Protokół Nr XXVIII/2016
obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 29 lipca 2016r
Obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 29 czerwca 2016r w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz. 14.30 do 16.10.
Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan ustawowy 15 radnych w obradach sesji
uczestniczyło 13 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, Kierownik Referatu Finansów Aneta Kwiatkowska,
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.
Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzić dodatkowy punkt:
„Przyjęcie oświadczenia Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie inwestycji w Państwowym
Instytucie Geologicznym w Leszczach”
Punkt ten zaproponował rozpatrzeć jako 16 porządku obrad.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad.
Za zmianą porządku obrad radni opowiedzieli się w głosowaniu jawnym jednogłośnie przy
obecności na sali obrad 13 radnych.
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 XXVIII sesji.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 13 radnych porządek obrad
został przyjęty.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXVIII sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu obrad XXVII sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady.
6.Informacja na temat współpracy międzynarodowej gm. Kłodawa z delegacjami
zagranicznymi za 2015r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju gminy Kłodawa na lata 20152025.
8.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej obrębie wsi
Łążek gm. Kłodawa.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych
dotychczasowym dzierżawcom.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i
zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Kłodawa.
11.Podjęcie 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 interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.
14.Zapoznanie radnych z treścią protokołu nr 15/2016 z kontroli przeprowadzonej przez
Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie odbytej w dniu 9 maja 2016r w Urzędzie
Miasta i Gminy w Kłodawie nt.”Kontrola wydatków ponoszonych przez gminę w świetlicach
wiejskich w 2015r oraz przychody”
15.Zapoznanie radnych z treścią protokołu nr 16/2016r z kontroli przeprowadzonej przez
Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie w dniu 14 czerwca 2016r w Urzędzie Miasta i
Gminy w Kłodawie nt.”Kontrola wydatków związanych z promocją Gminy za 2015r”
16.Przyjęcie oświadczenia Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie inwestycji w Państwowym
Instytucie Geologicznym w Leszczach.
17.Interpelacje i wnioski radnych.
18.Wolne wnioski.
19.Zamknięcie obrad sesji.
Punkt3
Przyjęcie protokołu obrad XXVI sesji
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż protokół obrad XXVII 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.
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 21 czerwca 2016r
do 27 lipca 2016r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt6
Informacja na temat współpracy międzynarodowej gm. Kłodawa z delegacjami
zagranicznymi za 2015r
Przewodniczący Rady poinformował, iż informacja na temat współpracy międzynarodowej
gm. Kłodawa z delegacjami zagranicznymi za 2015r otrzymali radni wraz z zawiadomieniem
o sesji.
O przedstawienie informacji , Przewodniczący Rady poprosił panią Dorotę Galus Sekretarza
gminy.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt7
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju gminy Kłodawa na lata 20152025
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii
Rozwoju gminy Kłodawa na lata 2015-2025 otrzymali państwo 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 13 radnych projekt uchwały
został przyjęty.

Uchwała Nr XXVIII/150/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt8
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej obrębie wsi
Łążek gm. Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Łążek gm. Kłodawa
otrzymali państwo 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 13 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XXVIII/151/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt9
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych
dotychczasowym dzierżawcom
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości rolnych dotychczasowym dzierżawcom otrzymali państwo
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 13 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XXVIII/152/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
P u n k t 10
Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i
zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Kłodawa

Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Kłodawa
otrzymali państwo 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 13 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XXVIII/153/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 9 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 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 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 XXVIII/154/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 10 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 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 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 XXVIII/155/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
P u n k t 13
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji
Przewodniczący Rady poinformował, iż na wnioski i interpelacje zgłoszone na XXVII sesji
w dniu 23 czerwca br. zostały na bieżąco w dniu sesji udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia.
Radni nie złożyli pisemnych wniosków i interpelacji.
P u n k t 14
Zapoznanie radnych z treścią protokołu nr 15/2016 z kontroli przeprowadzonej przez
Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie odbytej w dniu 9 maja 2016r w Urzędzie
Miasta i Gminy w Kłodawie nt.”Kontrola wydatków ponoszonych przez gminę w
świetlicach wiejskich w 2015r oraz przychody”
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński zwrócił się o przedstawienie protokołu nr 15/2016r
z kontroli przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie odbytej
w dniu 9 maja 2016r w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie nt.” Kontrola wydatków
ponoszonych przez gminę w świetlicach wiejskich w 2015r oraz przychody”
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusje nad protokołem.
Radny Wojciech Matczak poinformował, iż w dniu 20 lipca 2016r Komisja Oświaty zgodnie
z planem pracy wizytowała remizy strażackie, które wspólnie korzystają ze świetlicami
wiejskimi z obiektów.
Radny zwrócił uwagę, że świetlica w Bierzwiennej Długiej oddana była do użytku 5 lat temu
i wymaga już generalnego remontu.
Radny Julian Szałański zwrócił się o informację jakie są koszty utrzymania świetlic.
Zwrócił uwagę na kwotę dotyczącą zakupu gazu dla świetlicy w Bierzwiennej i kwotę zakupu
węgla dla wszystkich pozostałych świetlic.
Radna Jadwiga Tyksińska wyjaśniła, że w przypadku remontowania świetlic ze środków
unijnych nie mogą być pobierane opłaty za wynajem świetlicy jedynie w formie darowizny.
Radna Anna Michalak c .Franciszka zwróciła uwagę, że gospodarz świetlicy powinien
wymagać od osób, które wynajmują świetlice, aby świetlice były przekazywane w stanie
takim jakim świetlice przejmują.
Burmistrz Robert Olejniczak wyjaśnił, iż były prowadzone roboty pogwarancyjne w świetlicy
w Bierzwiennej Długiej. Należy stwierdzić, że remont świetlicy był źle wykonany.

Świetlice, które były dotowane ze środków unijnych powinny być wynajmowane bez opłat
za wynajem.
Radna Anna Michalak c. Franciszka zwróciła się o informacje od kiedy można pobierać opłaty
za wynajem świetlic.
Sekretarz gminy Dorota Galus wyjaśniła, iż po okresie 5 lat użytkowania można pobierać
opłatę.
Przewodniczący Rady podkreślił, iż remontowane świetlice nie są dostosowane pod lokale
weselne.
Burmistrz Robert Olejniczak poinformował, iż jako organ wykonawczy przygotowuje
regulamin korzystania ze świetlic wiejskich, który zostanie przedłożony państwu radnym
na jednej z sesji.
Protokół Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
P u n k t 15
Zapoznanie radnych z treścią protokołu nr 16/2016r z kontroli przeprowadzonej przez
Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie w dniu 14 czerwca 2016r w Urzędzie Miasta i
Gminy w Kłodawie nt.”Kontrola wydatków związanych z promocją Gminy za 2015r”
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński zwrócił się o przedstawienie protokołu nr 16/2016r
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie w dniu 14
czerwca 2016r w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie nt.”Kontrola wydatków związanych
z promocją Gminy za 2015r”
Protokół Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
P u n k t 16
Przyjęcie oświadczenia Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie inwestycji w Państwowym
Instytucie Geologicznym w Leszczach
Burmistrz Robert Olejniczak poinformował, iż mimo zaawansowanych prac
przygotowawczych do budowy Archiwum Rdzeni w Leszczach Ministerstwo Środowiska
zmieniło plany lokalizacyjne i nakazało wstrzymanie finansowania inwestycji w Leszczach
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Przyjęte oświadczenie przez Radę Miejską zostanie przekazane do Ministra Środowiska,
Parlamentarzystów, Wojewody, Burmistrzów i Wójtów sąsiednich gmin.
Przewodniczący Rady zwrócił się do wiceprzewodniczącego Rady o odczytanie treści projektu
oświadczenia Rady Miejskiej w Kłodawie w powyższej sprawie.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
oświadczenia.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 13 radnych oświadczenie

zostało przez radnych przyjęte.
Oświadczenie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
P u n k t 17
Interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu
obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie.
Przewodniczący Rady zapytał - „Czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu XXVII sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie?
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 13 radnych protokół został
przyjęty.
Radny Andrzej Dziedzic zwrócił się o przycinkę gałęzi drzew i krzewów w miejscowości
Bierzwienna Długa Kolonia w pobliżu posesji p. Andrzeja Kochanowskiego.
Radny Wojciech Matczak również zgłosił wniosek w sprawie przycinki krzewów po lewej
stronie z ul. Bierzwieńskiej ( za krzyżem) w kierunku Łączówki.
Przewodnicząca Komisji Oświaty JadwigaTyksińska poinformowała, iż w czasie ostatniego
posiedzenia wyjazdowego komisja wizytowała jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
i należy stwierdzić ,że jednostki funkcjonują bardzo dobrze. Pomieszczenia były czyste
i zadbane, sprzęt gotowy do akcji.
Radny Jacek Zieliński podziękował za przycinkę krzewów przy Gimnazjum Nr 3 Rysinach
Kolonii.
Burmistrz Robert Olejniczak poinformował, iż temat przycinki gałęzi drzew i krzewów był
wielokrotnie ponawiany.
Do tematu trzeba podchodzić kompleksowo. Część krzewów znajduje się na prywatnych
działkach i nie zawsze można je przyciąć.
Wysłany został okólnik do sołtysów, informujący mieszkańców o dokonywaniu przycinki
drzew i krzewów na działkach prywatnych , które wchodzą w pas drogowy.
W przypadku nie dostosowania się do zaleceń będą powiadamiane odpowiednie służby.
P u n k t 18
Wolne wnioski
Andrzej Maciejewski Przewodniczący Rady Osiedla Nr 2 poinformował, iż nie otrzymał
odpowiedzi na pismo skierowane do Burmistrza z dnia 23 marca 2016r w sprawie usunięcia
usterek na osiedlu.
Usterki dotyczyły między innymi: naprawy ławek, stoisk handlowych, zamontowania
regulaminu korzystania z placu zabaw, dodatkowych koszy na śmieci, odnowienia urządzeń.
Burmistrz Robert Olejniczak odniósł się do niektórych zagadnień poruszonych przez Radę

Osiedla.
Odnośnie braku regulaminu na placu zabaw poinformował, iż jest złożone zamówienie na
wykonanie nowego. Po wykonaniu zostanie umieszczony na placu zabaw.
W temacie naprawy straganów na ryneczku Burmistrz poinformował, iż tego typu straganów
już się nie produkuje.
Należy dokonać wymiany na nowe. Podobna sytuacja jest ze straganami na targowicy
miejskiej.
P u n k t 19
Zamknięcie obrad sesji

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

Przewodniczący Rady
(-)

Grzegorz Siwiński

