Protokół Nr XXI/2015
obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 28 grudnia 2015r
Obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 28 grudnia 2015r w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz. 10.00 do 11.30.
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: Sekretarz gminy
Dorota Galus, Radca prawny Jacek Kubiak, Aneta Kwiatkowska Kierownik Referatu
Finansów, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, mieszkańcy miasta i gminy
Kłodawa.
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 wprowadzić do porządku obrad punkt tj.”Podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej
sprawie porozumienia pomiędzy Gmina Kłodawa a Powiatem Kolskim”.
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 XXI sesji.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych porządek obrad
został przyjęty.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXI sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.
4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych
stanowiących własność gminy Kłodawa oraz warunków udzielenia bonifikaty i wysokości
stawki procentowej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za ciepło dostarczone
z urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną stanowiących własność gminy Kłodawa.
6.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z końcem
roku budżetowego 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i
zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gmina Kłodawa a Powiatem Kolskim”
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2015r.
9.Interpelacje i wnioski radnych.
10.Wolne wnioski.
11.Zamknięcie obrad sesji.
Punkt3
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt przedmiotowej uchwały
otrzymali państwo radni wraz z zawiadomieniem o sesji .
Z treścią skargi radni zapoznali się na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 16 grudnia br.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił viceprzewodniczącego Rady Jacka Zielińskiego.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem –„Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do przedstawionej skargi?”
Radny Antoni Rzetelski zwrócił się o wyjaśnienie jakiego powodu nie wykonano przyłącza do
2 posesji. Zdaniem radnego Burmistrz nie wyczerpał wszystkich możliwości.
Radny nadmienił, iż był w terenie ,aby rozeznać sytuację. Podkreślił ,iż sieć kanalizacji jest
gminna. Czy w przypadku awarii sąsiad nie wpuści na swoją działkę jeśli byłaby taka
konieczność?
Radny Julian Szałański nadmienił, iż nie ma co dyskutować o możliwościach technicznych.
Mieszkańcy złożyli skargę ,na brak merytorycznej odpowiedzi na pismo.
Radny Mariusz Michałkiewicz stwierdził, iż nie ma co oceniać zaszłości.
Analizując treść skargi radny zwrócił uwagę na brak merytorycznej odpowiedzi na pismo
złożone przez skarżących.Radny zwrócił uwagę, że na złożone pismo obywatel powinien
otrzymać wyczerpującą odpowiedź.
Zdaniem radnego odpowiedź jaką otrzymali skarżący nie jest wyczerpująca.
Radna Anna Michalak c. Franciszka cyt.” Nie miałam zabierać głosu w tej sprawie, aby nie być
stronniczą, jednak to co tutaj się wyrabia nie pozwala mi biernie się przyglądać i
przysłuchiwać. Panie Przewodniczący na jakiej podstawie pozwala Pan na wystąpienia
i dodatkowe wyjaśnienia Dyrektorowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ?

Dlaczego nie powiadomił pan osób składających skargę , aby mieli szansę również się
wypowiedzieć?Tak nierówne traktowanie stron jest niedopuszczalne. Chcecie obiektywnie
ocenić sprawę na podstawie dodatkowego wyjaśnienia?
Zarówno Burmistrz jak i jemu podlegli pracownicy wypowiedzieli się już pisemnie , kopie tych
wyjaśnień mamy a teraz to Rada powinna ocenić na podstawie złożonych dokumentów.
W skardze jest poruszonych kilka wątków .Proszę oceńcie, czy zgodnie z kpa Burmistrz miał
powody , aby trzy miesiące rozpatrywać skargę, jakie ekspertyzy , jakie badania, jakie
analizy przeprowadzone były? Jakie to są sprawy szczególnie skomplikowane?.
Przez 3 miesiące , takie terminu nawet ustaw nie przewiduje.
Czy Burmistrz w swojej odpowiedzi wyczerpał wszelkie możliwości , aby pomóc tym
ludziom?.Burmistrz miał obowiązek wskazać możliwości techniczne a te są ( jak wskazuje
skarżący są 4 studzienki gminne na posesjach prywatnych).
Sieć kanalizacyjna należy do gminy , studzienki, które są na prywatnych posesjach również
należą do gminy. To gmina ma wskazać możliwości techniczne.
Proszę nie odbierać mojego wystąpienia z uwagi na interes mojego syna.
Ja po prostu nie godzę się na takie lekceważące traktowanie żadnego mieszkańca naszej
gminy. Zatem drodzy radni , bądźcie obiektywni i osądźcie czy skarga jest zasadna w całości
czy nie.
Zwróćcie uwagę, że wnioskodawcy nie oczekują ukarania , wskazali nieprawidłowości do
których absolutnie nie powinno dochodzić. Tak nie traktuje się mieszkańców , którzy
przychodzą z prośbą o pomoc. Ja tak jak wspomniałam na początku , wykluczam się
z głosowania.”
Marian Lemczak Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie nadmienił, iż na
spotkaniu przedsesyjnym w dniu 16 grudnia br. wyjaśnił przyczynę nie podłączenia posesji
skarżących do kanalizacji. Nadal podtrzymuje to stanowisko.
Przy budowie kanalizacji w ul. Poznańskiej skarżący nie byli zainteresowani podłączeniem.
Właściciel tych posesji mają pełną wiedzę w tym temacie.
Jeżeli będą zaplanowane środki w budżecie na rok 2016 to może być inwestycja.
Radny Mariusz Michałkiewicz zwrócił się o wyjaśnienie skoro sprawa była prosta to
dlaczego skarżący otrzymali odpowiedź po trzech miesiącach.
Wobec braku dalszej dyskusji ,Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek
w sprawie rozstrzygnięcia skargi zwracając się z pytaniem –„Kto z państwa radnych uznaje
,że skarga jest bezzasadna?”
W głosowaniu jawnym 10 głosami”za”,3 głosami ”wstrzymującymi” przy obecności na sali
obrad 14 radnych ( 1 radna nie brała udziału w głosowaniu) radni uznali ,że skarga jest
bezzasadna.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.
W głosowaniu jawnym 10 głosami ”za”,3 głosami ”wstrzymującymi” przy obecności na sali
obrad 14 radnych ( 1 radna nie brała udziału w głosowaniu) projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała nr XXI/103/2015r stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Punkt4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych
stanowiących własność gminy 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 gminy Kłodawa oraz
warunków udzielenia 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 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 XXI/104/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr5 do protokołu.
Punkt5
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za ciepło dostarczone
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 dostarczone z urządzeń zaopatrzenia w energię
cieplną stanowiących własność gminy Kłodawa 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 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 XXI/105/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr6 do protokołu.
Punkt6
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku
budżetowego 2015

Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
określenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015 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 XXI/106/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt7
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 Gmina 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 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 XXI/107/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt8
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 Przewodniczący Rady poprosił Anetę Kwiatkowską
Kierownika Referatu Finansów.
Następnie Przewodniczący Rady zwróć się do radnych z pytaniem -„Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do przedłożonego projektu uchwały?”

Radna Anna Michalak c. Franciszka zwróciła uwagę, iż w pkt.6 jest zapis dotyczący zmiany
wydatków majątkowych o 100 000 zł. Cyt. „Szanowny Panie Burmistrzu , który radny wiedział
o modernizacji ulic Grzymskiego i Armii Krajowej?
Czy radni to maszynki do głosowania, nie muszą wiedzieć co planuje Burmistrz. Czy i co
będzie budować, remontować, czy modernizować?
Szanowny Panie Burmistrzu brakuje nam rozmów o pańskich planach i zamierzeniach.
W związku z powyższym wnoszę aby o wydatkach majątkowych Rada była informowana
przed a nie po podjęciu decyzji przez Burmistrza.
zmiany budżetowe , jak powiedział skarbnik , to końcowe czyszczenie budżetu. Można uznać
że czyszczeniem są zmiany w działach 600,801..gdzie zmieniamy rozdziały , paragrafy tzw.
zmiany klasyfikacji, jednak przy okazji czyszczenia jest i „przemyt” w dziale 754, rozdział
75416, o 4 000 zł na co zwracam państwu radnym uwagę, że budżet tego działu ponownie
się zwiększa.Nie ma sensu nawet wnioskować o zdjęcie tej kwoty bo koniec roku, budżet
trzeb zamykać, środki wydane i z pewnością zostanie to przegłosowane.
wobec powyższego , wstrzymam się od głosowania .Dodam jeszcze, że zwiększamy wydatki
również w dziale 900 , ale w mojej ocenie te wydatki są uzasadnione.”
Radny Antoni Rzetelski odniósł się do zwiększenia środków na Straż Miejską o 4000zł.
Dawid Pudło Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu wyjaśnił ,iż zwiększona kwota na
wydatki w Straży Miejskiej dotyczy zwiększenia opłat pocztowych o kwotę 3000zł i 1000zł na
delegacje.
Wobec braku dalszej dyskusji, 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
14 radnych.
Uchwała Nr XXI/108/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Punkt9
Interpelacje i wnioski radnych
P u n k t 10
Wolne wnioski
Radna Danuta Kościukiewicz zwróciła uwagę na brak wywozu odpadów komunalnych
z pojemników na osiedlu.
Dorota Galus sekretarz gminy poinformowała, iż będzie interweniować w powyższym
temacie.
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński zwróć się do przewodniczących komisji stałych
o przygotowanie w terminie do 15 stycznia 2016r projektów planów pracy na 2016r oraz
sprawozdań z działalności komisji w roku 2015.
Radny Mariusz Michałkiewicz zaprosił wszystkich obecnych na sali na koncert charytatywny,

który odbędzie się w dniu 7 stycznia 2016r o godz. 16.30 w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kłodawie
P u n k t 11
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady XXI sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
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