Protokół Nr XXXIII/2016
obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 29 grudnia 2016r
Obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 29 grudnia 2016r w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz. 9.30 do godz.11.30.
Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan ustawowy 13 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,
dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, przewodniczący Rad Osiedli Nr 1 i 2.
Poinformował, że stały sekretarz obrad sesji radny Wojciech Matczak będzie prowadził
obliczanie wyników głosowania jawnego, prowadził listę mówców, a także rejestrował
zgłoszone wnioski.
Przewodniczący Rady poinformował wszystkich obecnych na sali ,że sesja jest nagrywana
kamerą. Jeśli ktoś z obecnych na sali nie wyraża zgody na nagrywanie prosił o opuszczenie
sali.
Punkt2
Ustalenie porządku obrad
Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad sesji radni otrzymali wraz
z materiałami na sesję.
Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzić do porządku obrad dodatkowe punkty:
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016r”
„Przyjęcie protokołu XXXII sesji”
Projekty uchwał zaproponował rozpatrzeć jako 6 i 8 porządku obrad.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zmiany porządku obrad
poprzez wprowadzenie 2 dodatkowych uchwał.
W głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy obecności na sali obrad 13 radnych wniosek
został przyjęty.
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
wniosek w sprawie jego przyjęcia.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 13 radnych porządek obrad

został przyjęty.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXXIII sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu obrad XXXII sesji
4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowej położonej w Kłodawie.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
położonej w obrębie wsi Rysiny Kolonia gm. Kłodawa.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wydatków, nie wygasają z końcem roku
budżetowego 2016.
9.Interpelacje i wnioski radnych.
10.Wolne wnioski.
11.Zamknięcie obrad sesji.
Punkt3
Przyjęcie protokołu obrad XXIX sesji
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż protokół obrad XXXII 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
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 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 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 XXXIII/191/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
położonej w obrębie wsi Rysiny Kolonia gm. Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował ,iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Rysiny Kolonia otrzymali
radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił Burmistrza pana Roberta Olejniczaka.
Burmistrz poinformował, iż projekt uchwały określa nabycie na rzecz Gminy Kłodawa
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Rysiny Kolonia gm. Kłodawa oznaczonej
numerem geodezyjnym 41/4 o powierzchni 0.2100 ha od prywatnych właścicieli z
przeznaczeniem na cele publiczne do gminnego zasobu nieruchomości pod drogę.
Burmistrz poinformował, iż uregulowanie stanu prawnego drogi rozwiąże problem
poruszania się mieszkańców.
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 przedstawiła swoje obawy co do zasadności
przejmowania dróg. Po przejęciu droga będzie należała do utrzymania przez gminę.
Czy jest celowe przejmowanie drogi dla 4 rodzin? Na terenie gminy jest bardzo dużo dróg
tego typu.
Radny Andrzej Dziedzic nadmienił, iż wiadomo jest, że droga jest w gruntach prywatnych.
Przejęcie wymienionej drogi pozwoli swobodne poruszanie się innym mieszkańcom.
Burmistrz Robert Olejniczak poinformował, iż osobiście był na wymienionej drodze.
Zdaniem Burmistrza cena jest adekwatna i atrakcyjna jeśli chodzi o powierzchnie 0,2100ha.
Droga jest alternatywą dla mieszkańców, którzy się wybudowali w pobliżu , a nie mają
dojazdu do swoich posesji.
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 XXXIII/192/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt6
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Burmistrza otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały wraz ze skargą poprosił wiceprzewodniczącego Rady
Jacka Zielińskiego.

Następnie Przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedłożonego projektu uchwały wraz ze skargą?”
Burmistrz Robert Olejniczak odniósł się do zarzutów poruszonych w skardze.
Podkreślił, iż skarżący składa skargi w sposób notoryczny powielając te same argumenty
w stosunku do kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy jak i pracowników.
Skarżący swoim zachowaniem w stosunku do pracowników Urzędu narusza podstawowe
normy obyczajowe co w wielu wypadkach jest działaniem na granicy znieważenia.
Burmistrz oświadczył, iż za każdym razem kiedy skarżący będzie ubliżał kierownictwu czy
pracownikom będą wzywane służby porządkowe.
Wobec braku dalszej dyskusji, nad skargą, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie uznania skargi za bezzasadną.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 13 radnych projekt
uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XXXIII/193/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt7
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, 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 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 XXXIII/194/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt8
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wydatków, nie wygasają z końcem roku
budżetowego 2016
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie określenia wydatków,
nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016 otrzymali radni wraz z zawiadomieniem
o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, poprosił Skarbnika gminy Grzegorza Dzięgielewskiego.
Następnie Przewodniczący zwróć 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 XXXIII/195/2016r została przyjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt9
Interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu
obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie.
Przewodniczący Rady zapytał –„Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do protokołu XXXII
sesji Rady Miejskiej w Kłodawie?”
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 11 radnych protokół został
przyjęty.
P u n k t 10
Wolne wnioski
Przewodniczący Rady poinformował, iż radne : p. Danuta Kościukiewicz i Jadwiga Tyksińska
zostały oddelegowane do pracy w Gminnym Zespole ds. Rewitalizacji Gminy Kłodawa.
Radna Anna Michalak c. Franciszka odniosła się do wypowiedzi z poprzedniej sesji radnego
Wojciecha Matczaka, który zarzucił radnej bezprawne pobieranie diety w poprzedniej
kadencji jako przewodniczącej Komisji Inwentaryzacyjnej.
Radna przypomniała, iż Komisja Inwentaryzacyjna działała w poprzednich kadencjach i w
roku 2010 została powołana uchwałą nr 7/10 Rady Miejskiej w Kłodawie w dniu 14 grudnia
2010r.DO zadań komisji należało sporządzanie spisów i kart inwentaryzacyjnych mienia
państwowego i komunalnego na ternie gminy Kłodawa. W większości nieruchomości zostały
skomunalizowane a zakres obowiązków przejął referat urzędu w roku 2012 Rada Miejska
rozpatrywała zasadność dalszego istnienia komisji.
W planach władz miasta i gminy powstała koncepcja przekształcenia zakładu ZB i UK
w spółkę prawa handlowego. Rada Miejska uznała, że udział w inwentaryzacji zakładu
Komisji Inwentaryzacyjnej będzie nieodzowny w związku z tym komisji nie rozwiązano.
Radna zwróciła się do radnego zarzucającego bezprawne pobieranie diety przypominając,
iż był wówczas radnym i wysokość diety dla członków wymienionej komisji ustalona została
uchwałą nr 262/08 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 19 grudnia 2008r i na podstawie tej
uchwały była wyliczana dieta dla wszystkich członków wymienionej komisji.
Radna nadmieniła, iż uważa że powyższe wyjaśnienia są wyczerpujące i temat uważa za
zamknięty.
Natomiast radny Matczak w obecnej kadencji powołany został na sekretarza obrad i oprócz
obliczania wyników głosowania powinien prowadzić listę mówców i rejestrować zgłaszane
wnioski i za te pracę również otrzymuje dietę.

P u n k t 11
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady XXXIII sesji
Rady Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
Protokołowała
(-) Krystyna Rzetelska

Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Siwiński

