Rada Miejska w Kłodawie
Radni-Sesja
Protokół nr X/2019
X sesji Rady Miejskiej w Kłodawie ,która odbyła się w dniu 18 czerwca 2019r.Obrady rozpoczęto 18
czerwca 2019 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 12:10 tego samego dnia.
Listy obecności radnych,sołtysów,zaproszonych gości stanowią załączniki od nr 1 do nr 4.
W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych.
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.
Zwrócił się do radnych z pytaniem-”Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do
porządku obrad X sesji?.Wobec braku uwag do porządku obrad,Przewodniczący przedstawił porządek
X sesji.
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu IX sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Raport Burmistrza o stanie Gminy Kłodawa.
6.Debata nad raportem o stanie Gminy.
7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłodawy wotum zaufania za 2018 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kłodawa za 2018 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2018 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłodawy.

10.Podjecie uchwały w sprawie przekazania skargi do podmiotu właściwego do rozpatrzenia.
11.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.
12.Interpelacje i wnioski radnych.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie obrad sesji.
Głosowano w sprawie:
Ustalenie porządku obrad sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna
Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz
Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska.
3. Przyjęcie protokołu IX sesji.
Przewodniczący Rady poinformował,iż protokół IX sesji został przedłożony państwu radnym do wglądu.
Zwrócił się do radnych z pytaniem-”Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do
porządku IX sesji?”.Wobec braku uwag do protokołu, Przewodniczący Rady poddał protokół pod
głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu IX sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna
Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz
Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska.
4. Raport Burmistrza o stanie Gminy Kłodawa.
Zgodnie z art.28aa ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r.,poz.506) wójt co roku w terminie
do 31 maja przedstawia radzie raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta
w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i
budżetu obywatelskiego. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W
debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Głos również mogą
zabierać mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne

zgłoszenie, poparte podpisami: w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób. Informacja na
ten temat została umieszczona na stronie : BIP w dniu 10 czerwca 2019r.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 chyba, że rada postanowi
o zwiększeniu tej liczby. Raport o Stanie Gminy Kłodawa otrzymali państwo radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
Raport został podany został do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie: BIP Kłodawa.
Raport stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
5. Debata nad raportem o stanie Gminy.
Przewodniczący rady otworzył debatę nad raportem o stanie Gminy.
W dyskusji wzięli udział:
- Anna Michalak nadmieniła,iż w raporcie o stanie mienia Gminy Kłodawa zostały przedstawione
informacje o stanie mienia komunalnego przygotowane na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu
i Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018r.Zdaniem radnej w wymienionych dokumentach należy
rozważyć poprawność niektórych zapisów.
W raporcie widnieje zapis o zwrocie części środków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego
realizowanego w 2017 roku. Kwota zwrotu wyniosła 50 740,07zł natomiast w tabeli podana jest kwota
zwrotu funduszu sołeckiego w kwocie 62 219,40zł.Radna zwróciła się do skarbnika o wyjaśnienie
różnicy w podanych kwotach.
- Grzegorz Dzięgielewski – Skarbnik poinformował,iż zwrot funduszu sołeckiego w roku 2018 wyniósł
kwotę 50 740,07zł.
- Piotr Michalak – Burmistrz stwierdził,iż nie ma żadnych nieprawidłowości jeśli chodzi o kwotę
w zwrocie funduszu sołeckiego.
- Anna Michalak – stwierdziła,że żaden radny nie wie jakie wydatki mieszczą się w paragrafie „różne
wydatki.”Nadmieniła,iż w raporcie została wprowadzona kwota 1 845zł, a w ocenie radnej powinna być
kwota około 60 000 zł.
- Piotr Michalak – zwrócił uwagę,że dyskusja toczy się nad raportem gminy za 2018r.wydatek,o którym
radna wspomniała dotyczył wydatków w roku 2017 i dotyczył aktualizacji dokumentacji na drogi.
- Anna Michalak – stwierdziła,że nie do końca zgadza się z wypowiedzią p. Burmistrza.
- Piotr Michalak – dodał ,że jest część opisowa , która dokładnie opisuje każdy wydatek jaki był w 2018
roku.
- Anna Michalak – w raporcie widnieje zapis o przebudowie oświetlenia ulicznego w Kłodawie przy ul.
Barbary oraz miejscowości Rgielew. Radna zgłosiła o wykreślenie zapisu dotyczącego ul. Barbary,gdyż
zdaniem radnej nie było budowy oświetlenia ulicznego na wymienionej ulicy. Złożyła wniosek o
sprawdzenie tego wydatku.
- Piotr Michalak – stwierdził,iż nie przyjmuje wniosku o wykreślenie tego zapisu. Gdyby nie było takiego
wydatku nie znalazłby się taki wpis w raporcie. Przy ul. Barbary została założona 1 lampa.

- Anna Michalak – następnie radna odniosła się do wydatków na przebudowę budynku przy ul. Dąbskiej
celem utworzenia budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej. W raporcie widnieje tylko kwota 48 141,22
zł, która została przekazana w ramach budżetu obywatelskiego. Zdaniem radnej winny być doliczone
dotacje z listopada 2016 w kwocie 50 000 zł,z grudnia 2016 – 20 000zł oraz z maja 2017 – 78 000zł,
co ogółem daje kwotę 196 141,22 zł.
- Piotr Michalak – Burmistrz wyjaśnił,iż kwota 48 141,22 zł została przekazana z budżetu Gminy
Kłodawa i ta kwota została ujęta w środkach trwałych gminy.
- Anna Michalak – odniosła się do zakupu telefonu komórkowego za kwotę 3 739,30zł.Zgodnie z
protokołem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej zakupiono 6 szt. telefonów. Zdaniem radnej
wszystkie telefony powinny być zaewidencjonowane.
- Piotr Michalak – Burmistrz wyjaśnił,iż zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym czasie na stan
środków trwałych ewidencjonowano środek powyżej 3500zł,poniżej tej kwoty w umieszcza się w
rejestrze. Obecnie zmieniła się ustawa i na stan środków trwałych wpisuje się środki od kwoty powyżej
10 000zł.
- Anna Michalak – stwierdziła,że nie wiedziała,że w urzędzie prowadzony jest rejestr środków trwałych.
Radna dodała,że zarówno w raporcie jak i w sprawozdaniu z wykonania budżetu winny być wiarygodne
informacje,w związku z tym przed podjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania, zaproponowała
przerwę w obradach w celu skorygowania wymienionych uwag w dokumentach.
- Krystyna Kacprzak – dodała,że niepokojącym jest zaległość z tytułu podatku od nieruchomości.
Czy nie należy pomyśleć o wpisaniu tych dłużników do rejestru dłużników?.
Przewodniczący Rady dodał,że jego zdaniem jest wyższa kwota dłużników, gdyż należy doliczyć
dłużników podatku rolnego czy od środków transportowych.
- Piotr Michalak – Burmistrz nadmienił,iż gmina to wspólnota własności. Raport mówi o tym wszystkim
co dzieje się w gminie. Działania burmistrza i administracji będą w ramach obowiązujących przepisów.
Zaległość z tytułu podatków powstała min. z powodu zaniżania przez mieszkańców podatku,braku
przeprowadzonych postępowań spadkowych, braku wykazania budynków gospodarczychitp.
Burmistrz dodał,że wszystko będzie weryfikowane. Mieszkańcy wymagają, ale sami nie płacą podatków
należycie.
- Krystyna Kacprzak – nie można obwiniać obecnego Burmistrza za powstałe zadłużenie,gdyż
poprzednicy tego nie respektowali.
Przewodniczący Rady dodał również,że podobnie będzie z ul. Polną, która w roku bieżącym nie będzie
budowana. Były to tylko hasła wyborcze.
- Piotr Michalak – Burmistrz wyjaśnił,iż na dzień dzisiejszy nie ma podpisanej żadnej umowy na budowę
ul. Polnej. Zostanie ogłoszony ponownie przetarg i wszystko wówczas zostanie doprowadzone do końca.
Przewodniczący Rady odniósł się do rewitalizacji Placu Wolności. Gmina jest właścicielem ratusza,ale
nie można sfinalizować remontu ze środków z budżetu. Zwrócił się z pytaniem -”Co dzieje się w tym
kierunku?”
- Piotr Michalak – Burmistrz wyjaśnił,iż 19 marca 2019r podpisany został akt notarialny. Na dzień

dzisiejszy gmina nie posiada dokumentacji. Niebawem zostaną przedstawione propozycje zmian
budżetowych,aby zacząć działać w tym kierunku.
- Anna Michalak – zwróciła uwagę,że niepokojącym faktem jest również wzrost cen odpadów
komunalnych. Należy podjąć działania w kierunku uszczelnienia tego systemu. Koszty powinny
równoważyć się z wydatkami.
- Aneta Zielińska – zwróciła się o informacje jak postępują prace związane z likwidacją składowiska
odpadów przy Kopalni Soli”Kłodawa”.
- Piotr Michalak – Burmistrz wyjaśnił,iż temat zalegających odpadów przy kopalni trwa. Były
prowadzone rozmowy z Ministrem Finansów. Informacje na ten temat będą przedstawione w innym
terminie.
- Paweł Witkowski – były prowadzone rozmowy nt. przyłączenia naszej gminy do sieci gazowej. Radny
zwrócił się z pytaniem -”Co dzieje się ,że temat ucichł?”.
- Piotr Michalak – Burmistrz wyjaśnił,iż po stronie gminy nie ma żadnych problemów. Gmina nie ma
wpływu na inwestora. Temat jest na etapie dokumentów.
- Paweł Witkowski – dodał,że zostały zdjęte środki z budżetu na wymianę piecy i mieszkańcy są
zdezorientowani w temacie.
- Piotr Michalak – Burmistrz wyjaśnił,iż zdjęcie kwoty z budżetu umotywowane było uruchomionym
programem”Czyste powietrze”,a środki zostały przeniesione na budowę dróg.
- Aneta Zielińska – odniosła się do zawartej w raporcie informacji na temat bezdomności. Radna zwróciła
się z pytaniem-”Czy można zmniejszyć koszty?”.
- Alina Kruszka – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśniła,iż gmina ponosi koszty bezdomności
osób, które ostatnie miejsce zameldowania miała na terenie naszej gminy. Obowiązkiem gminy jest
zapewnienie takiego schronienia. Należy zauważyć,że jest to problem narastający. Na dzień dzisiejszy
w Kole przebywają 3 osoby i na terenie kraju 2.
Jeśli chodzi o placówkę wsparcia dziennego,problem dotyka nasza gminę. Gmina rozwiązuje problem
osób starszych poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej i świadczenie pomocy osobom starszym.
Poprzez takie działania znacznie obniżają się koszty. Pomimo tych działań jest potrzeba utworzenia
Placówki Wsparcia Dziennego. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie pracował nad tym tematem.
- Aneta Zielińska - dodała,że jest program rządowy „Senior Plus”,warto byłoby z niego skorzystać.
- Alina Kruszka – zostało złożone zapotrzebowanie na ten program od miesiąca lipca. Dotychczas
ośrodek nie kwalifikował się na ten program. Obecnie zostały zmienione kryteria.
Odnośnie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego decyzja należy do państwa radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłodawy wotum zaufania za 2018r
Przewodniczący Rady poinformował,iż po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada
przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu
burmistrzowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego
składu rady gminy.W naszym przypadku ustawowy skład rady wynosi15 osób, bezwzględna liczba

wynosi 8 osób.
Przewodniczący Rady poprosił wiceprzewodniczącą Rady Barbarę Frątczak o przedstawienie projektu
uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłodawy wotum zaufania za 2018 rok wraz z
uzasadnieniem.
W dyskusji wzięli udział:
- Piotr Michalak – Burmistrz podziękował za dyskusje nad raportem i udzielenie wotum zaufani.
Podziękował pani zastępcy za przygotowanie raportu. Nadmienił,iż w ramach oszczędności nie zlecano
wykonania raportu firmie zewnętrznej. Dodał również,że inne gminy zleciły wykonanie raportu firmą.
Szkoda jednak,że mieszkańcy nie włączyli się w dyskusje nad debatą. Być może jest to spowodowane
tym,że pierwszy rok jest raport o stanie gminy i wotum zaufania.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłodawy wotum zaufania za 2018r.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Uchwała X/90/2019 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kłodawa za 2018
rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2018 rok.
Przewodniczący Rady poinformował,iż sprawozdanie sprawozdania finansowego Gminy Kłodawa za
2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2018 rok. Sprawozdania
stanowią załączniki nr 6 i 7 do protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował,iż państwo radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy Kłodawa za 2018r.Ze sprawozdaniem zapoznali się państwo radni na posiedzeniach komisji
stałych. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2018r wraz z wnioskiem
w sprawie absolutorium zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół
w Koninie. Opinia komisji i wniosek stanowią załączniki nr 8 i 9
Zaproponował, aby sprawozdania z wykonania budżetu gminy nie odczytywać, wysłuchać informacji
Skarbnika gminy pana Grzegorza Dzięgielewskiego oraz Burmistrza pana Piotra Michalaka.
Następnie Skarbnik gminy Grzegorz Dzięgielewski przedstawił uchwałę Nr SO-0954/28/8/Ko/2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2019r.
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłodawy sprawozdaniu z wykonania
budżetu gminy Kłodawa za 2018r wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Uchwała stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
Kolejno Skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe gminy Kłodawa za 2018r.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusje nad przedstawionymi materiałami. Wobec braku dyskusji nad
sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok przewodniczący poddał
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kłodawa za

2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2018rok.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kłodawa za 2018 rok wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2018 rok..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Uchwała X/91/2019 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania absolutorium Burmistrzowi Kłodawy.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Skarbnika gminy Grzegorza Dzięgielewskiego o przedstawienie
informacji o stanie mienia gminy Kłodawa. Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Adam Chmiel o przedstawił uchwałę Komisji
Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2018r wraz z uzasadnieniem
wniosku w sprawie absolutorium Burmistrza Kłodawy. Uchwała komisji stanowi załącznik nr 13 do
protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że wniosek komisji w sprawie absolutorium dla Burmistrza został
przesłany do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Zwrócił się do Skarbnika gminy Kłodawa pana Grzegorza Dzięgielewskiego o odczytanie uchwały
Nr SO-0955/50/8/Ko?2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 6 czerwca 2019r w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Kłodawie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłodawy z tytułu wykonania budżetu za 2018
rok. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Koninie po zapoznaniu się z
opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok oraz Uchwałą Komisji Rewizyjnej
w sprawie wniosku o udzielenie Burmistrzowi Kłodawy absolutorium uznał, że wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie o udzielenie Burmistrzowi Kłodawy absolutorium za 2018 rok
został uzasadniony.
Następnie przewodniczący zwrócił się o przedstawienie opinii w sprawie absolutorium Burmistrza
Kłodawy przewodniczących stałych komisji:
- Komisji Działalności Gospodarczej, Komunalnej, Budżetu i Finansów pana Pawła Witkowskiego
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych panią Barbarę Wiśniewską
- Komisji Mieszkaniowej panią Anetę Zielińską
- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji panią Annę Michalak
Opinie komisji stanowią załączniki nr 15 – 18 do protokołu.
Przewodniczący otworzył dyskusje.
Dyskusja nie odbyła się.
Wobec uchwały Komisji Rewizyjnej i wniosku komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Kłodawy za 2018r przewodniczący poddał pod głosowanie:

- uchwałę o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kłodawy
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielania absolutorium Burmistrzowi Kłodawy..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Uchwała X/92/2019 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Pan Piotr Michalak – Burmistrz podziękował za udzielone wotum zaufania i absolutorium.
Podziękowanie skierował do radnych,administracji,kierowników i dyrektorów jednostek budżetowych.
Dodał,iż udzielone wotum zaufania i absolutorium pozwala pracować dalej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do podmiotu właściwego do rozpatrzenia.
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do podmiotu
właściwego do rozpatrzenia otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Dodał,iż na IX sesji Rady Miejskiej w Kłodawie w dniu 30 maja 2019r. Rada Miejska w Kłodawie
przyjęła stanowisko w sprawie petycji o odwołanie Przewodniczącego Rady. Stanowisko zostało
przesłane do Wojewody Wielkopolskiego oraz wnioskodawcy. W oparciu o art.229 pkt.1 i 231 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego skargę na Przewodniczącego Rady
rozpatruje wojewoda. W związku z powyższym został wywołany projekt przedmiotowej uchwały.
Po podjęciu przez Radę Miejską zostanie przesłany wraz ze skargą do Wojewody Wielkopolskiego
w celu rozpatrzenia.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił panią Barbarę Frątczak – wiceprzewodniczącą Rady.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do podmiotu właściwego do rozpatrzenia.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Uchwała X/93/2019 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady poinformował,iż na IX sesji Rady Miejskiej w Kłodawie w dniu 30 maja br. radni
nie zgłosili wniosków i interpelacji.
11. Interpelacje i wnioski radnych.
Radni nie złożyli wniosków i interpelacji.
12. Wolne wnioski.
W dyskusji wzięli udział:
- Grzegorz Siwiński – poinformował,iż na drodze spornej w Pomarzanach dużo się dzieje. Droga została

zaorana i zamknięta. Radny zwrócił się z pytaniem-”Jakie działania zostały podjęte w tym kierunku?”
- Piotr Michalak – Burmistrz wyjaśnił,iż sytuacja jest coraz bardziej napięta. Gmina wystąpiła
o przywrócenie drogi do stanu pierwotnego, kiedy została zaorana. Przygotowany został pozew do sądu
w sprawie przywrócenia drogi do stanu posiadania.
Dodał również,że mieszkańcy deklarowali się,że mogą korzystać z innej drogi niż droga sporna.
- Aneta Zielińska – poinformowała,że nie do końca uporządkowany został teren po ścięciu krzewów
o ścięcie których prosiła na poprzedniej sesji.
Ponadto w imieniu mieszkańców ul. Barbary zwróciła się o wycięcie drzewa rosnącego na tej ulicy
od drogi od osiedla w kierunku ul. Barbary. Mieszkańcy składali pismo w tej sprawie do urzędu.
Pan Piotr Michalak – Burmistrz poinformował,iż w związku z tym,że są wzmożone prace przed imprezą
22 czerwca br. teren zostanie uporządkowany w późniejszym terminie.
- Anna Michalak – poruszyła problem braku dezynfekcji pojemników na odpady,które opróżniane są
i pozostawione bez dezynfekcji.
- 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.
- 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.
- Pan Piotr Michalak – Burmistrz wyjaśnił,iż decyzja o przeznaczeniu środków na wyżej wymieniony cel
należy do Rady Miejskiej. Przyznał ,że w tej części gminy, gdzie mieści się sołectwo jest brak świetlic
wiejskich.
- Pani Aneta Zielińska – Gmina złożyła wniosek o przebudowę dróg 1000 lecia i 1 Maja. Procedura
oceny wniosków cały czas trwa. Na koniec miesiąca czerwca ma nastąpić rozstrzygnięcie.
- Pani 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.
Pan Piotr Michalak – Burmistrz zaprosił wszystkich mieszkańców na obchody „Dni Solnego Miasta”
w dniu 22 czerwca 2019r.
Pan Paweł Rosiak poinformował,iż w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie znajduje się wystawa
fotograficzna pt.”Dawna Kłodawa”.Wystawę można oglądać codziennie w godzinach pracy GOK.
13. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady X sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kłodawie
(-) Krzysztof Krusiński

Przygotował(a): Krystyna Rzetelska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

