Protokół Nr XLVII/2018
obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 26 stycznia 2018r
Obrady XLVII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 26 stycznia 2018r
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz. 14.30 do
godz.16.30.
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: Pełniąca Funkcje
Burmistrza Dorota Galus, Skarbnik gminy Grzegorz Dzięgielewski, Dawid Pudło Kierownik
Referatu Oświaty, Kultury i Sportu, Radca prawny Jacek Kubiak, dyrektorzy jednostek
organizacyjnych gminy, sołtysi ,mieszkańcy ulic: Krańcowa, Traktorowa, Rolnicza.
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 zdjąć z porządku obrad pkt. 5 tj. „Sprawozdanie
z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady”.
Do porządku obrad zaproponował wprowadzić dodatkowy punkt. tj.”Podjęcie uchwały
w sprawie udzielenia pomocy fnansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie
porozumienia pomiędzy gminą Kłodawa a Województwem Wielkopolskim”
Punkt ten zaproponował rozpatrzeć jako 16 porządku obrad. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie proponowana zmianę.
Za zmianą porządku obrad radni opowiedzieli się w głosowaniu jawnym jednogłośnie przy
obecności na sali obrad 13 radnych.
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w dniu 25 stycznia 2018r śp. Jana Grzegorzewicza
historyka, pedagoga, regionalisty, radnego miasta i powiatu, mieszkańca Kłodawy.

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 XLVII sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu XLVI sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
5.Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady za 2017 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Kłodawie
na 2018r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej Komunalnej,
Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kłodawie na 2018r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Socjalnych Rady Miejskiej w Kłodawie na 2018r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie na
2018r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kłodawie na 2018r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego
i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości
wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów.
12.Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku
rolnego na obszarze gminy Kłodawa.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowej położonej w Kłodawie.
14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji klas
pierwszych szkół podstawowych , dla których Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych
dotychczasowym dzierżawcom.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy fnansowej z budżetu Gminy Kłodawa
i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy gminą Kłodawa a Województwem
Wielkopolskim.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok.
18.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
19.Interpelacje i wnioski radnych.
20.Wolne wnioski.

21.Zamknięcie obrad sesji.
Punkt3
Przyjęcie protokołu XLVI sesji
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż protokół obrad XLVI 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
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poprosił Dorotę Galus Pełniącą Funkcje Burmistrza.
O przedstawienie sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt5
Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady za 2017 rok
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński zwrócił się do przewodniczących komisji stałych
o przedstawienie sprawozdań z działalności komisji w roku 2017.
Sprawozdania stanowią załączniki nr 5-8 do protokołu.
Punkt6
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej
w Kłodawie na 2018r
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji
Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Kłodawie na 2018r otrzymali radni wraz z zawiadomieniem
o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej
Karola Marczaka.
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 XLVII/271/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Punkt7
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej Komunalnej,
Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kłodawie na 2018r
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji
Działalności Gospodarczej Komunalnej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kłodawie na
2018r otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił przewodniczącego Komisji Działalności
Gospodarczej Komunalnej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kłodawie na 2018r
Jacka Zielińskiego.
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 XLVII/272/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Punkt8
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Socjalnych Rady Miejskiej w Kłodawie na 2018r
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kłodawie na 2018r
otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Spraw Socjalnych Jadwigę Tyksińską.
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 XLVII/273/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Punkt9
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie
na 2018r
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie na 2018r otrzymali radni wraz z zawiadomieniem
o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Andrzeja Dziedzica.
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 XLVII/274/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
P u n k t 10
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kłodawie na 2018r
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady
Miejskiej w Kłodawie na 2018r otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił wiceprzewodniczącego Rady Jacka Zielińskiego.
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 XLVII/275/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
P u n k t 11
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego
i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości
wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru
podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia

inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu płatności dla
inkasentów otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały 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.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych pełniących funkcje sołtysa o wyłączenie się
z głosowania nad powyższą uchwałą.
W głosowaniu jawnym 9 głosami ”za” 1 głosem „wstrzymującym” przy obecności na sali
obrad 13 radnych projekt uchwały został przyjęty. Trzech radnych będących sołtysami nie
brało udziału w głosowaniu.
Uchwała Nr XLVII/276/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
P u n k t 12
Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku
rolnego na obszarze gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej
omyłki w uchwale w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kłodawa otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosiła pana Grzegorza Dzięgielewskiego Skarbnika
gminy.
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 XLVII/277/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
P u n k t 13
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 poprosiła 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 XLVII/278/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
P u n k t 14
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji klas
pierwszych szkół podstawowych , dla których Gmina Kłodawa jest organem
prowadzącym.
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów
rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz
określenia kryteriów rekrutacji klas pierwszych szkół podstawowych , dla których Gmina
Kłodawa jest organem prowadzącym Kłodawie otrzymali radni wraz z zawiadomieniem
o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosiła pana Dawida Pudło Kierownika Referatu
Oświaty, Kultury i Sportu.
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 XLVII/279/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
P u n k t 15
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 radni wraz
z zawiadomieniem o sesji
O przedstawienie projektu uchwały poprosiła 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 XLVII/280/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
P u n k t 16
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy fnansowej z budżetu Gminy Kłodawa
i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy gminą Kłodawa a Województwem
Wielkopolskim
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
fnansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy
gminą Kłodawa a Województwem Wielkopolskim otrzymali radni wraz z zawiadomieniem
o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosiła pana Grzegorza Dzięgielewskiego Skarbnika
gminy.
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 XLVII/281/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
P u n k t 17
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie budżetu na 2018 rok otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosiła pana Grzegorza Dzięgielewskiego Skarbnika
gminy.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -„Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?”
Radna Anna Michalak c. Franciszka nadmieniła, iż przy omawianiu projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018r była przeciwna zakupowi pojazdu
dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubońku.

Poinformowała, iż uczestniczyła w zebraniu sprawozdawczym jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kłodawie , na którym prezes poinformował że trudno jest jednostce zebrać
kwotę 70 000zł na wkład własny do zakupu pojazdu.
Zdaniem radnej zakup z budżetu jednego pojazdu dla OSP jest wystarczający.
Radny Wojciech Matczak odniósł się do wypowiedzi radnej stwierdzając, iż działała na szkodę
mieszkańców, gdyż pojazd ten będzie służył dla wszystkich mieszkańców a nie osobiście
komendantowi. Radny wymienił zadania, którym była przeciwna pani radna: budowa
targowicy, ścieżki rowerowej, reforma oświaty, zakup maszyny dla niepełnosprawnych.
Radna Anna Michalak c. Franciszka stwierdziła, iż nie będzie polemizować z radnym, gdyż
jako długoletni radny powinien wiedzieć o tym, że radni większością głosów podejmują
uchwały.
Wobec braku dalszej dyskusji nad projektem uchwały, przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie wniosek w sprawie jej przyjęcia.
W głosowaniu jawnym 12 głosami ”za” i 1 głosem ”wstrzymującym” przy obecności na sali
obrad 13 radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XLVII/282/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
P u n k t 18
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu
obrad XLVI sesji.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem- „Czy ktoś z radnych ma uwagi do
protokołu XLVI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie?
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym 12 głosami ”za” i 1 głosem „wstrzymującym” przy obecności na sali
obrad 13 radnych protokół został przyjęty.
P u n k t 19
Interpelacje i wnioski radnych
Radna Anna Michalak c. Franciszka przypomniała, iż w dniu 24 lutego 2017r złożyła wniosek
o przeprowadzenie kompleksowej kontroli wszystkich właścicieli posiadających szamba
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kłodawa.
Radna zwróciła uwagę, że do chwili obecnej nie otrzymała odpowiedzi.
Pani Dorota Galus przekazała radnej oraz pozostałym radnym odpowiedź na wniosek na
piśmie. Kserokopia odpowiedzi stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Następnie radna Anna Michalak c. Franciszka przekazała Przewodniczącemu Rady jako
załącznik do protokołu z dnia 27 października 2017r korespondencje jaka była prowadzona
przez radną z Gminą Kłodawa w sprawie udzielonej dotacji dla stowarzyszenia „Sprawni

Inaczej”. Kserokopia dokumentacji stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Radny Mariusz Michałkiewicz zgłosił wniosek o znalezienie środków na wykonanie
dokumentacji ul. Klonowej. Wniosek uzasadnił tym, iż tej samej treści wniosek złożył
w ustawowym terminie do projektu budżetu na rok 2018 jednak nie został ujęty w budżecie.
W przypadku ulic: Klonowa, Rolnicza, Traktorowa dokumentacja zostanie wykonana.
Pani Dorota Galus Pełniąca Funkcje Burmistrza wyjaśniła, iż mieszkańcy ulic: Krańcowa,
Rolnicza, Traktorowa byli na spotkaniu przedsesyjnym .Realizacja wymienionych inwestycji
zostanie rozłożona na lata.
P u n k t 20
Wolne wnioski
Prezes jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubońku podziękował radnym za
przeznaczenie kwoty 110 000 zł na zakup pojazdu strażackiego.
Pani Dorota Galus Pełniąca Funkcje Burmistrza zapoznała radnych z pismem Starostwa
Powiatu Kolskiego w sprawie przebudowy obiektu mostowego położonego w miejscowości
Bierzwienna Długa Wieś.
Z pisma wynika, że stan techniczny obiektu jest bardzo zły i grozi jego zawaleniem, w związku
z czym wprowadzono ograniczenia tonażowe przejazdu oraz zwężenie szerokości przejazdu
przez obiekt mostowy.
Starosta Kolski zwrócił się o dofnansowanie przez gminę Kłodawa kwoty 240 000zł na
realizacje zadania ”Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu
drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś”.
Pani Burmistrz zwróciła się do radnych o rozważenie przedstawionego tematu by na
kolejnym spotkaniu przedsesyjnym zająć stanowisko. Dodała również , i na chwilę obecną nie
jest w stanie znaleźć środków.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Domański wyjaśnił, iż wartość kosztorysowa
zadania wynosi 1 067 975,31zł do powyższej kwoty należy doliczyć wydatki z kosztami
nadzorów: inwestorskiego i autorskiego oraz ewentualnych robót dodatkowych przy
realizacji inwestycji, których nie można przewidzieć na etapie kosztorysowania.
Poinformował również ,że termin składania wniosków na dofnansowanie jest do 9 lutego br.
Zdaniem radnego mosty powinny być wyłączone ze wspólnego fnansowania.
Środki z powiatu zabezpieczone na drogi powiatowe nie zostaną przeznaczone na most.
Radny Julian Szałański zwrócił się o informacje czy starostwo wydało decyzje frmie „Anako”
na składowanie odpadów.
Pani Dorota Galus wyjaśniła, iż wniosek został odrzucony. Ale to nie znaczy ,że frma nie
złoży ponownie wniosku.
Radny Mariusz Michałkiewicz zwrócił się o informacje czy są jakieś informacje na temat
ratusza.
Pani Dorota Galus wyjaśniła, iż wojewoda nie podjął decyzji.
P u n k t 21

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

Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Siwiński

