Protokół Nr XLVI/2017
obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 22 grudnia 2017r
Obrady XLVI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 22 grudnia 2017r
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz. 14.30 do
godz.15.40.
Przewodniczący Rady poinformował, iż sesja jest transmitowana na żywo e-kolo .pl.
Jeśli ktoś z obecnych na sali nie wyraża zgody na nagrywanie zwrócił się o opuszczenie sali
posiedzeń.
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: Skarbnik gminy
Grzegorz Dzięgielewski, Dawid Pudło Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu, Radca
prawny Jacek Kubiak, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi ,mieszkańcy
Kłodawy, przedstawiciele Stowarzyszenia „Kreatywne Kobiety”.
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 do porządku obrad dodatkowy punkt
tj.”Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2017-2043”- punkt ten zaproponował rozpatrzeć jako 13
porządku obrad.
Za zmianą porządku obrad radni opowiedzieli się jednogłośnie w głosowaniu jawnym 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
wniosek w sprawie jego przyjęcia.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 13 radnych porządek obrad

został przyjęty.
Przewodniczący przedstawił porządek obrad XLVI sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołów XLIV i XLV sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
5.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady.
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zarządu
Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie.
7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa
na lata 2018-2043:
- odczytanie projektu uchwały
- odczytanie opinii stałych Komisji Rady
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
- dyskusja i głosowanie nad poprawkami do projektu Wieloletnie Prognozy Finansowej
Gminy Kłodawa na lata 2018-2043
8.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Kłodawa na 2018r:
- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami
- odczytanie opinii stałych Komisji Rady
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
- dyskusja i głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały
- głosowanie nad innymi poprawkami zgłoszonymi w czasie sesji budżetowej
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
położonej w Dębinie.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowej położonej w Kłodawie.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz warunków udzielenia bonifkaty i wysokości
stawki procentowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2017-2043.
14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLI/234/2017r z dnia 20 lipca 2017r w sprawie
przyjęcia do realizacji projektu pt.”Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie partnerstwo na
rzecz włączenia społecznego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII: Włączenie
społeczne Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.2.Aktywna Integracja – Projekty Konkursowe
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”
15.Zapoznanie radnych z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną
Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 16 listopada 2017r nt.”Kontrola działalności Biblioteki
Publicznej w Kłodawie za rok 2016 oraz Kontrola rozliczenia dotacji z budżetu gm. Kłodawa

dla Klubu Sportowego „Górnik” za 2016 rok.
16.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.
17.Interpelacje i wnioski radnych.
18.Wolne wnioski.
19.Zamknięcie obrad sesji.
Pu nkt3
Przyjęcie protokołów XLIV i XLV sesji
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż protokoły obrad XLIV i XLV zostały
wyłożone do wglądu państwa radnych, prosił radnych o zapoznanie się z ich treścią.
Poinformował również, że jeżeli nie będzie zgłoszonych poprawek i uzupełnień do
protokołów ich przyjęcie będzie poddane pod głosowanie pod koniec obrad sesji w punkcie
„Interpelacje i wnioski radnych”.

Punkt4
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poprosił Dorotę Galus Pełniącą Funkcje Burmistrza.
O przedstawienie sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
Pani Dorota Galus Pełniąca Funkcję Burmistrza poinformowała, iż zostało rozstrzygnięte
głosowanie nad funduszem obywatelskim.
Na terenie osiedla zgłoszone zostały dwa projekty:
- wymiana sieci centralnego ogrzewania z uzyskaniem - 411 głosów
- Rekreacja i wypoczynek- Zielona Kraina na osiedlu przy szkole podstawowej Nr 2 im.
Białych Górników w Kłodawie z uzyskaniem- 689 głosów.
Na terenie miasta zgłoszono jeden projekt:
- Aktywny Ampt – sport, integracja międzypokoleniowa ,rekreacja i aktywizacja w Parku
Górnika z uzyskaniem – 264 głosów
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt5
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawia radnym sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie za okres od 24 listopada 2017r do 20 grudnia
2017r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu

Punkt6
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zarządu
Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowych dla Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie otrzymali radni
wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił panią Dorotę Galus
Pełniąca Funkcje Burmistrza.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -„Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?”
Wobec braku uwag do projektu 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 XLVI/262/2017r została przyjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt7
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kłodawa na lata 2018-2043:
- odczytanie projektu uchwały
- odczytanie opinii stałych Komisji Rady
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
- dyskusja i głosowanie nad poprawkami do projektu Wieloletnie Prognozy Finansowej
Gminy Kłodawa na lata 2018-2043
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2018-2043 wraz z autopoprawkami otrzymali
państwo radni.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika gminy pana
Grzegorza Dzięgielewskiego.
Następnie zwrócił się do przewodniczących komisji stałych Rady o odczytanie opinii komisji
Rady w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 20182043.Opinie komisji stanowią załączniki nr 7,8,9,10 do protokołu.
Następnie Skarbnik gminy pan Grzegorz Dzięgielewski odczytał uchwałę Nr S00957/53/8/Ko/2017r Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 11 grudnia 2017r wyrażająca opinię o przedłożonym przez Burmistrza Kłodawy
projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2018-2043.
Kserokopia uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Następnie przewodniczący Rady otworzył dyskusje.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -„Czy ktoś z państwa radnych ma
uwagi do przedstawionego projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 20182043?”
Z uwagi na brak dyskusji nad projektem uchwały, przewodniczący 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 XLVI/263/2017r została przyjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Punkt8
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Kłodawa na 2018r:
- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami
- odczytanie opinii stałych Komisji Rady
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
- dyskusja i głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały
- głosowanie nad innymi poprawkami zgłoszonymi w czasie sesji budżetowej
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Kłodawa
na 2018r wraz z autopoprawkami otrzymali państwo radni.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika gminy pana
Grzegorza Dzięgielewskiego.
Przewodniczący Rady nadmienił, iż na posiedzeniu komisji odbyła się dyskusja nad
zgłoszonymi poprawkami. Przyjęte poprawki zostały wprowadzone do projektu uchwały
budżetowej i dotyczyły uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej.
O odczytanie opinii stałych komisji rady poprosił przewodniczących stałych komisji.
Opinie komisji stanowią załączniki nr 13,14,15,16 do protokołu.
Następnie Skarbnik gminy pan Grzegorz Dzięgielewski odczytał Uchwały Nr SO0952/32/8/Ko/2017rskłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 11 grudnia 2017r wyrażającą opinię o przedłożonym przez Burmistrza Kłodawy
projekcie uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2018 rok oraz Nr SO0951/12/D/8/Ko/2017r składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 11 grudnia 2017r wyrażającą opinię o możliwości sfnansowania defcytu budżetu
gminy Kłodaw przedstawionego w projekcie budżetu gminy Kłodawa na 2018rok.
Opinie stanowią załączniki nr 17 i 18 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusje.
Radny Antoni Rzetelski stwierdził, iż w obecnej kadencji budżet jest najbardziej realny.
Defcyt wynosi tylko 71 000zł i jest mniejszy niż w latach poprzednich. Niepokojące jest

jednak to, że wydatki są wyższe a powinny być mniejsze. Dla przykładu podał ,że zwiększone
zostały środki na oświatę, OSP, Straż Miejską.
Radny nadmienił, iż będzie głosował „za” uchwaleniem przedłożonego budżetu.
Pan Dawid Pudło Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu zwrócił uwagę, że
zwiększenie kwoty na oświatę nie wynika z samej reformy a planowanej termomodernizacji
oraz realizacji projektu pt.”Razem możemy więcej- kompleksowy program wspomagający
uczniów i szkoły w gminie Kłodawa”
Radny Wojciech Matczak stwierdził, że wysłuchując opinie komisji stałych Rady można
stwierdzić, że budżet jest na miarę oczekiwań.
Wobec braku uwag do projektu 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 XLVI/264/2017r została przyjęta i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Przewodniczący Rady stwierdził, iż jest to jeden z lepszych budżetów.
Pani Dorota Galus Pełniąca Funkcje Burmistrza nadmieniła, iż nad nowym budżetem
pracowała wspólnie z Radą. Zrealizowane inwestycje w roku 2017 były dzięki wspólnej pracy
z Radą.
Poinformowała również o planowanych inwestycjach w roku 2018 do których należą:
- droga w Krzykosach,
- projekt na ul. Polną
- budowa parkingu przy ul. Kościelnej
- małe projekty: na stadionie, na placu 1 Maja, termomodernizacja Szkoły Podstawowej
Nr 2,
- parking przy ul. Górniczej,
- wodociągi na terenie wiejskim,
- realizacja inwestycji z budżetu obywatelskiego,
- oświetlenie ul. Barbary
- budowa wiat śmietnikowych
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.
Punkt9
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
położonej w Dębinie
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Dębinie otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił panią Dorotę Galus

Pełniąca Funkcje Burmistrza.
Pani Dorota Galus poinformowała, iż projekt uchwały dotyczy zbycia nieruchomości
zabudowanej położonej w Dębinie. Po podjęciu uchwały przez Radę planuje się wystawić
nieruchomość na przetarg.
Następnie głos zabrały przedstawicielki Stowarzyszenia ”Kreatywnych Kobiet”.
Pani Jadwiga Szydłowska – prezes stowarzyszenia Kreatywnych Kobiet przedstawiła pomysł
jaki ma stowarzyszenie na zagospodarowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dębinie.
Zdaniem stowarzyszenia budynek winien być przeznaczony dla seniorów, osób starszych.
Należy zauważyć ,że społeczeństwo się starzeje , nie zawsze są rodziny aby sprawować
opiekę nad osobami starszymi.
Na dzień dzisiejszy stowarzyszenie nie ma środków, ale będzie starało się o pozyskanie.
Pani prezes zwróciła się do radnych o wydzierżawienie wymienionej nieruchomości dla
stowarzyszenia lub o wynajem.
Pani Jadwiga Jaroniewska – członek stowarzyszenia nadmieniła, iż w kadencji w której była
radną temat był rozważany. W nowym roku stowarzyszenie odbędzie spotkanie z osobą,
która organizowała hospicjum w Licheniu.
Pan Henryk Banasiak sołtys sołectwa Dębina w imieniu mieszkańców zwrócił się do radnych
o pozostawienie działki dla potrzeb sołectwa.
Pani Dorota Galus nadmieniła, że nieruchomość nie będzie zbywana zaraz w miesiącu
styczniu.
Radna Jadwiga Tyskińska potwierdziła, że jest to bardzo dobry pomysł stowarzyszenia na
tego rodzaju usługi.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -„Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?”
Wobec braku uwag do projektu 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 XLVI/265/2017r została przyjęta i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
P u n k t 10
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, Przewodniczący Rady poprosił panią Dorotę Galus
Pełniąca Funkcje Burmistrza.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -„Czy ktoś z państwa

radnych ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?”
Wobec braku uwag do projektu 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 XLVI/266/2017r została przyjęta i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
P u n k t 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz warunków udzielenia bonifkaty i wysokości
stawki procentowej
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz warunków
udzielenia bonifkaty i wysokości stawki procentowej otrzymali radni wraz z zawiadomieniem
o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił panią Dorotę Galus
Pełniąca Funkcje Burmistrza.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -„Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?”
Wobec braku uwag do projektu 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 XLVI/267/2017r została przyjęta i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
P u n k t 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017r otrzymali radni wraz z zawiadomieniem
o sesji.
W dniu sesji radni otrzymali III projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
budżetu na 2017r.
O przedstawienie projektu uchwały ,Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika gminy pana
Grzegorza Dzięgielewskiego.
Skarbnik dodatkowo poinformował, że zwiększenie dochodów to kwota 165 380,00zł,
zwiększenie wydatków kwota 360 665,66zł ,zmniejszenie wydatków to kwota 195 285,66zł.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -„Czy ktoś z państwa

radnych ma pytania względnie uwagi do projektu?”
Wobec braku uwag do projektu 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 XLVI/268/2017r została przyjęta i stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
P u n k t 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2017-2043
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na
lata 2017-2043 otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
W dniu sesji radni otrzymali III projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
budżetu na 2017r.
O przedstawienie projektu uchwały ,Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika gminy pana
Grzegorza Dzięgielewskiego.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -„Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do projektu?”
Wobec braku uwag do projektu 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 XLVI/269/2017r została przyjęta i stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
P u n k t 14
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLI/234/2017r z dnia 20 lipca 2017r w sprawie
przyjęcia do realizacji projektu pt.”Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie partnerstwo na
rzecz włączenia społecznego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII: Włączenie
społeczne Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.2.Aktywna Integracja – Projekty Konkursowe
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały zmieniającej
uchwałę Nr XLI/234/2017r z dnia 20 lipca 2017r w sprawie przyjęcia do realizacji projektu
pt.”Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII: Włączenie społeczne Działania 7.1,
Poddziałanie 7.1.2.Aktywna Integracja – Projekty Konkursowe Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji.

O przedstawienie projektu uchwały ,Przewodniczący Rady poprosił panią Dorotę Galus
Pełniąca Funkcję Burmistrza.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -„Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do projektu?”
Wobec braku uwag do projektu 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 XLVI/270/2017r została przyjęta i stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
P u n k t 15
Zapoznanie radnych z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną
Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 16 listopada 2017r nt.”Kontrola działalności Biblioteki
Publicznej w Kłodawie za rok 2016 oraz Kontrola rozliczenia dotacji z budżetu gm.
Kłodawa dla Klubu Sportowego „Górnik” za 2016 rok
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński zwrócił się o przedstawienie protokołu z kontroli
przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 16 listopada
2017r nt.”Kontrola działalności Biblioteki Publicznej w Kłodawie za rok 2016 oraz Kontrola
rozliczenia dotacji z budżetu gm. Kłodawa dla Klubu Sportowego „Górnik” za 2016 rok.
Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 26 do protokołu z sesji.
P u n k t 16
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż na ostatnich sesjach w dniach 24
listopada 2017r i 11 grudnia 2017r radni nie zgłosili wniosków i interpelacji.
P u n k t 17
Interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
protokołów obrad XLIV i XLV sesji Rady Miejskiej w Kłodawie.
Przewodniczący Rady kolejno zapytał :
„Czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu XLIV 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.
„Czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu XLV 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.
P u n k t 18
Wolne wnioski
Radna Danuta Kościukiewicz poinformowała, że po ostatniej wizycie Komisji Rewizyjnej
w Bibliotece Publicznej jest potrzeba zwiększenia o 1 etat lub przywrócenie pracownikom
zatrudnionym w bibliotece pełnych etatów.
Radna Jadwiga Tyksińska w imieniu mieszkańców ul. Polnej podziękowała za ujęcie
w budżecie na rok 2018 środków na wykonanie projektu ul. Polnej.
Radny Rady Powiatu w Kole złożył życzenia świąteczne .
Następnie życzenia świąteczne przekazała pani Dorota Galus Pełniąca Funkcje Burmistrza
oraz pan Grzegorz Siwiński Przewodniczący Rady.
P u n k t 19
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady XLVI sesji
Rady Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady XLVI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
Protokołowała
(-) Krystyna Rzetelska

Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Siwiński

