Protokół Nr XVIII/2015
obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 27 listopada 2015r
Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 27 listopada 2015r w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz. 14.30 do 17.00.
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, Sekretarz gminy Dorota Galus, Skarbnik gminy Grzegorz Dzięgielewski
Radca prawny Jacek Kubiak, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, mieszkańcy
miasta i gminy Kłodawa, Vicestarosta Powiatu Kolskiego Marek Banaszewski.
Poinformował, że stały sekretarz obrad sesji radny Wojciech Matczak będzie prowadził
obliczanie wyników głosowania jawnego, prowadził 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.
Przewodniczący Rady zaproponował zdjąć z porządku obrad projekt uchwały, który mieści się
w punkcie 13 tj.
„Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty”.
W miejsce tego projektu uchwały Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzić inny tj. :
„Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielani a i rozliczania dotacji dla publicznych i
niepublicznych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie Gminy Kłodawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
pobierania i wykorzystywania dotacji.”
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zmiany porządku
obrad.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni opowiedzieli się za zmianą porządku obrad.
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 XVIII sesji.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na s ali obrad 14 radnych porządek
obrad został przyjęty.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XVIII sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołów obrad XVI i XVII sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady.
6.Współpraca gminy Kłodawa ze Starostwem Kolskim.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Kłodawa
z organizacjami pozarządowymi” na 2016r.
8.Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Kłodawie za 2014r.
9.Informacja dotycząca działalności obiektów sportowych na terenie gminy Kłodawa za
2014r.
10.Informacja nt. współpracy międzynarodowej gm. Kłodawa z delegacjami zagranicznymi w
roku 2014.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Wielkopolskiego.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
położonej w Krzykosach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych szkół, przedszkoli ,oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kłodawa oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 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.Zapoznanie radnych z treścią protokołu nr 8/2015 z dnia 10 listopada 2015r Komisji
Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu 10 listopada 2015r w Urzędzie Miasta i Gminy
w Kłodawie nt.”Kontrola pod względem celowości stosowania ulg i umorzeń odpowiednio
podatków i należności finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie za rok 2014 oraz
kontrola kwoty zadłużeń od podatników dla Urzędu Miasta i Gminy.”
18.Interpelacje i wnioski radnych.
19.Wolne wnioski.
20.Zamknięcie obrad sesji.
Punkt3
Przyjęcie protokołów obrad XVI i XVII sesji

Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż protokóły obrad XVI i XVII zostały
wyłożone do wglądu państwa radnych, prosił radnych o zapoznanie się z ich treścią.
Poinformował również ,że jeżeli nie będzie zgłoszonych poprawek i uzupełnień do
protokołów ich 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 .
Dodatkowo pani Sekretarz poinformowała, iż w dniu 5 listopada br. odbyło się
podsumowanie XVI edycji Konkursu” Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach
strategii rozwoju obszarów wiejskich. Gmina Kłodawa otrzymała nagrodę w wysokości
10 000 zł za projekt „IX Krajowe Święto Kwitnącego Rzepaku”
W dniu 13 listopada br. Burmistrz otrzymał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” Medal za
Zasługi dla Policji”
Wobec braku dyskusji nad sprawozdaniem, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie jego przyjęcia.
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 28
października 2015r do 25 listopada 2015r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt6
Współpraca gminy Kłodawa ze Starostwem Kolskim
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż na obrady dzisiejszej sesji
zaproszony został Starosta Kolski w związku z omówieniem współpracy gm. Kłodawa ze
Starostwem Kolskim.

W obradach sesji uczestniczy Vicestarosta pan Marek Banaszewski.
Zakres tematyczny dotyczy: utylizacji azbestu, dróg powiatowych(oczyszczanie,
oznakowanie, naprawy ), brak realizacji uchwały w zakresie reorganizacji ruchu
(parkowanie).
W zakresie usuwania azbestu wyjaśnił, iż terminem usunięcia azbestu jest rok 2032.
Tylko dwie gminy: Kłodawa i Babiak są zainteresowane tematem.
Powiat nie może finansować osób fizycznych.
Pan Dawid Pudło Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu wyjaśnił, iż Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu nie uwzględnia gmin do dofinansowania przy
usuwaniu azbestu.
Zarząd Województwa działa w kierunku, aby z dofinansowania mogły bezpośrednio
korzystać gminy.
Radna Anna Michalak c. Franciszka nadmieniła, iż wynika z tego że przepisy są niespójne.
Skoro województwo wdrożyło takie przepisy, to taki program powinien działać.
W zakresie braku realizacji uchwały w zakresie reorganizacji ruchu -parkowanie nadmienił, iż
stawki za parkowanie należą do kompetencji Rady. Przygotowane było porozumienie w tym
zakresie, które nie zostało podpisane przez Burmistrza ze względu na zawarte w nim
warunki. Ponownie ma być opracowane nowe porozumienie wspólne dla obu stron.
W ciągu roku prowadzone były zadania inwestycyjne finansowane przez Powiat Kolski, które
dotyczyły: inwestycji na drogach w ul. Łęczyckiej, Rgielewie ,Leszcze –Katarzyna.
Prowadzone były także roboty takie jak: koszenie traw, malowanie przejść dla pieszych,
remont nawierzchni bitumicznych, koszenia traw na poboczach, naprawy kanalizacji
deszczowych, sprzątanie ulic, usuwanie dzikich wysypisk śmieci.
Pan Marek Banaszewski vicestarosta podziękował wszystkim ,którzy przyczynili się do
powstania hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie.
Radna Jadwiga Tyksińska zwróciła się z pytaniem –„Czy w planie budżetu powiatu na rok
2016 uwzględniona jest budowa drogi?
Pan Marek Banaszewski wyjaśnił, iż w planie budżetu na rok 2016 zaplanowana jest kwota
po 200 000zł na gminę jako dofinansowanie powiatu.
Radny Wojciech Matczak poruszył tematy dotyczące:
- pracy zamiatarki na drogach powiatowych w godzinach nocnych
- braku oznakowania poziomego przy sklepie ”Kornik”
- braku realizacji wniosku w sprawie przebudowy chodnika przy ul. Warszawskiej
- usterek występujących na drodze Kłodawa – Przedecz - Rybno
Burmistrz Robert Olejniczak nadmienił, iż każda realizacja inwestycji jest prowadzona
wspólnie w ramach posiadanych środków.
W budżecie gminy na rok 2016 również zabezpieczone są środki na prowadzenie inwestycji
wspólnie z powiatem.
Radny Julian Szałański poruszył temat chodnika przy ul. Cichej, który jest bardzo zniszczony.
Poddał pod rozwagę wykonanie chodnika tylko po przeciwnej stronie ogrodzenia cmentarza.
Kolejno radny zwrócił uwagę na most przy ul. Cichej, który jest dziurawy i wymaga

przebudowy.
Radna Anna Michalak c. Franciszka poinformowała, iż składała wniosek do Burmistrza
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i realizacji uchwały Rady Miejskiej .
Z treści odpowiedzi wynika, że powiat chciałby pobierać tylko opłaty.
Punkt7
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Kłodawa
z organizacjami pozarządowymi” na 2016r
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Programu współpracy gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi” na 2016r
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 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XVIII/91/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt8
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Kłodawie za 2014r
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował ,iż sprawozdanie z działalności
Biblioteki Publicznej w Kłodawie za 2014r otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby sprawozdania nie odczytywać.
Za nie odczytywaniem sprawozdania radni opowiedzieli się w głosowaniu jawnym
jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych.
Wobec braku dyskusji nad sprawozdaniem, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych sprawozdanie
zostało przyjęta.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Punkt9
Informacja dotycząca działalności obiektów sportowych na terenie gminy Kłodawa za

2014r
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował ,iż informacje informacja dotycząca
działalności obiektów sportowych na terenie gminy Kłodawa za 2014r otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
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.
Wobec braku dyskusji nad informacją, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek
w sprawie przyjęcia informacji.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych informacja
została przyjęta.
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
P u n k t 10
Informacja nt. współpracy międzynarodowej gm. Kłodawa z delegacjami zagranicznymi w
roku 2014
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował ,iż informacje nt. współpracy
międzynarodowej gm. Kłodawa z delegacjami zagranicznymi w roku 2014 otrzymali radni
wraz z zawiadomieniem o sesji.
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.
Wobec braku dyskusji nad informacją, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek
w sprawie przyjęcia informacji.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych informacja
została przyjęta.
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
P u n k t 11
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Wielkopolskiego
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego 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 XVIII/92/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
P u n k t 12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
położonej w Krzykosach
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Krzykosach otrzymali
radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił pana Roberta Olejniczaka Burmistrza.
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 XVIII/93/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
P u n k t 13
Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych szkół, przedszkoli ,oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kłodawa oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli ,oddziałów
przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie Gminy Kłodawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
pobierania i wykorzystywania dotacji 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?”
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 XVIII/94/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

P u n k t 14
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Kłodawa
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 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 jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XVIII/95/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 13 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 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?”
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 „wstrzymującym” przy obecności na sali
obrad 14 radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XVIII/96/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 14 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 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?”
Wobec braku dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym 12 głosami ”za” i 2 głosami „wstrzymującymi” przy obecności na sali
obrad 14 radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XVIII/96/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
P u n k t 17
Zapoznanie radnych z treścią protokołu nr 8/2015 z dnia 10 listopada 2015r Komisji
Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu 10 listopada 2015r w Urzędzie Miasta i
Gminy w Kłodawie nt.”Kontrola pod względem celowości stosowania ulg i umorzeń
odpowiednio podatków i należności finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie za
rok 2014 oraz kontrola kwoty zadłużeń od podatników dla Urzędu Miasta i Gminy.”
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
pani Danuty Kościukiewicz o przedstawienie protokołu nr 8/2015 z dnia 10 listopada 2015r
Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu 10 listopada 2015r w Urzędzie Miasta
i Gminy w Kłodawie nt.”Kontrola pod względem celowości stosowania ulg i umorzeń
odpowiednio podatków i należności finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie za
rok 2014 oraz kontrola zadłużeń od podatników dla Urzędu Miasta i Gminy.
Następnie Przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedłożonego protokołu?”
Radny Mariusz Michałkiewicz zwrócił uwagę, że w protokole komisji zabrakło informacji o
ilości dłużników od których ściągnięto zaległości oraz o ściągniętej kwocie zaległości.
Protokół Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 15 do protokołu sesji.
P u n k t 18
Interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
protokołów obrad XVI i XVII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie.
Przewodniczący Rady zapytał - „Czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu XVI 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.
Przewodniczący Rady zapytał - „Czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu XVII 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
Viceprzewodniczący Rady Jacek Zieliński zapoznał radnych z treścią pisma Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej w Kłodawie w sprawie przyznania dotacji.
Kserokopia pisma stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Radna Anna Michalak c. Franciszka zwróciła się ,aby wesprzeć stowarzyszenie dotacją.
Burmistrz nadmienił, iż nie zna treści pisma gdyż nie widział pisma.
Pan Dawid Pudło Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu wyjaśnił, iż jednym
z punktów sesji był punkt dotyczący przyjęcia Programu współpracy gminy Kłodawa
z organizacjami pozarządowymi.
Konsultacje społeczne odbyły się 16 listopada 2015r na których było tylko 6 osób.
Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi uchwalany jest w terminie do 30
listopada .
Marian Sieradzak - mieszkaniec Kłodawy zwrócił się o rozwiązanie problemu związanego z
rozładunkiem towaru do lokalu przy ul. Poznańskiej w którym prowadzi działalność
gospodarczą. W trakcie rozładunku towaru pojawiają się służby porządkowe, które
nakładają mandaty.
Pan Sieradzak zaproponował ,aby na wymienionym odcinku umieścić tabliczkę ”nie dotyczy
samochodów dostawczych”
Burmistrz Robert Olejniczak wyjaśnił, iż ul. Poznańska jest drogą powiatową. Temat ten
powinien być przedstawiony w czasie obecności vicestarosty.
Samorząd Kłodawy nie występował o reorganizacje ruchu przy ul. Poznańskiej.
P u n k t 20
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady XVIII sesji
Rady Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
Protokołowała
Krystyna Rzetelska

Przewodniczący Rady
Grzegorz Siwiński

