komisji Skrutacyjnej.

Zgłoszono następujących kandydatów w skład Komisji Skrutacyjnej: radnych Jadwigę
Tyksińską, Annę Michalak c. Bronisława ,Wojciecha Matczaka. Kandydaci wyrazili zgodę na
prace w komisji. Po ukonstytuowaniu Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o odczytanie regulaminu
wyboru ławników.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania a Przewodniczący Rady
ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Jadwiga Tyksińska odczytała protokoły z
wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie oraz do Sądu Rejonowego w Kole.
Protokoły stanowią załączniki nr 9 i 10 do protokołu.
Następnie wiceprzewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie wyboru ławników do
Sądu Okręgowego w Koninie oraz do Sądu Rejonowego w Kole.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie wyboru ławników do
Sądu Okręgowego w Koninie oraz do Sądu Rejonowego w Kole.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała otrzymuje nr XV/70/2015r i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Punkt9
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
położonej w Kłodawie
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie 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 pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XV/71/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
P u n k t 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
położonej w obrębie wsi Łążek gm. Kłodawa
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Łążek gm.
Kłodawa otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił Burmistrza pana Roberta Olejniczaka.

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 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XV/72/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
P u n k t 11
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Okoleniec na lata 20152021
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Okoleniec na lata 2015-2021 otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił Burmistrza pana Roberta Olejniczaka.
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 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XV/73/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
P u n k t 12
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Zbójno na lata 20152022
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Zbójno na lata 2015-2022 otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił Burmistrza pana Roberta Olejniczaka.
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 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XV/74/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

P u n k t 13
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych
stanowiących własność gm. Kłodawa oraz warunków udzielenia bonifikaty i wysokości
stawki procentowej
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gm. Kłodawa oraz
warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił Burmistrza pana Roberta Olejniczaka.
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 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XV/75/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
P u n k t 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały za ciepło dostarczone z urządzeń
zaopatrzenia w energię cieplną stanowiących własność Gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały za ciepło dostarczone z urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną stanowiących
własność Gminy Kłodawa otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił Burmistrza pana Roberta Olejniczaka.
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 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XV/76/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
P u n k t 15
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 panią Anetę Kwiatkowską Kierownika Referatu

Finansów.
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 13 głosami ”za” i 1 głosem ”przeciw” przy obecności na sali obrad 14
radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XV/77/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
P u n k t 16
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2015-2043
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany
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 panią Anetę Kwiatkowską Kierownika Referatu
Finansów.
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 13 głosami ”za” i 1 głosem ”przeciw” przy obecności na sali obrad 14
radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XV/78/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
P u n k t 17
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Kłodawa 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 pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym 13 głosami ”za” i 1 głosem ”przeciw” przy obecności na sali obrad 14
radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XV/79/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

P u n k t 18
Interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu
obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Kłodawie.
Przewodniczący Rady zapytał - „Czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu XIV sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie?
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych protokół został
przyjęty.
P u n k t 19
Wolne wnioski
Radna Anna Michalak c. Franciszka zgłosiła następujące wnioski i interpelacje:
Skierowane do Burmistrza :cyt.
1.W sprawie zamontowania drugiej lampy skierowanej na plac zabaw przy ul. Al. Kościuszki.
2.W sprawie modernizacji chodników ul. Łąkowej i ul. Cichej. Temat był poruszany wcześniej
i środki zabezpieczone były na ten cel. Radna zwróciła się o wyjaśnienie na jakim etapie są
uzgodnienia z powiatem oraz kiedy będzie termin realizacji.
3.W dniu 25 października 2012r Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania, wysokości opłaty itd. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego w dniu 29 listopada 2012r poz.5703. Radna zwróciła się
dlaczego uchwała nie jest realizowana.
4.W sprawie przygotowania i umieszczenia informacji na koszach przy śmietnikach o
zgniataniu butelek typu PET.
5.Zapytanie dlaczego utworzono stanowisko ds. administrowania Ochotniczych Straży
Pożarnych i promocji, które będzie wykonywało zakres obowiązków referenta ds. egzekucji
należności z tyt. umów cywilnoprawnych.
6.Podać dane ile osób złożyło profil zaufany oprócz pracowników urzędu , jednostek
organizacyjnych i radnych ( ilość mieszkańców na dzień 30 września br.)
7.Podać informacje za jaką kwotę został sprzedany budynek przy ul. Warszawskiej 19.
8. Na początku czerwca w urzędzie powstało nowe stanowisko referenta do spraw egzekucji
należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych oraz gospodarki odpadami, po
niespełna dwóch miesiącach okazało się ,że taki etat jest niepotrzebny? Co stało się ,że
zmienił Pan decyzję? Proszę wyjaśnić.
9.Przy ul. Warszawskiej 20-22 (obok sklepu z artykułami ochrony roślin) gałęzie drzewa
zasłaniają całkowicie znak drogowy.
Cyt.”Panie Burmistrzu, proszę wytłumaczyć, dlaczego zmienił pan zakres robót przy
ogłaszaniu przetargu? Dlaczego przed ogłoszeniem przetargu nie skonsultował zmian
zakresu robót z Radą. Dlaczego przetargiem nie został objęty drugi kawałek drogi w
Rycerzewie, skoro Rada podejmując uchwałę budżetową środki na ten cel zabezpieczyła?

Dlaczego II etap robót nie jest wykonywany zgodnie z ustaleniami i podjęta uchwała Rady
zatwierdzającą budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową.
Dlaczego nie uwzględniono uwag radnych, które były zgłaszane w trakcie budowy drogi?
Przypomnę sytuację, kiedy radny Wojciech Matczak w trakcie sesji pojechał dokonać oględzin
i swoje spostrzeżenia i uwagi zgłaszał zaraz po powrocie. Czy w protokole odbioru drogi z
wykonania I etapu drogi w Rycerzewie , komisja wnosiła uwagi i zastrzeżenia?
Panie Burmistrzu , w sprawie zjazdów w Rycerzewie oświadczył Pan, że będą wykonane
zalecenia zawarte w protokole odbioru drogi, między innymi zjazdy ( protokół z sesji z dnia
29 maja 2015r)Dlaczego te roboty nie zostały wykonane? Kto odbierał drogę? Gdzie są
zapisane owe zalecenia?
Dlaczego wydajemy dodatkowo 147 531 zł na zadania , które były objęte w specyfikacji
przetargowej przy I etapie?
Gdyby droga budowana była od początku 3,5 m szerokości wówczas zapłacilibyśmy za te
dodatkowe 0,50m około 112 550zł czyli mniej niż teraz wynoszą te poprawki.
Dlaczego podczas projektowania nie wziął pan pod uwagę kto jest użytkownikiem drogi i
bezpieczeństwa tychże użytkowników?
Dlaczego w Bierzwiennej przetargiem objęty jest odcinek 675m,do skończenia jest około
1000m odcinek który pozostanie 350m kiedy będzie realizowany? Czy budowanie dróg w
kawałkach i ogłaszanie przetargów w miesiącu sierpniu jest korzystne dla gminy pod
względem ekonomiczno - finansowym?
Panie Przewodniczący, dlaczego nie zareagował Pan na maile i nie zajął stanowiska w
sprawie przetargu?
Dlaczego, wiedząc że nie wszyscy Radni korzystają z komputerów nie zwołał Pan posiedzenia
Rady?
Dlaczego o zaproszeniu rozpoczęcia roku szkolnego pominął Pan mnie, Juliana Szałańskiego
Mariusza Michałkiewicza i Antoniego Rzetelskiego.
Ile razy prosiłam P. Przewodniczącego aby kontrolował i reagował na braki aktualności
dotyczące działalności Rady na stronie BIP?”
Radny Mariusz Michałkiewicz zwrócił się o informacje nt. konkursu na dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 2.
Burmistrz wyjaśnił, iż został ogłoszony konkurs na wymienione stanowisko. Wpłynęła jedna
oferta. Komisja rozpatrzy ofertę w odpowiednim czasie.
Radny Wojciech Matczak zwrócił się o objęcie większą kontrolą placu zabaw ”Nivea”.
Burmistrz Robert Olejniczak nadmienił, iż w proponowanych zmianach budżetowych
zabezpieczono środki budżetowe na ogrodzenie placu.
Krystyna Kacprzak przedstawiciel spółki wodnej w Kłodawie podziękowała za otrzymaną
dotację w roku 2015 w kwocie 20 000zł.
Otrzymane środki z dotacji pozwoliły na naprawę melioracji oraz odchwaszczenie rowów.
Podkreśliła, iż melioracja w gm. Kłodawa jest bardzo stara i wymaga szczegółowych napraw.
Burmistrz podkreślił, iż współpraca układa się wzorowo , uczestniczył w niektórych odbiorach
technicznych.

Elżbieta Adaszewska – mieszkanka Kłodawy cyt. ”Znalazłam się może zbyt późno w tym
gronie odnośnie powstania marketu Netto. Mam zastrzeżenia do uciążliwości inwestorów
Netto. Mojej zgody jako bezpośredniego sąsiada tej inwestycji nie ma. Od 14 lat nachodzono
mnie ,abym sprzedała swoją nieruchomość. Jak dalej chcecie państwo rozwiązać ruch na
drodze. Próbowano nawet wymalować pasy na wprost mojego wyjazdu z posesji , ale
interweniowała w tym temacie w powiecie i tego nie wykonano.
Pan Burmistrz nie znalazł dla mnie czasu, aby się spotkać i porozmawiać na ten temat.
Budynek jest wyniesiony ponad poziom budynków ,które z nim sąsiadują. Czy ktoś zdaje sobie
z tego sprawę?
Od godz.6-tej do 22 –ej prowadzone są prace przy użyciu głośnych maszyn.
Mogłam budowę wstrzymać, ale tego nie zrobiłam. Nie chciałam czynić żadnych przeszkód.
Dziękuje i chyle czoła radnej Annie Michalak ,która dba o interesy gminy.”
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński podkreślił, iż tego typu obiekty powstają i
powstawały. Kiedy prowadzi się inwestycje pojedyncze osoby przy tym cierpią.
Elżbieta Adaszewska – cyt.„Nie zadowolił mnie pan odpowiedzią. Takie odpowiedzi proszę
udzielać dzieciom. Stare miasto podlega architektowi. Jako człowiek nie chciałam robić
bałaganu. Nie pozostawię tematu bez odpowiedzi. Dla mnie mój budynek ma ogromną
wartość. Nie mogę mieszkać w swoim domu tylko musze opuszczać przez uciążliwość
inwestorów. Sprawę oprę gdzie indziej. Tak też nie może być ,że Burmistrz jest nie
uchwytny.”
Burmistrz Robert Olejniczak w odpowiedzi poinformował, iż telefonicznie prowadził
rozmowę z przedmówczynią na temat prowadzonej inwestycji.
Teren budowy inwestycji był własnością Gminnej Spółdzielni. Część działki została
sprzedana na prowadzenie działalności gospodarczej. Następnie zmieniali się właściciele
dziełek. Pojawiła się firma , która buduje market „Netto”.
Burmistrz nadmienił, iż prowadził rozmowy z inwestorem w sprawie głośnej pracy sprzętu na
placu budowy.
W temacie reorganizacji ruchu starostwo podjęło decyzje o wymalowaniu pasów, aby było
przejście dla osób uczęszczających w kierunku targowicy. Złożony został protest i do chwili
obecnej pasy nie zostały wymalowane.
Elżbieta Adaszewska – cyt.”Od 13 lat temat się przewija pan Wojciech Matczak jako
długoletni radny temat zna. Próbowano również wykupić moją działkę na której znajduje się
mój dom. Czy nie szkoda wam budynku Ośrodka Pomocy Społecznej spękanego?
Czy ktoś zainteresował się tematem ? Czy są równi i równiejsi? Gdyby był tam budowany
ośrodek oddałabym część mojej działki darmo .”
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński zwrócił się do radnych o informację czy doszły jakieś
głosy odnośnie prowadzonej inwestycji. Prace prowadzone ciężkim sprzętem zawsze
sprawiają uciążliwości.
Elżbieta Adaszewska –cyt.”Jestem zaskoczona płytkością pana odpowiedzi. Oczekuje
odpowiedzi .
Zwrócę się do państwa pismem od przedłożenie mojej zgody na wybudowanie inwestycji.”

Pani Adaszewska zwróciła się z prośbą o powiadomienie kiedy będzie wprowadzana
reorganizacja ruchu.
Zygmunt Kaftan – mieszkaniec Kłodawy zarzucił Burmistrzowi kłamstwo, że w czasie jego
wizyty w urzędzie nie poinformował jego o sprzedaży budynku przy ul. Warszawska 19.
Burmistrz Robert Olejniczak wyjaśnił, iż nieruchomość została sprzedana w drodze przetargu.
Dokumentacja z przetargu znajduje sie w urzędzie na stanowisku pracy , które zajmuje się
tymi sprawami.
P u n k t 20
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady XV sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady XV sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
Protokołowała
(-) Krystyna Rzetelska

Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Siwiński

