Protokół Nr L/2018
obrad L sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 23 marca 2018r
Obrady L sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 23 marca 2018 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz. 14.30 do
godz.16.10.
Przewodniczący Rady poinformował, iż sesja jest transmitowana na żywo przez 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 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: 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 ,młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Świętego Jana
Pawła II.
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 dodatkowe punkty tj.
„Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kłodawie”
„Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Kłodawa na
realizację przedsięwzięcia pn.”Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2018”
„Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Kłodawa
i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim”
Dodatkowe punkty zaproponował rozpatrzeć w punktach porządku obrad :7,8,13.
Za zmianą porządku obrad radni opowiedzieli się w głosowaniu jawnym jednogłośnie przy
obecności na sali obrad 15 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 15 radnych porządek obrad
został przyjęty.
Przewodniczący przedstawił porządek obrad L sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu XLVIII i XLIX sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady.
6.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie za 2017
rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kłodawie.
8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Kłodawa na
realizacje przedsięwzięcia pn.”Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2018”
9.Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Kłodawa za 2017 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa na rok 2018.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowej położonej w Kłodawie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowej położonej w Kłodawie.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Kłodawa
i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2018-2043.
16.Zapoznanie radnych z protokołem Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu
12 lutego 2018r nt.”Kontrola realizacji zadań statutowych przez Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kłodawie”.
17.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
18.Interpelacje i wnioski radnych.
19.Wolne wnioski.
20.Zamknięcie obrad sesji.

Pani Beata Kołuda – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Kłodawie
poinformowała, iż młodzież realizuje projekt w ramach Programu ochrony powietrza
w województwie wielkopolskim pt.”Jakość powietrza to jakość życia”.
Zwróciła się do przedstawicieli młodzieży ze szkoły o zaprezentowanie realizowanego
projektu. Ponadto młodzież rozdała obecnym na sali „Poradnik antysmogowy”.
Punkt3
Przyjęcie protokołu XLVIII i XLIX sesji
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż protokoły obrad XLVIII i XLIX 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.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt5
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił radnym sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie za okres za okres od 23 lutego 2018r do 23
marca 2018r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt6
Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie za 2017
Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kłodawie za 2017 rok otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Sprawozdanie zostało przedstawione radnym na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 21 marca
2016r.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem –„Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do przedłożonego sprawozdania?”
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie
przyjęcia sprawozdania.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych sprawozdanie
zostało przyjęta.
Sprawozdanie zostało przyjęte i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Punkt7
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kłodawie
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie otrzymali radni wraz z
materiałami na sesję.
Na spotkaniu w dniu 21 marca br. radni rozpatrzyli skargę , wysłuchali wyjaśnień Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej.
O przedstawienie projektu uchwały ,Przewodniczący Rady 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 15 radnych projekt
uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr L/293/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr7 do protokołu.
Punkt8
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Kłodawa na
realizacje przedsięwzięcia pn.”Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2018”
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej z budżetu gminy Kłodawa na realizacje przedsięwzięcia pn.”Realizacja Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2018”
otrzymali radni wraz z materiałami na sesję.
O przedstawienie projektu uchwały ,Przewodniczący Rady poprosił panią Dorotę Galus
Pełniącą Funkcję 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 15 radnych projekt
uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr L/294/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Punkt9
Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Kłodawa za 2017
rok
Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w gminie Kłodawa za 2017 rok otrzymali radni wraz z materiałami na sesję.
Sprawozdanie zostało przedstawione radnym na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 21 marca
2016r.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem –„Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do przedłożonego sprawozdania?”
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie
przyjęcia sprawozdania.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych sprawozdanie
zostało przyjęta.
Sprawozdanie zostało przyjęte i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
P u n k t 10
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa na rok 2018
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Kłodawa na rok 2018 otrzymali radni wraz z materiałami na sesję.
O przedstawienie projektu uchwały ,Przewodniczący Rady poprosił 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 15 radnych projekt
uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr L/295/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
P u n k t 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowej położonej w Kłodawie ( działka nr 827/4)

Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie otrzymali radni wraz
z materiałami na sesję.
O przedstawienie projektu uchwały ,Przewodniczący Rady poprosił 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 15 radnych projekt
uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr L/296/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
P u n k t 12
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 materiałami na sesję.
O przedstawienie projektu uchwały ,Przewodniczący Rady poprosił 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 15 radnych projekt
uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr L/297/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
P u n k t 13
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Kłodawa
i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej z budżetu gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy gminą
Kłodawa a Powiatem Kolskim otrzymali radni wraz z materiałami na sesję.
O przedstawienie projektu uchwały ,Przewodniczący Rady poprosił 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 15 radnych projekt
uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr L/298/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
P u n k t 14
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 materiałami na sesję.
W dniu sesji radni otrzymali II projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
budżetu na 2018 rok.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił pana Grzegorza
Dzięgielewskiego Skarbnika gminy.
Następnie Przewodniczący Rady 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 zbulwersowany tym, że gminy dokładają środki do
dróg i chodników powiatowych a jeszcze dodatkowo doszedł most w Bierzwiennej Długiej.
Zdaniem radnego przebudowa wyżej wymienionego mostu leży w gestii powiatu.
Radna Anna Michalak c. Franciszka zaproponowała, aby powrócić do porozumienia
zawartego z powiatem i wówczas będzie wiadomo jakie były w nim zapisy.
Radna oznajmiła, iż zagłosuje ”za” z uwagi na to ,że tym mostem przemieszcza się między
innymi autobus szkolny.
Radna Jadwiga Tyksińska również stwierdziła, że jest za przebudową mostu.
Radny Powiatu Zdzisław Domański wyjaśnił, iż na posiedzeniu Komisji Działalności
Gospodarczej były prowadzone rozmowy , aby wyłączyć przebudowy mostu ze
współfinansowania. Należy wziąć pod uwagę, że decyzja o tym, leży w gestii całego zarządu
powiatu a nie tylko starosty.
Ponadto poinformował zebranych, iż przed obradami sesji wraz z radnym Antonim
Rzetelskim udał się w teren w celu dokonania oględzin zniszczonych dróg w Rycerzewie
oraz ul. Łęczyckiej przez ciężki sprzęt w związku z prowadzonym remontem na kolei.
Zobowiązał się temat przedstawić na Radzie Powiatu.
Wobec braku uwag do projektu uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym 14 głosami”za”,1 głosem ”przeciw” przy obecności na sali obrad 15
radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr L/299/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

P u n k t 15
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2018-2043
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2018-2043
otrzymali radni wraz z materiałami na sesję.
W dniu sesji radni otrzymali II projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu
na 2018 rok.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił pana Grzegorza
Dzięgielewskiego Skarbnika gminy.
Skarbnik poinformował, iż dochody zwiększyły się na zadania zlecone i bieżące do kwoty
15 183 961,83zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości do kwoty 5 030 000,00 zł,
zwiększyła się kwota subwencji do wysokości 14 522 189,00zł.
Wydatki majątkowe zwiększono min. z tytułu:
- budowy oświetlenia LED 150 000,00zł
- rekultywacji wysypiska odpadów w Zbójnie 150 000,00zł
- dotacji dla Powiatu Kolskiego na drogi powiatowe- most w Bierzwiennej Długiej
240 000,00zł.
Z tego tytułu zwiększył się deficyt o 540 000,00 zł , który został pokryty wolnymi środkami
z 2017 r.
W załączniku nr do uchwały dodano przedsięwzięcia:
1.Rekultywacja wysypiska odpadów w Zbójnie z planowany, wydatkowaniem do roku 2022.
2.Rewitalizacja - z realizacją na lata 2019-2020.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -„Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do przedłożonego projektu uchwały?”
Wobec braku uwag do projektu uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym 14 głosami”za”,1 głosem ”przeciw” przy obecności na sali obrad 15
radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr L/300/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
P u n k t 16
Zapoznanie radnych z protokołem Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu
12 lutego 2018r nt.”Kontrola realizacji zadań statutowych przez Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kłodawie”
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński zwrócił się o przedstawienie protokołu Komisji
Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu w dniu 12 lutego 2018r nt. „Kontrola realizacji

zadań statutowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie”
Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 16 do protokołu z sesji.
Radna Anna Michalak c. Franciszka odniosła się do przedstawionego protokołu i stwierdziła,
iż w protokole brakuje wniosków. W ocenie radnej jest to sprawozdanie ZW i K za 2017rok.
P u n k t 17
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż na ostatnich sesjach w dniach 23
lutego i 7 marca br. radni nie zgłosili wniosków i interpelacji.
P u n k t 18
Interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
protokołów obrad XLVIII i XLIX sesji.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem- „Czy ktoś z radnych ma uwagi do
protokołu XLVIII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie?
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych protokół został
przyjęty.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem- „Czy ktoś z radnych ma uwagi do
protokołu XLIX sesji Rady Miejskiej w Kłodawie?
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych protokół został
przyjęty.
P u n k t 19
Wolne wnioski
Radny Wojciech Matczak poinformował, iż na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury ,Sportu
i Spraw Socjalnych prowadzone były rozmowy na temat funkcjonowania hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II.
Z uzyskanych informacji wynika, że hala generuje bardzo wysokie koszty, często odbywają się
zajęcia, turnieje itp. Bywa tak ,że po zajęciach na hali występują straty.
Radny zaproponował, aby wprowadzić opłaty za korzystanie z hali sportowej dla osób spoza
gminy.
Następnie radny zwrócił się o oczyszczenie piasku zalegającego na ulicach po okresie
zimowym.
Pan Dawid Pudło Kierownik Referatu Oświaty, Kultury ,Sportu i Spraw Socjalnych wyjaśnił,
iż hala sportowa jest wykorzystywana w 95% przez Zespół Taneczny ”Gama”, Klub Sportowy

„Górnik” oraz młodzież z terenu naszej gminy od których nie są pobierane opłaty.
W przypadku osób korzystających spoza gminy opłaty są pobierane.
Pani Dorota Galus Pełniąca Funkcje Burmistrza wyjaśniła, iż do tej chwili nie było
odpowiednich warunków na czyszczenie ulic z piasku. Przy odpowiednich warunkach
atmosferycznych będą sukcesywnie sprzątane.
Radny Julian Szałański poinformował, iż na stronie internetowej Wojewody Wielkopolskiego
pojawiła się informacja nt. dofinansowania dróg lokalnych.
Gmina ma przygotowane projekty na ulice lokalne min. Aleja 1 Maja, 1000-lecia zdaniem
radnego warto byłoby wnioskować o dofinansowanie.
Pani Dorota Galus Pełniąca Funkcje Burmistrza potwierdziła informacje nt. dofinansowania
dróg lokalnych. Nie ma jeszcze szczegółowej informacji co do warunków składania wniosku.
Radny Antoni Rzetelski ponownie zwrócił się o interwencje w sprawie zniszczonych dróg
przez firmy pracujące na kolei.
Pan Dawid Pudło Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, iż w przyszły
wtorek w Starostwie Powiatowym w Kole odbędzie się spotkanie w sprawie niszczenia dróg
w powiecie.
Radna Anna Michalak c. Franciszka odniosła się do spotkania w sprawie dróg powiatowych
zadając pytanie co z drogami gminnymi. Radna zapytała czy nasza gmina ma zawarte
porozumienie z powiatem?
Pan Dawid Pudło Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, iż nie ma
takiego porozumienia i z posiadanych informacji wie ,że inne gminy nie posiadają takiego
porozumienia.
Pani Dorota Galus Pełniąca Funkcje Burmistrza wyjaśniła, iż firma wykonująca remont torów
zobowiązała się do naprawy dróg do stanu pierwotnego. W spotkaniu będzie również
uczestniczył przedstawiciel PKP.
Pani Krystyna Kacprzak – sołtys sołectwa Leszcze zwróciła się o zmniejszenie miejsc
postojowych z trzech na jedno postoju TAXI przy ul Plac Wolności.
Pan Zdzisław Domański – wiceprzewodniczący Rady Powiatu złożył wszystkim obecnym
życzenia świąteczne.
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński również złożył życzenia świąteczne wszystkim
obecnym.
P u n k t 20
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady L sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady L sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
Protokołowała
(-) Krystyna Rzetelska

Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Siwiński

