Protokół Nr XXVII/2016
obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 23 czerwca 2016r
Obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 23 czerwca 2016r w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz. 9.00 do 12.00.
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 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 na sesję.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -„Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do porządku obrad?”
Wobec braku uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
porządek obrad XXVII sesji.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych porządek obrad
został przyjęty.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXVII sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu obrad XXVI sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady.6.Podjęcie uchwały w
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu gminy Kłodawa za 2015r.
- przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015rok
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza
Kłodawy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Kłodawa za 2015r
- przedstawienie sprawozdania finansowego
- dyskusja
- głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z

wykonania budżetu za rok 2015
7.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Burmistrza Kłodawy
- przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Kłodawa
- przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu
budżetu gminy za 2015 rok wraz z uzasadnieniem wniosku o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Kłodawy
z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
- odczytanie opinii stałych komisji
- dyskusja
- głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Kłodawy z tytułu wykonania budżetu za
2015rok
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowej położonej w Kłodawie.
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów przez Burmistrza
Kłodawy na podwyższony kapitał zakładowy Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp.z o. o.
z siedzibą w Kaliszu.
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Izbica Kujawska.
11Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
finansowej gminy Kłodawa na lata 2016-2043.
13.Odpowiedzi na interpelacji i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.
14.Przyjęcie oświadczenia Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie pisma p. Jana Wotalskiego.
15.Interpelacje i wnioski radnych.
16.Wolne wnioski.
17.Zamknięcie obrad sesji.
Punkt3
Przyjęcie protokołu obrad XXVI sesji
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż protokół obrad XXVI 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 Dorotę Galus Sekretarza Gminy
o przedstawienie sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
Dodatkowo pani Sekretarz poinformowała ,iż w dniach od 2 do 5 czerwca 2016r przebywała
w Oschatz (Saksonia) delegacja z Kłodawy na czele z Burmistrzem na zaproszenie władz
samorządowo-administracyjnych.
W delegacji udział wzięli: Burmistrz Robert Olejniczak, Sekretarz gminy Dorota Galus,
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Zieliński , zespół taneczny ”Gama” w składzie 14
osobowym z opiekunkami p. Iwoną Łagodzińską i p. Mariolą Felczyńską oraz 2 osoby
tłumaczy.
Radna Anna Michalak c. Franciszka odniosła się do akcji „KOPERTA ŻYCIA” stwierdzając, iż

jest zbyt mało ulotek w terenie. Mieszkańcy zwrócili się do radnej , aby informacja była
bardziej rozpowszechniona w terenie.
Burmistrz Robert Olejniczak wyjaśnił, iż akcja przeprowadzana jest przez Urząd Miasta
i Gminy w Kłodawie w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Koperta Życia przeznaczona jest dla wszystkich osób chorych, starszych, niepełnosprawnych
oraz samotnych z terenu gminy Kłodawa.
Więcej informacji na temat akcji można uzyskać można uzyskać na stronie urzędu, w
Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w punkcie informacyjnym ,gdzie również można pobrać
nieodpłatnie pakiet Koperty.
Akcja ruszyła od 15 czerwca br. i pobrane zostało 130 kopert.
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 26 maja 2016r do
21 czerwca 2016r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt6
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kłodawa za 2015r.
- przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015rok
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza
Kłodawy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Kłodawa za 2015r
- przedstawienie sprawozdania finansowego
- dyskusja
- głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za rok 2015
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż radni otrzymali sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy Kłodawa za 2015 rok. Ze sprawozdaniem zapoznali się radni na
poszczególnych komisjach oraz na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 21 czerwca br.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej dokonała szczególnej analizy sprawozdania z wykonania
budżetu gminy. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2015 rok
wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium zostały przesłane Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Koninie.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby sprawozdania z wykonania budżetu gminy nie
odczytywać, wysłuchać informacji Skarbnika Gminy Grzegorza Dzięgielewskiego oraz
Burmistrza Kłodawy. Za taką propozycją głosowało 14 radnych przy obecności na sali obrad
14 radnych.
Skarbnik Gminy Grzegorz Dzięgielewski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za
2014 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Komisje stałe Rady pracowały nad sprawozdaniem z udziałem Skarbnika gminy. Na
zadawane przez radnych pytania zostały udzielone stosowne wyjaśnienia.

Po złożonej informacji dotyczącej wykonania budżetu na wniosek Przewodniczącego Rady
Skarbnik gminy Grzegorz Dzięgielewski odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu NR SO-0954/29/8/Ko/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r w
sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłodawy sprawozdaniu z
wykonania budżetu gminy Kłodawa za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego. .Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił przewodniczącą Komisji
Rewizyjnej Danutę Kościukiewicz i przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej odnośnie
wykonania budżetu za 2015 rok. Opinia Komisji Rewizyjnej, która została odczytana przez
przewodniczącą Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Działalności Gospodarczej, Komunalnej, Budżetu i Finansów
przedstawił opinię komisji o wykonaniu budżetu za 2015r,która stanowi załącznik nr 9
do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Jadwiga Tyksińska
przedstawiła opinię komisji o wykonaniu budżetu za 2015r.
Następnie Karol Marczak przewodniczący Komisji Mieszkaniowej odczytał opinie komisji
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r. Przedstawione opinie
stanowią załączniki nr 10 do protokołu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusje nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Radny Antoni Rzetelski nadmienił, iż nie ma zastrzeżeń do wykonania budżetu po stronie
wydatków. Gmina posiada najtańsze podatki w stosunku do innych gmin , a zaległości
występują w każdym podatku. Należy zastanowić się dlaczego tak jest.
Radny zwrócił uwagę Przewodniczącemu Komisji Działalności Gospodarczej, że nie dostarczył
członkom komisji projektu opinii.
Radna Anna Michalak c. Franciszka odniosła się do sprawozdania z wykonania budżetu za
2015r oraz dokonała oceny realizacji budżetu.
Nadmieniła, iż dokładnie przejrzała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015r.
Przypomniała, iż w roku ubiegłym dała „ żółtą kartę” Burmistrzowi i wnosiła o sporządzenie
harmonogramu inwestycyjnego. Przy planowaniu budżetu zwracała uwagę na zwiększone
koszty w poszczególnych działach, rozdziałach.
Radni zaakceptowali budżet na 2015 rok , przy czym pomimo uwag radnej o zwiększaniu
wydatków w ciągu roku wszystkie proponowane zmiany przyjmowali bez zastrzeżeń.
Radna stwierdziła, że podczas głosowania wstrzyma się od głosu.
Radny Mariusz Michałkiewicz odniósł się do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r.
Biorąc pod uwagę cyfry stwierdził, iż nie ma zastrzeżeń. Jeśli chodzi o wydawanie środków
można stwierdzić, że zawsze można było wydać je inaczej.
Radny stwierdził, iż zagłosuje za przyjęciem sprawozdania.
Wobec braku dalszej dyskusji nad sprawozdaniem Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy Kłodawa za 2015.
W głosowaniu jawnym projekt uchwały został 13 głosami ”za” i 1 głosem ”wstrzymującym”
przy obecności na sali obrad 14 radnych.
Uchwała Nr XXVII/143 /2014r stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Punkt6

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium Burmistrza Kłodawy
- przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Kłodawa
- przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu
budżetu gminy za 2015 rok wraz z uzasadnieniem wniosku o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Kłodawy z tytułu wykonania budżetu za 2015rok
- odczytanie opinii stałych komisji
- dyskusja
- głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Kłodawy z tytułu wykonania budżetu
za 2015rok
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie absolutorium Burmistrza
Kłodawy otrzymali radni wraz zawiadomieniem o sesji.
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poprosił Skarbnika gminy Grzegorza
Dzięgielewskiego o przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Kłodawa.
Następnie o zabranie głosu poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Danutę
Kościukiewicz i przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o
wykonaniu budżetu i przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii
o wykonaniu budżetu gminy za 2015r wraz z uzasadnieniem i wniosku w sprawie
absolutorium Burmistrza.
Wniosek komisji w sprawie absolutorium dla Burmistrza został przesłany do zaopiniowania
przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Poznaniu Zespół w Koninie. O zabranie głosu
przewodniczący poprosił Skarbnika gminy Grzegorza Dzięgielewskiego i odczytanie uchwały
Nr SO-0955/15/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu z dnia 12 maja 2016r w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłodawy z tytułu wykonania budżetu za 2015
rok. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Koninie po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej
w sprawie wykonania budżetu za 2015 rok oraz Uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie
wniosku o udzielenie Burmistrzowi Kłodawy absolutorium uznał, że wniosek Komisji
Rewizyjnej został uzasadniony.
Następnie przewodniczący stałych komisji przedstawili opinie w sprawie absolutorium.
Przewodniczący Komisji Działalności Gospodarczej, Komunalnej, Budżetu i Finansów
Jacek Zieliński poinformował, iż komisja jest za udzieleniem absolutorium przy 4 głosach
”za” i 1 głosie ”wstrzymującym”
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych jest za udzieleniem
absolutorium jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej poinformował, iż Komisja Mieszkaniowa jest za
udzieleniem absolutorium jednogłośnie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusje.
Wobec braku dyskusji ,Przewodniczący Rady poinformował, iż uchwała w sprawie
absolutorium podejmowana jest bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady w obecności co najmniej połowy radnych. Bezwzględna większość głosów wynosi 8.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad absolutorium dla Burmistrza za rok
2015.
W głosowaniu radnym 13 głosami ”za” ,1 głosem ”wstrzymującym” przy obecności na sali
obrad 14 radnych zostało udzielone Burmistrzowi absolutorium.
W wyniku przeprowadzonego głosowania została podjęta uchwała w sprawie udzielenia

absolutorium burmistrzowi Kłodawy za rok 2015.
Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr XXVII /144/2016r w sprawie absolutorium dla
Burmistrza Kłodawy.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Burmistrz podziękował radnym za udzielone absolutorium oraz wszystkim , którzy do tego
się przyczynili. Podziękował również za słowa krytyki, które są mocne” niewłaściwie wydane
pieniądze”, „niegospodarność”.
Burmistrz podkreślił, iż przez okres pełnienia funkcji Burmistrza wiele się zmieniło - Kłodawa
zaczęła się rozwijać.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.
Punkt8
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowej położonej w Kłodawie
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie otrzymali państwo radni
wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały proszę 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 XXVII/145/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt9
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów przez Burmistrza
Kłodawy na podwyższony kapitał zakładowy Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp.z
o. o. z siedzibą w Kaliszu
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie określenia zasad
wnoszenia wkładów przez Burmistrza Kłodawy na podwyższony kapitał zakładowy Spółki
„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp.z o. o. z siedzibą w Kaliszu otrzymali państwo radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały proszę 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?”
Radny Mariusz Michałkiewicz zwrócił się o informacje jaka ilość lamp zostanie
zamontowana.

Burmistrz poinformował, iż odpowiedź zostanie udzielona w punkcie „Wolne wnioski”
Wobec braku dalszej 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 XXVII/146/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
P u n k t 10
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Izbica Kujawska
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Izbica Kujawska otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Roberta
Olejniczaka.
Następnie Przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedłożonego projektu uchwały?”
Radny Antoni Rzetelski nadmienił, iż jest „przeciw” udzielaniu dofinansowania.
Przypomniał ,że również zwrócono się o dofinansowanie szpitala w Kole ,ale radni byli nie
wyrazili zgody.
Radna Anna Michalak c. Franciszka nadmieniła, że parafia w Kłodawie
zaciągnęła kredyt , proboszcz stara się o środki z zewnątrz.
Wobec braku dalszej dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym 12 głosami ”za” i 2 głosami ”przeciw” przy obecności na sali obrad 14
radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XXVII/147/2016r 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 2016r
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie budżetu na 2016r otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady 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 dalszej 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 XXVI/148/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
P u n k t 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
finansowej gminy Kłodawa na lata 2016-2043
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej gminy Kłodawa na lata 2016-2043
otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady 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 dalszej 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 XXVII/149/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
P u n k t 13
Odpowiedzi na interpelacji i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji
Przewodniczący Rady poinformował, iż na wnioski i interpelacje zgłoszone na XXVI sesji
w dniu 30 maja br. zostały na bieżąco w dniu sesji udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia.
Radni nie złożyli pisemnych wniosków i interpelacji.
P u n k t 14
Przyjęcie oświadczenia Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie pisma p. Jana Wotalskiego
Przewodniczący Rady zwrócił się do radcy prawnego Jacka Kubiak o odczytanie treści
oświadczenia.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia treści
oświadczenia.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 12 radnych oświadczenie
zostało przyjęte.

P u n k t 15
Interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu
obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie.
Przewodniczący Rady zapytał - „Czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu XXVI 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 16
Wolne wnioski
Pan Dawid Pudlo Kierownik Referatu Oświaty ,Kultury i Sportu udzielił odpowiedzi radnemu
Mariuszowi Michałkiewiczowi na temat ilości zakładanych lamp oświetleniowych w związku
z podjęta uchwała nr XXVII/146/2016r.
Ogółem założonych zostanie 12 lamp w tym: w Rysinach - Kolonii – 3 szt., Podgajew – 3 szt.,
Rycerzew - 6 szt.
Od 1 lipca będzie funkcjonować toaleta publiczna w mieście i na osiedlu.
Radna Danuta Kościukiewicz zwróciła uwagę, że nie ma dezynfekcji pojemników na odpady
komunalne.
Ewa Ochędalska poinformowała, że trwają przygotowania do utworzenia warsztatów terapii
zajęciowej w Kłodawie. Kosztorys opiewa na kwotę 202 000 zł.
Dobrze ,że został uruchomiony budżet obywatelski i część środków została przeznaczona na
dla stowarzyszenia „Sprawni Inaczej”
Zarząd Powiatu przeznaczył kwotę 140 000zł w tym: 100 000zł z PFRON i 40 000 zł z budżetu
powiatu.
Radny Antoni Rzetelski odniósł się do budowy drogi przy ul. Łęczyckiej. Pobocza zostały
nawiezione ziemią z kamieniami.
Radny zwrócił uwagę, że skoro gmina przekazuje środki na budowę drogi to również ma
wpływ na jakość budowy.
Burmistrz poinformował, iż właścicielem drogi jest powiat i prowadzona inwestycja jest po
stronie powiatu.
Radna Powiatu Ewa Ochędalska zobowiązała się przekazać powyższą uwagę zgłoszona przez
radnego Antoniego Rzetelskiego Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kole panu
Grzegorzowi Kujawie.
P u n k t 17
Zamknięcie obrad sesji

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

Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Siwiński

