Protokół Nr LI/2018
obrad LI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 27 kwietnia 2018r
Obrady LI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 27 kwietnia 2018r
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz. 14.30 do godz.16.40.
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
14 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, przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Kłodawie.
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 punkt.7 tj.”Informacja o wykonaniu
budżetu gminy Kłodawa za 2017 rok”.
W miejsce tego punktu zaproponował wprowadzić :”Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kłodawie oraz nadania Statutu”
Kolejnym do porządku obrad zaproponował wprowadzić dodatkowe punkty:
„Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej” – zaproponował rozpatrzeć jako 4 porządku obrad
„Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej” Przewodniczącego Rady - zaproponował rozpatrzeć
jako 5 porządku obrad.
„Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kłodawie oraz nadania
Statutu”- zaproponował rozpatrzeć jako 9 porządku obrad.
”Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki pedagogów szkolnych,
psychologów,logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych”- zaproponował
rozpatrzeć jako 13 porządku obrad.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem-”Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do porządku obrad?”
Radny Wojciech Matczak zgłosił wniosek w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Kłodawie kontroli wydatków związanych z kosztami szkoleń i delegacji radnych Rady Miejskiej
w Kłodawie od początku kadencji 2014-2018. Wniosek radnego stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Za zmianą porządku obrad radni opowiedzieli się w głosowaniu jawnym jednogłośnie przy
obecności na sali obrad 13 radnych.
Na sale obrad przybył radny Eugeniusz Więtczak – stan radnych 14.
Przewodniczący Rady dodał,iż wniosek zgłoszony przez radnego Wojciecha Matczaka zostanie
rozpatrzony jako 14 porządku obrad.
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 14 radnych porządek obrad został
przyjęty.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad LI sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu L sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady.
6.Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Kłodawie i Komendanta Straży Miejskiej
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Kłodawa za 2017rok.
7.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2017rok.
8.Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Solna Dolina” za 2017 rok z uwzględnieniem
pozyskanych środków.
9.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kłodawie oraz nadania
Statutu.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury
za rok 2017.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących
własność gminy Kłodawa oraz warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schroniskach dla osób bezdomnych.
13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki pedagogów szkolnych,
psychologów,logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
14.Podjecie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie kontroli
wydatków związanych z kosztami szkoleń i delegacji radnych Rady Miejskiej
w Kłodawie od początku kadencji 2014-2018.
15.Przedstawienie radnym zasobów pomocy społecznej w Kłodawie za 2017 rok.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok.
17. Zapoznanie radnych z protokołem nr 33/2018r z 20 marca 2018r nt.” Kontrola
wydatków związanych z realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
utrzymania Świetlicy Środowiskowej w 2017 r.
18.Zapoznanie radnych z protokołem nr 34/2018r z 9 kwietnia 2018r nt.”Kontrola działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie za 2017 rok.
19.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
20.Interpelacje i wnioski radnych.
21.Wolne wnioski.
22.Zamknięcie obrad sesji.
Punkt3

Przyjęcie protokołu L sesji
Protokoły obrad L sesji został wyłożony do wglądu państwa radnych proszę zapoznać się z jego
treścią.
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”
Zamykam pkt.3 i przystępuje do realizacji następnego punktu porządku obrad.
Punkt4
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej otrzymali państwo radni wraz z materiałami
na sesję.
O przestawienie sprawozdania proszę Pełniącą Funkcje Burmistrza panią Dorotę Galus.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Pani Dorota Galus poinformowała,iż dotychczasowy Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Kłodawie został zawieszony w pełnieniu obowiązków .
Pani Dorota Galus przedstawiła powołana z dniem 14 maja 2018r pełniącą obowiązki Dyrektora
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji panią Ann Łuc.
Zamykam pkt.4 i przystępuje do realizacji następnego punktu porządku obrad.
Punkt5
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił radnym sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie za okres od 26 kwietnia 2018r do 23 maja 2018r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Zamykam pkt.5 i przystępuje do realizacji następnego punktu porządku obrad.
Punkt6
Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Kłodawie i Komendanta Straży Miejskiej
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Kłodawa za 2017rok
Przewodniczący Rady poinformował, iż informację Komendanta Komisariatu Policji w Kłodawie
i Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy
Kłodawa za 2017rok trzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Informacje zostały przedstawione radnym przez Komendantów Policji i Straży Miejskiej
w Kłodawie na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 25 kwietnia br.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem-”Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedłożonych informacji?”
Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
informacji.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych informacje zostały
przyjęte.
Informacje stanowią załączniki nr 7 i 8 do protokołu.
Zamykam pkt.6 i przystępuje do realizacji następnego punktu porządku obrad.

Punkt7
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2017rok
Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłodawie za 2017 rok otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Sprawozdanie zostało przedstawione radnym na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 25 kwietnia br.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem-”Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedłożonego sprawozdania?”
Radna Jadwiga Tyksińską podziękowała Dyrektorowi i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury za
dotychczasową prace.
Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
sprawozdania.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych sprawozdanie zostało
przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Zamykam pkt.7 i przystępuje do realizacji następnego punktu porządku obrad.
Punkt8
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Solna Dolina” za 2017 rok z uwzględnieniem
pozyskanych środków
Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Solna Dolina”
za 2017 rok z uwzględnieniem pozyskanych środków otrzymali radni wraz z zawiadomieniem
o sesji.
Sprawozdanie zostało przedstawione radnym na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 25 kwietnia br.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem-”Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedłożonego sprawozdania?”
Radna Jadwiga Tyksińska podziękowała pani prezes i pracownikom biura Stowarzyszenia”Solna
Dolina” za pracę i pozyskane środki dla gminy w roku 2017.
Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
sprawozdania.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 14 radnych sprawozdanie zostało
przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Zamykam pkt.8 i przystępuje do realizacji następnego punktu porządku obrad.
Punkt9
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kłodawie oraz nadania
Statutu
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Kłodawie oraz nadania Statutu otrzymali radni wraz z materiałami na sesję.
O przedstawienie projektu uchwały ,Przewodniczący Rady poprosił pana Jacka Kubiaka – Radcę
prawnego.

Pan Jacek Kubiak wyjaśnił,iż po spotkaniu przedsesyjnym radnych w dniu 25 kwietnia br. do
projektu uchwały wprowadzono zmiany.
Zmiany odnoszą się do § 1 uchwały ,który po wprowadzeniu zmian brzmi:”w celu przejęcia
i dalszego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych dotychczas na terenie
Kłodawy przez Stowarzyszenie „Sprawni Inaczej” w Kłodawie tworzy się jednostkę organizacyjną
gminy Kłodawa-Warsztat Terapii Zajęciowej w Kłodawie”
W Statucie Warsztatu Terapii Zajęciowej wprowadzono zapisy:
§3 „Siedziba WTZ mieści się w Kłodawie przy ul. Dąbskiej „
§4”Uczestnikami warsztatu są osoby niepełnosprawne w stosunku do których orzeczono
niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności ze wskazaniem w orzeczeniu do rehabilitacji
w formie terapii zajęciowej w Warsztacie”
§7 1.Organizację wewnętrzną jednostki oraz indywidualnych stanowisk pracy wraz z zakresem ich
zadań określa Regulamin Organizacyjny Warsztatu sporządzony przez kierownika Warsztatu
i zatwierdzonym przez Burmistrza Kłodawy.
2.W Warsztacie działa Rada Programowa, której skład i zakres działania określają przepisy art. 10a
ust. 4 i 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii
zajęciowej.
§9 Koszty działalności Warsztatu finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków finansowych Powiatu Kolskiego. Działalność Warsztatu
może być także dofinansowana ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego.
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 przedstawiła swoje stanowisko w sprawie WTZ cyt.
„Szkoda, że na dzisiejszą sesję nie przybyła również tak liczna grupa osób , wraz z prezesem
Stowarzyszenie , która gościła u nas na sesji w październiku 2017. Nie będę powtarzać jakie
wówczas pomówienia i zarzuty padały pod moim adresem, jakich określeń używano, jakich
używano kłamstw żeby mnie poniżyć.
Wówczas przypuszczałam, że mogły być nieprawidłowości. Teraz prawda wyszła na
jaw.
Współczuję tylko rodzicom dzieci niepełnosprawnych, że zostali zmanipulowani i
dali wiarę kierownictwu. Przez nieudolność, niekompetencję i brak elementarnej odpowiedzialności
zarówno Zarząd jak i kierownictwo WTZ doprowadziło do tej sytuacji, a przy tej okazji skrzywdziło
własnych podopiecznych , włączając ich w sprawę.
Na posiedzeniu przedsesyjnym, przy obecności Pani Bilskiej i Pana Bernackiego, powiedziałam, że
dzisiaj to WY powinniście nas prosić a nawet powiem więcej, powinniście błagać żeby gmina była
organem prowadzącym i nie mam tu na myśli zdefraudowanych pieniędzy bo tym zajmuje się
prokuratura ale powinniście wiedzieć, że cały Zarząd i kierownictwo byłoby obciążone
zobowiązaniem, które wynika z umowy zawartej pomiędzy Starostą a
Kierownictwem Stowarzyszenia.
Szanowni Państwo. Kierując się dobrem dzieci i młodzieżą niepełnosprawną , która niewątpliwie
powinna nabywać umiejętności zarówno zawodowe jak i społeczne, będę głosować za podjęciem
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 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr LI/301/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Pani Elżbieta Bilska Kierownik WTZ podziękowała radnym za zrozumienie i podjęcie powyższej
uchwały.
P u n k t 10
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury
za rok 2017
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego instytucji kultury za rok 2017 otrzymali radni wraz z materiałami na sesję.
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 projektu uchwały?”
Radny Antoni Rzetelski zwrócił się o podanie ilości czytelników.
Pani dyrektor poinformowała,iż informacje o ilości czytelników przekaże na najbliższym spotkaniu
radnych.
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 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr LI/302/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 12 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 bonifikaty 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 bonifikaty
i wysokości stawki procentowej otrzymali radni wraz z materiałami na sesję.
O przedstawienie projektu uchwały ,Przewodniczący Rady poprosił panią Dorotę Galus Pełniącą
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 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr LI/303/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
P u n k t 12
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt

w schroniskach dla osób bezdomnych
|
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych otrzymali radni wraz
z materiałami na sesję.
O przedstawienie projektu uchwały ,Przewodniczący Rady poprosił panią Dorotę Galus Pełniącą
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 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr LI/304/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
P u n k t 13
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki pedagogów szkolnych,
psychologów,logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania
i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących
obowiązki pedagogów szkolnych, psychologów,logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców
zawodowych otrzymali radni wraz z materiałami na sesję.
O przedstawienie projektu uchwały ,Przewodniczący Rady poprosił panią Dorotę Galus Pełniącą
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 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr LI/305/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
P u n k t 14
Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie kontroli
wydatków związanych z kosztami szkoleń i delegacji radnych Rady Miejskiej
w Kłodawie od początku kadencji 2014-2018
O przedstawienie projektu uchwały ,Przewodniczący Rady poprosił pana Jacka Kubiaka
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 14 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr LI/306/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

P u n k t 15
Przedstawienie radnym zasobów pomocy społecznej w Kłodawie za 2017 rok
Przewodniczący Rady poinformował, iż zasoby pomocy społecznej w Kłodawie za 2017 rok
otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -„Czy ktoś z państwa radnych ma pytania
względnie uwagi do przedłożonych materiałów?”
Wobec braku uwag do projektu uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia zasobów.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 13 radnych zasoby zostały
przyjęte i stanowią załącznik nr 16 do protokołu.
P u n k t 16
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?”
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 LI/307/2018r została przyjęta i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
P u n k t 17
Zapoznanie radnych z protokołem nr 33/2018r z 20 marca 2018r nt.” Kontrola
wydatków związanych z realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych ,utrzymania Świetlicy Środowiskowej w 2017r”
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński zwrócił się o przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej
z kontroli przeprowadzonej w dniu w dniu 20 marca 2018r nt. „ Kontrola wydatków związanych
z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,utrzymania Świetlicy
Środowiskowej w 2017r.Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 19 do protokołu z sesji.
P u n k t 18
Zapoznanie radnych z protokołem nr 34/2018r z 9 kwietnia 2018r nt.”Kontrola działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie za 2017 rok
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński zwrócił się o przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej

z kontroli przeprowadzonej w dniu w dniu 9 kwietnia 2018r nt. ”Kontrola działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kłodawie za 2017 rok „ Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 20 do
protokołu z sesji.
P u n k t 19
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż na ostatniej L sesji w dniu 23 marca 2018r
radni nie zgłosili wniosków i interpelacji.
P u n k t 20
Interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu obrad
L sesji.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem- „Czy ktoś z radnych ma uwagi do
protokołu L 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 21
Wolne wnioski
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński odczytał pismo z dnia 23 kwietnia 2018r Stowarzyszenia
Oświatowego Górki w sprawie przekazania w użytkowanie działki położonej w miejscowości Górki.
Kserokopia pisma stanowi załącznik nr 20 do protokołu.Radni nie zajęli stanowiska w powyższej
sprawie. Temat zostanie rozpatrzony na spotkaniach radnych w miesiącu maju br.
Radny Antoni Rzetelski podziękował za dofinansowanie drużyny sportowej dziewcząt ze Szkoły
Podstawowej w Górkach przez gminę Kłodawa.
Radna Jadwiga Tyksińska zwróciła się o informacje na jakim etapie jest kosztorys ul. Polnej oraz czy
powinny być odrolnione grunty.
Pani Dorota Galus Pełniąca Funkcje Burmistrza wyjaśniała, iż termin wykonania dokumentacji na
ulice Polną jest do końca czerwca br. Po wykonaniu dokumentacji wiadomo będzie , które grunty
będą do wykupu.
Radny Karol Marczak zgłosił uwagę, że przy ul. Harcerskiej 7 znajduje się zarwana studzienka.
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński zaproponował , wyjazd studyjny dla radnych
zorganizowany przez WOKiSS połączony do gminy w której budowane są drogi z płyt.
Radna Anna Michalak c. Franciszka skrytykowała propozycje , gdyż jej zdaniem taki wyjazd
powinien być zorganizowany na początku kadencji a nie na koniec.
Radny Wojciech Matczak zwrócił się o wybudowanie studzienki na wysokości posesji przy ul.
Warszawska 3. Obecnie znajduje się tam studzienka rewizyjna z której przelewa się woda.
Radny odniósł się również do propozycji wyjazdu radnych w celu oględzin dróg z płyt
stwierdzając,iż mieszkańcy podziękują za takie drogi.
Pan Ryszard Witczak – przewodniczący Rady Osiedla nr 1 odniósł się do budowy ul. Polnej.
Przypomniał,iż we wcześniejszych latach były zabezpieczone w budżecie środki na budowę ul.
Polnej ,ale z tych środków wybudowano drogę w Kobylacie.
Radna Anna Michalak c. Franciszka zwróciła się do Przewodniczącego Rady , aby nie robił nadziei
mieszkańcom,że zostanie wybudowana ulica Polna, gdyż nie ma środków w budżecie.

Radna Jadwiga Tyksińska zwróciła się do Przewodniczącego Rady, aby wykazał takie same chęci do
budowy dróg w mieście jakie miał do budowy dróg na wsiach. Nadmieniła,iż miała zapewnienie od
pani Burmistrz o budowie drogi.
Pani Dorota Galus Pełniąca Funkcje Burmistrza wyjaśniła,iż nic nie można zrobić dopóki nie będzie
dokumentacji. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej można wpisać budowę ul. Polnej.
P u n k t 22
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady LI sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady LI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
Protokołowała
(-)Krystyna Rzetelska

Przewodniczący Rady
(-)Grzegorz Siwiński

