Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko
Urząd Miejski Gminy Kłecko, 62-270 Kłecko, ul. Dworcowa 14
tel. 61 427-01-25, fax 61 427-02-21
e-mail: klecko@klecko.pl; rada@klecko.pl; www.klecko.pl

Protokół Nr XIII 2019
z XIII sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko
odbytej w dniu 28 sierpnia 2019r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

ROK:0002.13.2019
Obrady rozpoczęto się o godzinie 17.00
Na 15-to osobowy skład Rady w sesji brało udział 14 radnych – lista obecności stanowi
załącznik nr 1 do protokołu
Spoza Rady w obradach uczestniczyli:
1. Adam Serwatka

Burmistrz Gminy

2. Irena Czajka

Skarbnik Gminy

3. Eugeniusz Kołodziejczak

Sekretarz Gminy

4. Mieszkańcy miasta i gminy Kłecko.
5. Sołtysi Przewodniczący Zarządów Osiedli z terenu Gminy
– wg załączonej listy obecności - załącznik nr 2 do protokołu
Kierownicy zakładów i jednostek budżetowych - wg załączonej listy obecności - załącznik
nr 3 do protokołu

Pkt 1,2
Otwarcia sesji dokonał Pan Michał Stosio – Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko,
który serdecznie powitał radnych, Burmistrzów, sołtysów i przewodniczących Zarządów
Osiedli a także wszystkich.
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Następnie stwierdził, że w sesji biorą udział wszyscy radnych, co stanowi zdolność Rady do
prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.
Jednogłośnie Rada (14„za”) Sekretarzem XIII sesji wybrała radną Panią Alinę Witkiewicz –
imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu
Pkt 3
Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z IX i XII sesji Rady w okresie między
sesjami był wyłożony w biurze Rady do wglądu zainteresowanych. W związku z tym, że każdy
miał możliwość zapoznania się z treścią protokołu, zaproponował zgłaszanie uwag i poprawek
do protokołów i przyjęcie go bez odczytywania go na dzisiejszej sesji.
Radni nie zgłosili uwag i poprawek do protokołów ani innych propozycji dotyczących przyjęcia
protokołów, Rada jednogłośnie (14„za”) bez odczytywania przyjęła protokół z IX i XII sesji
Rady. - imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Pkt 4
Przewodniczący Rady Michał Stosio zaproponował zmianę porządku obrad dzisiejszej sesji
poprzez dodanie dwóch projektów uchwał:
• uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.
•

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/328/18 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z
dnia 26 września 2018 roku zmienionej Uchwałą Nr VIII/61/19 Rady Miejskiej Gminy
Kłecko z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Kłecko
poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Projekty uchwał wystąpią w punkcie 10 i 11 porządku obrad
Przewodniczący zapytał radnych o ewentualne uwagi lub wnioski do przedstawionej
propozycji.
Radni uwag i wniosków nie zgłosili.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zmianą porządku obrad – Rada jednogłośnie
(14 „za”)przyjęła propozycję zamiany porządku obrad - Imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Rada obradowała według poniższego porządku obrad:
5. Informacja o pracach komisji Rady.
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6. Informacja o działalności Przewodniczącego w okresie między sesjami Rady.
7. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady.
8. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2019-2032.
9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
10.Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.
11. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/328/18 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia
26 września 2018 roku zmienionej Uchwałą Nr VIII/61/19 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z
dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Kłecko poboru podatków:
od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz
wynagrodzenia za inkaso
12. Uchwała w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Kłecko
nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/179/09 Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Gminy Kłecko.
14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Kłecko.
16. Wystąpienia zaproszonych gości.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie sesji.

Pkt 5
Przewodniczącego Komisji Gospodarczej Pan Rafał Kowalczyk przedstawił sprawozdanie z
działalności Komisji w okresie miedzy sesjami - zgodnie z załącznikiem nr 7 do protokołu.
Radni uwag nie zgłosili.
Z-ca Przewodniczącej Komisji Społecznej Pani Alina Witkiewicz przedstawiła sprawozdanie
z działalności Komisji w okresie miedzy sesjami - zgodnie z załącznikiem nr 8 do protokołu.
Radny Waldemar Gołochowicz uzupełniając sprawozdanie Przewodniczącej poinformował, że
boisko szkolne do gry w piłkę nożną jest tak zniszczone, że nie nadaje się do użytku. Radny
zaproponował, aby w najbliższym czasie zająć się tą sprawa i zabezpieczyć środki w budżecie
na naprawę boiska.
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Radni dodatkowych uwag nie zgłosili.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Dobrzycki przedstawił sprawozdanie z
działalności Komisji w okresie miedzy sesjami - zgodnie z załącznikiem nr 9 do protokołu.
Radni uwag nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Michał Stosio poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się wspólne
posiedzenie Komisji Rady na którym omówiono projekty uchwał proponowane Radzie na
dzisiejszej sesji.
Radni uwag nie zgłosili.

Pkt 6
Przewodniczący Rady Michał Stosio przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie miedzy
sesjami Rady. Następnie poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się wspólne posiedzenie
Komisji Rady na którym omówiono projekty uchwał proponowane Radzie na dzisiejszej sesji.
Radni uwag nie zgłosili.

Pkt 7
Burmistrz Gminy Adam Serwatka przedstawił informacje o pracy w okresie międzysesyjnym
– zgodnie z załącznikiem nr 10 do protokołu.

Pkt 8
Wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy dokonała Skarbnik Gminy
zgodnie z przedstawionym projektem uchwały.
Przewodniczący zapytał radnych o ewentualne uwagi lub wnioski do przedstawionego projektu
uchwały,
Radni uwag ani poprawek nie zgłosili.
Rada jednogłośnie (14”za”) podjęła uchwałę nr XIII/84/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr
IV/21/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kłecko na lata 2019-2032 - uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu

Pkt 9
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Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kłecko na 2019r.
omówiła Skarbnik Gminy zgodnie z uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący zapytał radnych o ewentualne uwagi lub wnioski do przedstawionego projektu
uchwały.
Radni uwag ani poprawek nie zgłosili.
Rada jednogłośnie (14”za”) podjęła uchwałę nr XIII/85/19 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019r. - uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Pkt 10
Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego

bankowego

omówiła Skarbnik Gminy wyjaśniając, że w wyniku postępowania

nadzorczego Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność uchwały kredytowej
podjętej na sesji w dniu 31 lipca 2019r. wskazując na konieczność uregulowania zapisu
dotyczącego przeznaczenia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Również w uzasadnieniu został dodany zapis,
że środki uzyskane w ten sposób służą realizacji celów rozwojowych w gminie Kłecko.
Przewodniczący zapytał radnych o ewentualne uwagi lub wnioski do przedstawionego projektu
uchwały.
Radni uwag ani poprawek nie zgłosili.
Rada jednogłośnie (14”za”) podjęła uchwałę nr XIII/86/19 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019r. - uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Pkt 11
Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/328/18 Rady Miejskiej
Gminy Kłecko z dnia 26 września 2018 roku zmienionej Uchwałą Nr VIII/61/19 Rady
Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia na terenie Gminy
Kłecko poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso, omówiła Skarbnik Gminy zgodnie z uzasadnienie
do projektu uchwały.
Przewodniczący zapytał radnych o ewentualne uwagi lub wnioski do przedstawionego projektu
uchwały.
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Radni uwag ani poprawek nie zgłosili.
Rada jednogłośnie (14”za”) podjęła uchwałę nr XIII/87/19 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019r. - uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Pkt 12
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Burmistrz Gminy Adam Serwatka wyjaśniając,
że obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy
wychowania przedszkolnego, które wchodzą do sieci przedszkolnej, oraz dzieci objętych
obowiązkiem szkolnym jest zadaniem własnym gminy. Zgodnie z obowiązującymi
regulacjami, droga z domu do szkoły nie może przekraczać trzech kilometrów – w przypadku
dzieci w wieku 5 i 6 lat oraz uczniów klas I – IV szkół podstawowych oraz czterech kilometrów
– w przypadku uczniów klas V – VIII szkół podstawowych.
Na podstawie podjętej uchwały, w ramach dowozów zorganizowanych przez gminę, będzie
można dowozić do szkół i przedszkoli dzieci, które nie spełniają w/w kryterium odległości .
Przewodniczący zapytał radnych o ewentualne uwagi lub wnioski do przedstawionego projektu
uchwały.
Radni uwag ani poprawek nie zgłosili.
Rada jednogłośnie (14”za”) podjęła uchwałę nr XIII/88/19 w sprawie dowozu uczniów do
przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Kłecko nie ma obowiązku zapewnienia
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu - uchwała stanowi załącznik nr 19 do
protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Pkt 13
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Burmistrz Gminy Adam Serwatka wyjaśniając,
że, zmiana regulaminu wymuszona została przez zmieniające się przepisu ustawowe i
następuje jedynie w zakresie wysokości dodatku dla wychowawców klas.
Przewodniczący zapytał radnych o ewentualne uwagi lub wnioski do przedstawionego projektu
uchwały.
Radni uwag ani poprawek nie zgłosili.
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Rada jednogłośnie (14”za”) podjęła uchwałę nr XIII/89/19 w sprawie zmiany uchwały nr
XXVII/179/09 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli Gminy Kłecko - uchwała stanowi załącznik nr 21
do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Pkt 14
Wprowadzenia

do projektu uchwały dokonał Burmistrz Gminy Adam Serwatka

przypominając, że uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie
likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej
w Kłecku Rada wyraziła wolę utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zgodnie z tą uchwałą nowo utworzona Spółka, powstała z przekształcenia zlikwidowanego
Zakładu, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością Zakładu. Spółka
przejmuje składniki mienia Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przeznaczona do zbycia nieruchomość wchodzić będzie w skład spółki Gminy Kłecko
powstałej w wyniku reorganizacji zakładu budżetowego, zapewniając spółce nowe tereny, na
których będzie mogła realizować inwestycje zgodnie z przedmiotem działania. W tym celu
zasadnym jest jej wniesienie aportem do jednoosobowej spółki Gminy Kłecko na pokrycie
kapitału spółki w postaci mienia samorządowego zakładu budżetowego pozostałego po jego
likwidacji. Wartość wkładu zostanie określona na podstawie operatu szacunkowego
sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Przedmiotowy wkład
niepieniężny zostanie wniesiony do spółki na mocy aktu notarialnego.
Przewodniczący zapytał radnych o ewentualne uwagi lub wnioski do przedstawionego projektu
uchwały.
Radni uwag ani poprawek nie zgłosili.
Rada jednogłośnie (14”za”) podjęła uchwałę nr XIII/90/19 w sprawie w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej - uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Pkt 15
Przewodniczący Rady Michał Stosio poinformował, że w związku ze złożoną w dniu 22 lipca
2019r., drogą elektroniczną, skargą na działanie organu wykonawczego, zgodnie z art. 18b
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ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, sprawę przekazał do rozpatrzenia
Komisji Skarg, Wosków i Petycji.
Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Tadeusza
Dobrzyckiego o przedstawienie opinii w sprawie skargi.
Opinia wypracowania przez komisję stanowi uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący zapytał radnych o ewentualne uwagi lub wnioski do przedstawionego projektu
uchwały.
Radni uwag ani poprawek nie zgłosili.
Rada jednogłośnie (14”za”) podjęła uchwałę nr XIII/91/19 w sprawie rozpatrzenia skargi
na Burmistrza Gminy Kłecko - uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Pkt 16
Radny Powiatowy Maciej Łykowski przedstawił treść interpelacji złożonej w imieniu
mieszkańców wsi Pruchnowo, w sprawie notorycznego zaśmiecania miejsca pod wiaduktem
kolejowym przy wjeździe do wsi, wraz z odpowiedzią na nią.
Brak dodatkowych wystąpień

Pkt 17
Brak interpelacji radnych.

Pkt 18
•

Sekretarz Gminy Eugeniusz Kołodziejczak przedstawił informację, że z powodów
organizacyjnych w nadchodzących wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zmieniona
została siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3. Siedziba Komisji i lokal
wyborczy został przeniesiony ze Stadionu sportowego w Kłecku do Świetlicy wiejskiej,
Wilkowyja nr 26.
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Kłecku i lokal wyborczy pozostaje bez
zmian, czyli nadal w pomieszczeniach zlikwidowanego Gimnazjum, a obecnie
należących do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kłecku, ul. Gnieźnieńska 7A.

•

Sołtys wsi Gorzuchowo Pani Anna Karwańska zaprosiła wszystkich obecnych na
Dożynki wiejskie, które odbędą się w ostatnią sobotę sierpnia br.
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•

Radny Waldemar Gołochowicz przedstawił informacje dotyczącą UKS Delfin, w
zakresie pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania ze środków Ministerstwa
Sportu i Kultury - program KLUB, z którego UKS korzysta już trzeci rok.

•

Radna Marlena Gręzicka zapytała Burmistrza czy w związku z reorganizacją urzędu
planuje się zatrudnnić nowe osoby.
Burmistrz odpowiedział, że informacja dotycząca reorganizacji urzędu będzie
przedstawiona na sesji wrześniowej. Na chwilę obecną będzie przyjęta jedna osoba w
drodze przeniesienia pracownika samorządowego.

•

Radny Marcin Stolarek zapytał Burmistrza o los budynku Przedszkola w Działyniu.
Burmistrz odpowiedział, że otrzymał informację, że na chwilę obecną dalsze
funkcjonowanie tego Przedszkola w dotychczasowym budynku jest niemożliwe.

Pkt 19
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Michał Stosio podziękował
wszystkim za udział w sesji a następnie zamknął obrady o godz. 19.20

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
Michał Stosio

Sekretarz Sesji
Alinę Witkiewicz

Protokolant:
Ryszarda Wolny
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Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w
Biurze Rady. Z podjętymi uchwałami można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Kłecku – www.klecko.pl w dziale Rada/Baza Aktów Własnych
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