Protokół Nr XXIII/2016
obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 26 lutego 2016r
Obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 26 lutego 2016r w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz. 14.30 do 16.20.
Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady 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 Robert
Olejniczak, Sekretarz gminy Dorota Galus, Skarbnik gminy Grzegorz Dzięgielewski, Dawid
Pudło Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych ,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 Grzegorz Siwiński zwrócił się do radnych z pytaniem „Czy ktoś
z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do przedstawionego porządku obrad?”
Wobec braku uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
porządek obrad XXIII sesji.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych porządek obrad
został przyjęty.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXIII sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu XXII sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady.
6.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok
2015.

7.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie
za 2015r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
9.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Budynków i Usług Komunalnych
w Kłodawie za 2015r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zasad, na jakich przysługują sołtysom i przewodniczącym rad
osiedli diety i zwrot kosztów podróży służbowych.
11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa dla
Województwa Wielkopolskiego.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016r.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Kłodawa na lata 2016-2043.
15.Interpelacje i wnioski radnych.
16.Wolne wnioski.
17.Zamknięcie obrad sesji.
Punkt3
Przyjęcie protokołu XXII sesji
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż protokół obrad XXII 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”
Pu n k t 4
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poprosił Dorotę Galus Sekretarza Gminy
o przedstawienie sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
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 28 stycznia 2015r
do 24 lutego 2016r.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt6
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok
2015
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2015 otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie zostało szczegółowo omówione na
spotkaniu przedsesyjnym w dniu 24 lutego br. w związku z tym zaproponował, aby
sprawozdania nie odczytywać.
Następnie Przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedłożonego sprawozdania?”
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych sprawozdanie
zostało przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt7
Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie
za 2015r
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż sprawozdanie sprawozdania
z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za 2015r otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
Przewodniczący Rady nadmienił, iż sprawozdanie zostało szczegółowo omówione na
spotkaniu przedsesyjnym Rady w dniu 24 lutego 2016r.
Zaproponował, aby sprawozdanie nie odczytywać tylko przeprowadzić dyskusje.
Za nie odczytywaniem sprawozdania radni opowiedzieli się w głosowaniu jawnym
jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych.
Radna Anna Michalak c. Franciszka nadmieniła, iż stawka za wodę i ścieki nie ulegnie
zmianie.
Abonament został wprowadzony w roku 2013, radni otrzymali informację, że okres
rozliczeniowy będzie jeden raz na kwartał. Środki z abonamentu przeznaczone miały być na
zakup wodomierzy. Rada dała przyzwolenie podejmując uchwałę.
Radna zwróciła uwagę ,że inaczej wygląda stan faktyczny. Nadmieniła, że został zmieniony

okres rozliczeniowy z 3 miesięcy na 2 miesiące bez zmiany ustalonej opłaty. Zdaniem radnej
jest to znacząca kwota dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
Radna zwróciła uwagę, że opłatą abonamentową obciążeni są mieszkańcy, którzy za wodę
płacą ryczałtem, a którzy nie posiadają wodomierzy.
Radna podkreśliła, że wymienione zmiany wprowadzone zostały bez udziału Rady.
Następnie radna zwróciła się do Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie
o uzupełnienie informacji do pytań , które przedłożyła na posiedzeniu przedsesyjnym
24 lutego br.
Radna odczytała treść pytań:
cyt. „Czy jest oddzielnie prowadzona gospodarka finansowa tj. wpływy z abonamentu i jak
się kształtują za rok 2013,2014,2015?”
„Czy pomiar z nielegalizowanego urządzenia po upływie 5 lat upoważnia Zakład
Wodociągów i Kanalizacji do wystawiania faktur a odbiorcę do wniesienia opłaty na
podstawie tej faktury?”
Radna przekazała Dyrektorowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji pismo.
Pan Marian Lemczak odpowiadając radnej nadmienił, iż wprowadziła w błąd mieszkańców
i Radę. Zaproponował, aby radna zwróciła się do materiałów źródłowych.
Dyrektor wyjaśnił, iż okres rozliczeniowy jest różny dla różnych mieszkańców.
Mieszkańcy zwracali się do zakładu ,aby ten okres zmniejszyć. Chodziło również o płynność
finansową zakładu. Pieniądze do zakładu od mieszańców wpływają z opóźnieniem a faktury
za energie trzeba opłacać na bieżąco.
Dyrektor zwrócił się do radnej ponownie, aby nie wprowadzała w błąd mieszkańców zrobiła
rozeznanie jak kształtuje się opłata abonamentowa w innych gminach.
Dyrektor Marian Lemczak poinformował, iż na pozostały zakres pytań otrzyma radna
odpowiedź na piśmie.
Radny Wojciech Matczak potwierdził, że opłata abonamentowa została wprowadzona
w 2013 roku. Rada Miejska przegłosowała propozycje dyrektora zakładu i powracanie do
historii nie ma sensu.
Burmistrz Robert Olejniczak nadmienił, iż w każdej kadencji podejmowane są uchwały.
Podjęta została uchwała prawa miejscowego i dziś nie miejsce na dyskusje czy uchwała była
słusznie podjęta czy nie.
Wobec braku dalszej dyskusji nad sprawozdaniem, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie wniosek w sprawie jego przyjęcia.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych sprawozdanie
zostało przyjęte. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt8
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie w
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił Sekretarza gminy Dorotę Galus.
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 15 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XXIII/117/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt9
Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Budynków i Usług Komunalnych
w Kłodawie za 2015r
Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdania z działalności Zarządu Budynków
i Usług Komunalnych w Kłodawie za 2015r otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Sprawozdanie zostało szczegółowo omówione na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 24 lutego
2016r.
Przewodniczący zaproponował, aby sprawozdania nie odczytywać.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych radni
opowiedzieli się za nie odczytywaniem sprawozdania.
Następnie Przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedłożonego sprawozdania?”
Wobec braku dyskusji nad sprawozdaniem, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
P u n k t 10
Podjęcie uchwały w sprawie zasad, na jakich przysługują sołtysom i przewodniczącym rad
osiedli diety i zwrot kosztów podróży służbowych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zasad,
na jakich przysługują sołtysom i przewodniczącym rad osiedli diety i zwrot kosztów podróży
służbowych otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił Sekretarza gminy Dorotę Galus.
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 nadmieniła, iż była przeciwna podwyżce diet radnym ,
członkom komisji alkoholowej .Nadmieniła, iż będzie głosowała przeciw podwyżce diet
sołtysom.
Wobec braku dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym 14 głosami ”za” i 1 głosem „przeciw” przy obecności na sali obrad 15
radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XXIII/118/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr10 do protokołu.
P u n k t 11
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie
otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
Przewodniczący Rady zwrócił się do viceprzewodniczącego Rady o odczytanie treści skargi
złożonej przez Kancelarię Prawną Radcy Prawnego Małgorzaty Skupin oraz kolejnego pisma
z kancelarii z dnia 23 lutego br. Treść skargi wraz z dokumentacją stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
Przewodniczący Rady nadmienił, iż skarga była szeroko omawiana na spotkaniu
przedsesyjnym Rady przy udziale Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie.
Przewodniczący Rady nadmienił, iż Rada Miejska nie jest władna do rozpatrzenia skargi.
W sprawach dotyczących zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków nie znajdują
zastosowania przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Sprawy związane z
zawarciem umowy cywilno-prawnej na dostawę wody i odbiór ścieków nie należą do
kategorii spraw regulowanych w oparciu o przepisy kpa. W takiej sytuacji Rada Miejska w
Kłodawie nie może być uznana za organ wyższego stopnia w stosunku do Dyrektora Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie a tym samym nie jest właściwa do rozpatrzenia w
trybie art.37 zażalenia na przewlekłe postępowanie w sprawie i wydania w tym zakresie
stosownych rozstrzygnięć.
Radny Antoni Rzetelski nadmienił, iż punkt w sprawie skargi miał być zdjęty z porządku
obrad sesji.
Radny Julian Szałański stwierdził, iż pan przewodniczący powinien udzielić odpowiedzi
a Rada nie powinna podejmować uchwały.
Przewodniczący Rady podkreślił, iż uchwała powinna być podjęta w zakresie terminu
załatwienia sprawy a kolejne pismo zostanie przekierowane do Burmistrza w sprawie
udzielenia żądanych informacji.
Radny Mariusz Michałkiewicz nadmienił, iż na komisji nie było rozmów o odrzuceniu skargi

tylko o rozpatrzeniu czy jest zasadna czy bezzasadna.
Radny podkreślił ,iż należy rozważyć jak pomóc skarżącemu rozwiązać problem.
Pani Dorota Galus Sekretarz gminy nadmieniła, iż skarga jest bezzasadna.
Z kolejnego pisma jakie wpłynęło do Rady wynika, że kancelaria anuluje pismo które
wpłynęło wcześniej.
Wobec braku dalszej dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym 11 głosami ”za” i 4 głosami „wstrzymującymi” przy obecności na sali
obrad 15 radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XXIII/119/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
P u n k t 12
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa dla
Województwa Wielkopolskiego
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa dla Województwa Wielkopolskiego
otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Roberta
Olejniczaka.
Burmistrz poinformował, iż Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
zwrócił się o partycypacje w kosztach gm. Kłodawa przy kontynuacji zadania pn.
”przebudowa chodnika na odc. Rysiny - Luboniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr
263”.Planowane nakłady finansowe w 2016 roku na przedmiotową inwestycję wynoszą
1 042 888zł.
Burmistrz poinformował, iż propozycja jest ,aby z budżetu gminy dofinansować inwestycje
kwotą 50 000zł w związku z tym wywołana jest przedmiotowa uchwała.
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 15 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XXIII/120/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr13 do protokołu.

P u n k t 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016r

Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie budżetu na 2016r otrzymali radni wraz zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika gminy
Grzegorza Dzięgielewskiego.
Następnie Przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedłożonego projektu uchwały?”
Radny Antoni Rzetelski zwrócił się o wyjaśnienie kwoty 8 000zł zawartej w zmianach
budżetowych –„pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”.
Skarbnik Grzegorz Dzięgielewski wyjaśnił, iż kwota 8 000zł wynika z terminu wpłat na
wydanie pozwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych. Termin wpłat obowiązuje do końca
stycznia danego roku kalendarzowego ,w związku z tym w budżecie znalazła się powyższa
kwota.
Radna Anna Michalak c. Franciszka zwróciła się o wyjaśnienie kwoty 5 450,00 zawartej
w zmianach budżetowych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach w ramach
przeciwdziałania alkoholizmowi ,nagrody w konkursach strażackich ( w tym wiedzy
przeciwpożarowej).
Burmistrz poinformował, iż środki na nagrody za udział w różnych konkursach zostały
wyodrębnione w oddzielnych paragrafach budżetu. Wymienione kwoty dotyczą różnych
konkursów jakie odbywają się na terenie gminy.
Burmistrz podkreślił, iż obecnie odbywa się o wiele więcej konkursów niż poprzednio.
Stara się , aby każde dziecko uczestniczące w konkursach otrzymało drobny upominek,
który zachęca dzieci do uczestniczenia w konkursach w przyszłości.
Wobec braku dalszej 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 XXIII/121/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr14 do protokołu.
P u n k t 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Kłodawa na lata 2016-2043
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie otrzymali radni wraz zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika gminy
Grzegorza Dzięgielewskiego.
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 XXIII/122/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr15 do protokołu.
P u n k t 15
Interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu
obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie.
Przewodniczący Rady zapytał - „Czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu XXII 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.
P u n k t 16
Wolne wnioski
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński zapoznał radnych z treścią pisma z dnia 23 lutego
2016r Stowarzyszenia „Dziedzictwo Karmelu” w Kłodawie w sprawie wsparcia finansowego
obchodów 250-lecia konsekracji Kościoła pw. WNMP w Kłodawie. Kserokopia pisma stanowi
załącznik nr16 do protokołu.
Pan Dawid Pudło Kierownik Referatu Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Socjalnych wyjaśnił,
iż jest uchwalony program na rok 2016 współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.
Stowarzyszenie powinno wystąpić z wnioskiem, aby uzyskać pomoc finansową.
Pan Dawid Pudło zobowiązał się do poinformowania stowarzyszenia w jaki sposób może
ubiegać się
o pomoc finansową.
Viceprzewodniczący Rady Jacek Zieliński zapoznał radnych z treścią skargi z dnia 26.02.2016r
złożonej do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Rady Miejskiej. Kserokopia skargi
stanowi załącznik nr17 do protokołu.
Radny Antoni Rzetelski odniósł się do odbytej konferencji, która odbyła się w dniu 25 nt.
inwestycji zagranicznych w województwie wielkopolskim”.
Radny podkreślił, iż spotkanie było bardzo ciekawe .Stwierdził, iż takie spotkania są
edukacyjne dla wszystkich na przyszłość.
Radny Karol Marczak zwrócił się do radnych powiatu o remont chodnika przy ul.
Warszawskiej na odcinku od byłej restauracji do Placu Wolności.
Radna Janina Roszkiewicz przypomniała, iż dofinansowanie na zadania wspólne z powiatem
wynosi po 50% z gminy i z powiatu. Poinformował, iż przekaże uwagę na najbliższym

spotkaniu w powiecie.
Karol Marczak nadmienił, iż jest potrzeba remontu tego odcinka chodnika a nie budowy
nowego.
Radny Wojciech Matczak poruszył problem braku właściwego oznakowania skrzyżowania
dróg przy sklepie ”Kornik”. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole pismem poinformował, iż
oznakowanie zostało wykonane. Radny stwierdził, iż nadal oznakowania nie ma.
Ponownie zwrócił się do radnej powiatu o przekazanie tematu na najbliższym spotkaniu Rady
Powiatu.
Radny Antoni Rzetelski nadmienił, iż nie było na tym kryzowaniu żadnej kolizji.
Burmistrz zachęcił do obejrzenia zdjęć z konferencji ,która odbyła się w dniu 25 lutego br.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie oraz filmu na stronie e-kolo.
P u n k t 17
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady XXIII sesji
Rady Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
Protokołowała

Przewodniczący Rady

(-) Krystyna Rzetelska

(-) Grzegorz Siwiński

