Rada Miejska w Kłodawie
Sesje Rady Miejskiej
Protokół nr XI/2019
XI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie,która odbyła się dniu 18 lipca 2019.Obrady rozpoczęto 18 lipca
2019 o godz. 10:30, a zakończono o godz. 13:19 tego samego dnia.
Listy obecności:radnych,sołtysów,zaproszonych gości stanowią załączniki od nr 1 do nr 4.
W posiedzeniu wzięło udział 14 członków.
Obecni:
1. Adam Chmiel
2. Marzanna Chuchro
3. Barbara Frątczak
4. Ryszard Frątczak
5. Edyta Główczyńska
6. Krystyna Kacprzak
7. Katarzyna Kalinowska
8. Krzysztof Krusiński
9. Janusz Łopaciński
10. Anna Michalak
11. Grzegorz Siwiński
12. Ryszard Szubert
13. Barbara Wiśniewska
14. Paweł Witkowski
15. Aneta Zielińska
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Krzysztof Krusiński.
2. Ustalenie porządku obrad sesji.
Przewodniczący Rady poinformował,że porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Zaproponował wprowadzić do porządku obrad dodatkowy punkt tj.”Podjecie uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2043”.
Punkt ten zaproponował rozpatrzeć jako 12 porządku obrad. Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie porządek obrad XI sesji wraz z wprowadzeniem dodatkowego punktu.
Głosowano w sprawie:
Ustalenie porządku obrad sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:

ZA (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna
Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard
Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciński
a) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2043.- ( dodatkowy punkt)
3. Przyjęcie protokołu X sesji.
Przewodniczący Rady poinformował,iż protokół X sesji został przedłożony państwu radnym do wglądu.
Zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do
porządku X sesji?.Wobec braku uwag do protokołu,Przewodniczący Rady poddał protokół pod
głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu X sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna
Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard
Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciński
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
Przewodniczący Rady poinformował,iż sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza otrzymali
radni wraz z materiałami na sesję. O przedstawienie sprawozdania, przewodniczący prosił Burmistrza
pana Piotra Michalaka. Dodatkowo Burmistrz podzielił się informacją że lista wniosków w sprawie
dofinansowania dróg w mieście trafiła do Premiera. Nie ma jeszcze informacji o rozstrzygnięciu
wniosków. Kolejna informacja przekazana radnym była informacja,że cały czas trwa wykup gruntów pod
drogę przy ul. Polnej. Następnie Burmistrz zwrócił się z apelem do wszystkich obecnych na sesji,a także
poprzez teletransmisje obrad sesji do mieszkańców o dokładne i rzetelne składanie deklaracji
podatkowych oraz deklaracji na odpady. Na spotkaniu Rady Osiedla nr 1 w dniu 11 lipca br. została
przekazana ta informacja. Burmistrz wyjaśnił,iż mieszkańcy nie zgłosili uczciwie w deklaracjach
faktycznych metrów swoich nieruchomości. Garaże i budynki gospodarcze również podlegają
opodatkowaniu. Powyższy apel Burmistrz skierował do osób, które składają oświadczenia majątkowe,
gdyż w tych przypadkach również są różnice. Będą wszczynane postępowania weryfikacyjne.

Nieodebranie nowego budynku nie oznacza nie opłacanie podatku. Temat ten dotyczy również
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
5. Sprawozdanie Komendanta Gminnego o działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Gminy Kłodawa za 2018r.
Przewodniczący Rady poinformował,iż sprawozdanie Komendanta Gminnego o działalności jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kłodawa za 2018r.otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji. Poinformował,że na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 15 lipca br. radni
wysłuchali wyjaśnień prezesa, a także przeprowadzili dyskusje. Zwrócił się z pytaniem do radnych i
prezesa OSP czy są chętni do zabrania głosu. Wobec braku chętnych do dyskusji,przewodniczący
przeprowadził głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Sprawozdanie Komendanta Gminnego o działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Gminy Kłodawa za 2018r.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna
Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard
Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciński
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. O przedstawienie projektu
uchwały poprosił Burmistrza pana Piotra Michalaka.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna
Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard

Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciński
Uchwała nr XI/94/2019 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą
"Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w
Gminie Kłodawa-Etap VII".
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Zmiana miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa-Etap VII"otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji. O przedstawienie projektu uchwały poprosił Burmistrza pana Piotra
Michalaka. Wobec braku dyskusji,przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Zmiana
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa-Etap
VII".
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XI/95/2019 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta i gminy Kłodawa.
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kłodawa otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji. O przedstawienie projektu uchwały poprosił Burmistrza pana Piotra Michalaka.
Wobec braku dyskusji,przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta i gminy Kłodawa.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna
Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard
Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska

NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciński
Uchwała nr XI/96/2019 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
położonej w Kłodawie.
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił Burmistrza pana Piotra Michalaka.
Wobec braku dyskusji,przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w
Kłodawie.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna
Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard
Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciński
Uchwała nr XI/97/2019 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
10. 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 poprosił Burmistrza pana Piotra Michalaka.
Wobec braku dyskusji,przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych
dotychczasowym dzierżawcom.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna

Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard
Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciński
Uchwała nr XI/98/2019 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2019r.otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił Skarbnika pana Grzegorza Dzięgielewskiego.
W dyskusji wzięli udział:
Burmistrz Piotr Michalak- wyjaśnił,iż do budżetu zostały wprowadzone dwie istotne zmiany.
Pierwsza zgodnie z ustaleniami na spotkaniu przedsesyjnym dotyczy wprowadzenia do budżetu kwoty
500 000zł w związku z budową drogi ul. Rolnicza.
Druga zmiana dotyczy zwiększenia środków o kwotę 50 000zł z przeznaczeniem na utrzymanie
bezdomnych psów. Jest to konsekwencja decyzji z poprzednich lat. Psów przybywa mimo prowadzonych
adopcji. Zwiększyły się również koszty utrzymania 1 psa w schronisku w Czarkach. Plan pierwotny
wynosił 100 000zł.
Zmiana w budżecie dotycząca budowy ul. Rolniczej jest zadawalająca. W przypadku ul. Polnej nie ma
pozwolenia na budowę ,nie oznacza to,że odstępuje się od budowy tej ulicy.
Niepokojącym jest to,że w poprzednim roku nie było zbilansowania gospodarki odpadami i różnicę
trzeba było pokryć z budżetu gminy.W związku z tym trzeba będzie zaciągnąć kredyt w wysokości 500
000 zł.
Burmistrz podkreślił,iż mieszkańcy wymagają od gminy, ale sami muszą postępować również uczciwie
w stosunku do gminy. Składane deklaracje podatkowe powinny być rzetelne sporządzane.
Wobec braku dalszej dyskusji,przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna
Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard
Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciński
Uchwała nr XI/99/2019 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2043.
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2043 otrzymali radni wraz
z materiałami na sesję.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił Skarbnika pana Grzegorza Dzięgielewskiego.
Pan Grzegorz Dzięgielewski – Skarbnik gminy poinformował,iż w wieloletniej prognozie finansowej
dostosowano kwoty dochodów, wydatków i przychodów do budżetu gminy. Zwiększono wydatki
inwestycyjne, które zostaną pokryte przychodami z kredytów tj:drogi gminne 500 000 zł ( z
przeznaczeniem na budowę ul. Polnej).
Kwotę wydatków na 2019r.pomniejszono do kwoty 100 000zł, a zwiększono wydatki roku 2020, które po
zmianie wynoszą 1 450 000 zł. Łączna kwota środków przeznaczonych na budowę ul. Polnej nie
zmniejszyła się.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kłodawa na lata 2019-2043.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XI/100/2019 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
13. Zapoznanie radnych z protokołami z kontroli Komisji Rewizyjnej:
a) nr 5/2019 z 20 maja 2019r. nt."Kontrola działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie za
2018r.
b) nr 6/2019 z 13 czerwca 2019r.nt."Kontrola udzielonej dotacji z budżetu gm. Kłodawa dla Klubu
Sportowego"Górnik" w 2018r.
c) nr 7/2019 z 8 lipca 2019r.nt."Kontrola dotacji udzielonej przez gm. Kłodawa dla
Stowarzyszenia"Sprawni Inaczej"
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wyniki przeprowadzonych kontroli przez Komisję
Rewizyjną. Poinformował również,że protokoły komisji są do wglądu radnych w biurze rady.
Protokoły nr 5,6,7 Komisji Rewizyjnej stanowią załączniki od nr 12 do 14 do protokołu.
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady przypomniał wnioski,które zgłosili radni na X sesji Rady Miejskiej w Kłodawie:
- Radna Krystyna Kacprzak - w imieniu mieszkańców zgłosiła prośbę o zamontowanie huśtawki przy ul.
Tadeusza Kościuszki. Wcześniej huśtawka była,została zdemontowana do naprawy i nie powróciła na
swoje miejsce.

- Radna Krystyna Kacprzak – zwróciła się o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na
założenie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Leszczach. Radna dodała,że środki
z funduszu sołeckiego sołectwo przeznaczyło na ten cel,jednak nie wystarczają w pełni na pokrycie tej
inwestycji.
Radna Anna Michalak – poruszyła problem braku dezynfekcji pojemników na odpady,które opróżniane
są i pozostawione bez dezynfekcji.
- Radny Ryszard Frątczak – w imieniu mieszkańców sołectwa Rgielew zwrócił się o przychylenie się do
wniosku mieszkańców w sprawie zabezpieczenia kwoty około 20 000zł z przeznaczeniem na wykup
gruntu pod budowę świetlicy.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Piotr Michalak – Burmistrz wyjaśnił,że ławka została zakupiona i w najbliższym czasie zostanie
zamontowana.
W temacie dotyczącym zabezpieczenia środków w budżecie na centralne ogrzewanie w świetlicy
wiejskiej w Leszczach Burmistrz poinformował,iż sołectwo nie zabezpieczyło środków funduszu
sołeckiego na ten cel w roku bieżącym. Dodał również,że sołectwo może złożyć wniosek o
dofinansowanie z programu”Pięknieje Wielkopolska Wieś”.
Odnośnie dezynfekcji pojemników na odpady Burmistrz wyjaśnił,iż zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kłodawa właściciele nieruchomości mają
obowiązek utrzymania pojemników na odpady w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym. Obowiązek ten dotyczy również mycia i dezynfekcji tych pojemników. Firma odbierająca
odpady komunalne w ramach zawartej umowy nie ma obowiązku mycia i dezynfekcji pojemników na
odpady. Mając jednak na uwadze problem utrzymania w czystości pojemników i kontenerów na odpady
usytuowanych na terenach zabudowy wielorodzinnej zostaną one poddane dezynfekcji przez firmę
odbierającą odpady z tych pojemników. Firma PreZero dokona dezynfekcji pojemników i kontenerów na
odpady usytuowanych na terenach zabudowy wielorodzinnej w dniu 18.07.2019 r. Działania zostaną
wykonane ponownie w miesiącu sierpniu.
W sprawie zabezpieczenia środków dla sołectwa Rgielew na wykup gruntu pod budowę świetlicy
wyjaśnił,że jeśli będzie akceptacja radnych kwota zostanie zabezpieczona w budżecie.
Radna Krystyna Kacprzak dodała,że środki z funduszu sołeckiego z roku 2019 przeznaczy na
dokumentacje dotyczącą centralnego ogrzewania.
15. Interpelacje i wnioski radnych.
W dyskusji wzięli udział:
- Radny Grzegorz Siwiński - poinformował,iż na drodze Pomarzany- Dąbrówka było prowadzone
rozgraniczenie. Zdaniem radnego temat powinien zostać uregulowany po zbiorach, aby nie było podobnej
sytuacji jaka występuje w Pomarzanach z drogą.

Radny Ryszard Szubert- zgłosił pod rozwagę, aby wymienić kamery monitoringu miejskiego na bardziej
nowoczesne oraz rozbudować obecny monitoring. Radny stwierdził,iż coraz więcej występuje szkód na
mieniu i trudno ustalić jest sprawców. Zdaniem mówcy dobrze byłoby,aby monitoring obejmował
również Park Górnika. Radny zwrócił się także o umieszczenie kosza przy strzelnicy w Parku Górnika.
Radny Ryszard Frątczak – zgłosił,że powstaje dzikie wysypisko odpadów za sklepem
w Rycerzewie przy drodze w kierunku Łęczycy.
Radna

Aneta

Zielińska

zgłosiła

pod

rozwagę

zakup

koszy

na

odchody

zwierząt.

Radna Anna Michalak – zwróciła się o uporządkowanie tematu 2 suchych drzew rosnących przy pasażu
sklepów przy ul. Dąbskiej.
Radny Piotr Michalak – w temacie dotyczącym monitoringu wyjaśnił ,aby rozbudować czy unowocześnić
monitoring muszą znaleźć się środki w budżecie na ten cel.
Radny Paweł Witkowski – podziękował Komendantowi Policji w Kłodawie za szybką reakcję na
zgłoszoną interwencje.
Przewodniczący Rady Krzysztof Krusiński również podziękował służbom porządkowym za szybką
reakcje w sprawie podrzucania odpadów.
Radna Krystyna Kacprzak – dodała,że pracownicy Spółki Wodnej przy odnawianiu rowu w Cząstkowie
również znaleźli odpady w rowie.
Burmistrz Piotr Michalak stwierdził,że jest mniej dzikich wysypisk, gdyż często strażnicy ustalają
właścicieli tych odpadów.
Burmistrz poinformował,że mogą pojawiać się skargi mieszkańców na działalność Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Kłodawie. Zaczęto wymieniać wodomierze i porządkować spawy związane z poborem
wody przez mieszkańców. Jest to problem , który dotyczy rolników, działalności gospodarczych oraz
indywidualnych odbiorców.
Radny Paweł Witkowski – poinformował,iż w innych gminach deklaracje zerowe są obciążane niższymi
opłatami.
Burmistrz Piotr Michalak – wyjaśnił,iż deklaracji zerowych nie można obciążyć opłatami.W gminie nie
są problemem deklaracje zerowe tylko brak złożonych deklaracji na osoby,które zamieszkują w gminie.
Przewodniczący Rady zwrócił się do przewodniczących komisji stałych rady o przedstawienie informacji
nt. posiedzeń komisji stałych rady w miesiącu lipcu.
16. Wolne wnioski.
Pan Tomasz Barański – Radny Rady Powiatu podziękował za współpracę z nową radą, Policją i Strażą
Miejską. Podziękował pani dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za współpracę
i zgodę na dostęp do hydrantów oraz montaż nowych na prośbę Ochotniczych Straży Pożarnych.
Poprzednio temat był trudny do załatwienia.
Następnie poinformował,iż w dniu 19 lipca br. o godz. 8.00 odbędzie się odbiór nowego odcinka drogi
Kłodawa-Głogowa.
Radny Grzegorz Siwiński zwrócił się o informacje jak wygląda rekrutacja w powiecie do szkół średnich?
Pan Tomasz Barański wyjaśnił,iż z posiadanych informacji wie,że w Kłodawie zostało utworzonych

5 oddziałów. Nie wszyscy uczniowie z terenu naszej gminy dostali się do liceum w Kłodawie.
Więcej informacji będzie po sesji Rady Powiatu, która odbędzie się w miesiącu sierpniu.
Pan Jarosław Kowalewski – sołtys sołectwa Rgielew zgłosił,iż na ul. Warszawskiej od starego młyna
w kierunku kościoła wstępują częste awarie wodociągu. Należy zastanowić się,czy nie należałoby
wymienić rury na awaryjnym odcinku.
Pani Anna Łuc – dyrektor Zakładu Wodociągu i Kanalizacji w Kłodawie wyjaśniła,że na awarie zakład
nie ma wpływu. Potwierdziła,że na wymienionym odcinku były ostatnio dwie awarie. Nie da się
wymienić na całej struktury od zaraz, gdyż są to znaczne koszty. Podkreśliła również,że awarie dla
zakładu stanowią również koszty.
17. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady XI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kłodawie
(-) Krzysztof Krusiński
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