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 V 2018
z V sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko
odbytej w dniu 30 stycznia 2019r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

ROK:0002.5.2019
Obrady rozpoczęto się o godzinie 17.00
Na 15-to osobowy skład Rady w sesji na rozpoczęciu brało udział 14 radnych – lista obecności
stanowi załącznik do protokołu ( nieobecny radny Roman Winiarski)

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
6. Kierownicy zakładów i jednostek budżetowych - wg załączonej listy obecności

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.
Następnie stwierdził, że w sesji bierze udział większość radnych, co stanowi zdolność Rady
do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.
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Jednogłośnie Rada (14„za”) Sekretarzem V sesji wybrała radnego Pana Waldemara
Gołochowicza – imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 1 do protokołu

Pkt 3
Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z III i IV sesji Rady z dnia 12/19 grudnia
2018r. 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 protokołu i przyjęcie go bez odczytywania go na dzisiejszej
sesji.
Radni nie zgłosili uwag i poprawek do protokołu ani innych propozycji dotyczących przyjęcia
protokołu, Rada jednogłośnie (13„za”) bez odczytywania przyjęła protokół z III i IV sesji
Rady. - imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pkt 4
Przewodniczący Rady Michał Stosio zaproponował zmianę porządku obrad polegającą na
wycofaniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/96/11 Rady Miejskiej Gminy
Kłecko z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – pkt 13 porządku obrad oraz
wprowadzeniu do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy
Kłecko - pkt 11
Propozycja Przewodniczącego Rady Michała Stosio została przyjęta jednogłośnie (13 „za”)
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Michała Stosio odczytał porządek obrad z naniesionymi
zmianami:
5.Informacja o pracach komisji Rady.
6. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady.
7. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady.
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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 zamiany uchwały nr III/13/18 z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.
11. Uchwała w sprawie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kłecko
12.Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Kłecku do wywozu 1m3 nieczystości płynnych, gromadzonych w zbiornikach
bezodpływowych.
13. Uchwała w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kłecko w 2019 roku.
14. Uchwała w sprawie zmiany uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedla Gminy
Kłecko.
15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie siedmiu lokali mieszkalnych
zlokalizowanych w budynku nr 4 przy ul. Wodnej w Kłecku, gmina Kłecko.
16. Uchwała w sprawie określenia nazw, zakresu działania i liczby członków stałych Komisji
Rady Miejskiej Gminy Kłecko.
17. Uchwała w sprawie powołania Komisji Gospodarczej.
18. Uchwała w sprawie powołania Komisji Społecznej.
19. Uchwała w sprawie w powołania Komisji Bezpieczeństwa.
20. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
21. Interpelacje i zapytania radnych.
22. Wolne wnioski.
23. Zakończenie sesji.

Pkt 5
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Dobrzycki przedstawił informacje zgodnie z
załącznikiem nr 4 do protokołu.
Radni uwag nie zgłosili.
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Pkt 6
Burmistrz Gminy Adam Serwatka przedstawił informacje o pracy w okresie międzysesyjnym
– zgodnie z załącznikiem nr 5 do protokołu.
Radny Jan Borkowicz poprosił Burmistrza aby w związku z problemami PKS-u nie zapomnieć
i zadbać o mieszkańców odległych wsi dla których autobus jest jedynym środkiem transportu.
Dodatkowych uwag nie zgłoszono.

Pkt 7
Przewodniczący Rady Michał Stosio poinformował o utworzeniu Klubu Radnych pod nazwą
Gmina Kłecko Perłą Wielkopolski

Pkt 8
Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kłecko na lata 2018-2031 - dokonał Burmistrz Gminy Adam Serwatka.
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 V/26/19 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 6 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Pkt 9
Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kłecko na 2019r.
omówiła skarbnik gminy pani Irena Czajka, która również odpowiedziała na wszystkie zadane
przez radnych w tym zakresie pytania.
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 V/27/19 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019r. - uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Pkt 10
Skarbnik Gminy wyjaśniła że zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu należy dokonać zmiany w treści uchwały podjętej na ostatnie sesji polegającej na
zastąpieniu zapisu:
„Kredyt zostanie spłacony z dochodów Gminy w roku 2019”
zapisem „Kredyt zostanie spłacony z dochodów własnych Gminy w roku 2019”
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 V/28/19 w sprawie zamiany uchwały nr
III/13/18 z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego
długoterminowego - uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Pkt 11
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Burmistrz Gminy Adam Serwatka.
Przewodniczący zapytał radnych o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Radni uwag ani poprawek nie zgłosili.
Rada jednogłośnie (14”za”) podjęła uchwałę nr V/29/19 w sprawie określenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie
Gminy Kłecko - uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Pkt 12
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Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Skarbnik Gminy, która wyjaśniła że w związku
z ciągłym zainteresowaniem mieszkańców (nieobjętych siecią kanalizacji sanitarnej)
udzielaniem dopłat do nieczystości płynnych, gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych
i wywożonych przez ZGK w Kłecku, Burmistrz podjął decyzję o udzieleniu dotacji
przedmiotowej w 2019 r. z budżetu Gminy Kłecko
Przewodniczący zapytał radnych o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Radny Tadeusz Dobrzycki poprosił aby przy tworzeniu projektów uchwał stosować jednolite
nazewnictwo.
Radni dodatkowych uwag nie zgłosili.
Rada jednogłośnie (14”za”) podjęła uchwałę nr V/30/19 w sprawie ustalenia stawki dotacji
przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kłecku do wywozu 1m3
nieczystości płynnych, gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych - uchwała stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Pkt 13
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Burmistrz Gminy, który wyjaśnił, że zapewnienie
opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gminy. W celu wywiązania się z tego
obowiązku należy podjąć uchwałę w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kłecko w roku 2019.Po podjęciu
uchwały zostanie zawarte porozumienie z Miastem Gniezno na umieszczenie psów
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie przy ul. Kawiary 40.
Następnie odpowiedział na wszystkie zadane w tym zakresie przez radnych pytania.
Przewodniczący zapytał radnych o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Radni uwag ani poprawek nie zgłosili.
Rada jednogłośnie (14”za”) podjęła uchwałę nr V/31/19 w sprawie współdziałania z
Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom z terenu gminy Kłecko w 2019 roku.
uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Strona 6
Protokół nr V /2018 (kadencja 2018 -2023)

Pkt 14
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Sekretarz Gminy, który wyjaśnił że ostatnia
nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym dokonała zmiany treści art. 16 ustawy ustalając,
że "Kadencja rady gminy trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.", a nie jak przedtem 4 lata. Zachodzi
zatem konieczność ujednolicenia w taki sam sposób, czyli ustalenia czasu trwania kadencji
organów jednostek pomocniczych gminy Kłecko - sołectw i osiedla - na 5 lat.
Projekt uchwały w styczniu br. poddano konsultacjom społecznym w formie zebrania od
mieszkańców gminy Kłecko opinii, propozycji, uwag przekazywanych pisemnie lub drogą
elektroniczną z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.
Przewodniczący zapytał radnych o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Radni uwag ani poprawek nie zgłosili.
Rada jednogłośnie (14”za”) podjęła uchwałę nr V/32/19 w sprawie zmiany uchwał w sprawie
uchwalenia statutów sołectw i osiedla Gminy Kłecko - uchwała stanowi załącznik nr 18 do
protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZIŁ 10 MINUTOWĄ PZERWĘ

Pkt 15
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Burmistrz Gminy Adam Serwatka, który
wyjaśnił, że obecni najemcy lokali mieszkalnych, wystąpili z wnioskiem do Burmistrza Gminy
Kłecko o sprzedaż lokali na ich rzecz. Wobec powyższego Gmina Kłecko zamierza
przeznaczyć przedmiotową nieruchomość do sprzedaży.
Z uwag na to że Gmina nie posiada stosownej uchwały w sprawie zasad nabycia, zbycia
i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu, zbycie
nieruchomości wymaga wyrażenia zgody przez Radę.
Przewodniczący zapytał radnych o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Radni uwag ani poprawek nie zgłosili.
Rada jednogłośnie (14”za”) podjęła uchwałę nr V/33/19 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie siedmiu lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku nr 4 przy ul. Wodnej w
Kłecku, gmina Kłecko - uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
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Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Pkt 16
Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie określenia nazw, zakresu działania i liczby
członków stałych Komisji Rady Miejskiej Gminy Kłecko dokonał Przewodniczący Rady
Michał Stoio, który jednocześnie zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały, polegającą na
zwiększeniu maksymalnej liczy członków w poszczególnych komisjach z pięciu do sześciu.
Przewodniczący zapytał radnych o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Radny Jan Borkowicz zgłosił poprawkę do projektu uchwały polegającą na tym aby Komisję
Gospodarczą nazwać Komisją Rolno-Gospodarczą.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawkę zgłoszoną prze radnego Jana
Borkowicza.
Rada większością głosów ( 8 „przeciw” , 5 „za” , 1 „wstrzymujący się” ) odrzuciła
zaproponowana poprawkę.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Dodatkowych poprawek nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i Rada większością głosów (12”za”
1 „przeciw” 1 ”wstrzymujący się” ) podjęła uchwałę nr V/34/19 w sprawie określenia nazw,
zakresu działania i liczby członków stałych Komisji Rady Miejskiej Gminy Kłecko uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Pkt 17
Przewodniczący Rady Micha Stosio przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad –
wyłonienia składów osobowych poszczególnych komisji Rady, poprosił o zgłaszanie
kandydatur na członków Komisji Gospodarczej.
Przewodniczący Rady zaproponował nieobecnego na sesji radnego Romana Winiarskiego –
pisemna zgoda stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
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Następnie na wniosek radnego Tadeusza Dobrzyckiego, Przewodniczący Rady Michał Stosio
odczytał listę kandydatów zgłoszonych podczas wspólnego posiedzenia radnych:
- radny Jan Borkowicz – wyraził zgodę
- radny Bartosz Chodyński – wyraził zgodę
- radny Marek Kordela – wyraził zgodę
- radny Krzysztof Skrzetuszewski – wyraził zgodę
- radny Rafał Kowalczyk - wyraził zgodę
- radny Marcin Stolarek - wyraził zgodę
Przewodniczący przeprowadził procedurę głosowania i Rada jednogłośne (14 „za”) ustaliła
skład osobowy Komisji.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego
Komisji Gospodarczej.
Rany Krzysztof Skrzetuszewski zgłosił kandydaturę radnego Rafała Kowlczyka
Radny Bartosz Chodyński zgłosił kandydaturę radnego Jan Borkowicza
( Związku z awarią systemu do głosowania Przewodniczący zarządził głosowanie imienne
poprzez podniesienie ręki )
Rada większością głosów wybrała na Przewodniczącego Komisji Gospodarczej radnego Rafała
Kowalczyka ( 8 „za”)
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Rada jednogłośnie (14”za”) podjęła uchwałę nr V/35/19 w sprawie powołania Komisji
Gospodarczej - uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
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Pkt 18
Przewodniczący Rady stwierdził, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w skład Komisji
Społecznej proponuje się powołać następujących radnych:
- Alina Witkiewicz
- Ewa Maćkowiak
- Dorota Jósiak
- Waldemar Gołochowicz
- Stanisław Borkowski
Wszyscy radni wyrazili zgodę na kandydowanie
Radni nie zgłosili uwag do ww. propozycji.
Przewodniczący przeprowadził procedurę głosowania i Rada jednogłośne (14 „za”) ustaliła
skład osobowy Komisji Społecznej.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego
Komisji Społecznej:
Radny Tadeusz Dobrzycki – zgłosił kandydaturę radnego Waldemara Gołochowicza
Przewodniczący Rady Michał Stoio zgłosił radną Ewę Maćkowiak
(związku z awarią systemu do głosowania Przewodniczący zarządził głosowanie imienne
poprzez podniesienie ręki )
Rada większością głosów wybrała na Przewodniczącego Komisji Społecznej radną Ewę
Mąćkowiak ( 8 „za”)
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Rada jednogłośnie (14”za”) podjęła uchwałę nr V/36/19 w sprawie powołania Komisji
Społecznej - uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
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Pkt 19
Przewodniczący Rady stwierdził, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w skład Komisji
Bezpieczeństwa proponuje się powołać następujących radnych:
- Marcin Solarek
- Ewa Maćkowiak
- Dorota Jósiak
- Rafał Kowalczyk
Wszyscy radni wyrazili zgodę na kandydowanie
Radni nie zgłosili uwag do ww. propozycji.
(związku z awarią systemu do głosowania Przewodniczący zarządził głosowanie imienne
poprzez podniesienie ręki )
Przewodniczący przeprowadził procedurę głosowania i Rada jednogłośne (14 „za”) ustaliła
skład osobowy Komisji Bezpieczeństwa.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego
Komisji Bezpieczeństwa:
Radna Ewa Maćkowiak zgłosiła kandydaturę Rafała Kowlaczyka -radny wyraził zgodę.
Rada większością głosów wybrała na Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa radnego
Rafała Kowalczyka (13 „za” i 1 „wstrzymujący się” )
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 34 do protokołu.
Rada jednogłośnie (14”za”) podjęła uchwałę nr V/37/19 w sprawie powołania Komisji
Bezpieczeństwa - uchwała stanowi załącznik nr 35 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 36 do protokołu.
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Pkt 20
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Dobrzycki przedstawił projekt pracy Komisji na
2019r.
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 V/28/19 w sprawie w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej - uchwała stanowi załącznik nr 37 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 38 do protokołu.

Pkt 21/22
Przewodniczący Rady Michał Stosio poinformował, że na zasadach określonych w ustawie
radni mogą kierować zapytania i interpelacje do Burmistrza. W związku z tym poprosił, aby
ważne sprawy kierowane do Burmistrza, były oficjalnie składane na piśmie.
Radny powiatowy Maciej Łykowski poinformował, że został członkiem dwóch stałych Komisji
Rady Powiatu - Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji
Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej. Ponadto jako doradca rolników
poinformował o szkoleniach, które mają odbyć się w pierwszym kwartale bieżącego roku.
Przedstawiciel Izby Rolniczej Zbigniew Stajkowski odniósł się do kwestii zmiany nazwy
Komisji Rolno-Gospodarczej w Komisję Gospodarczą, dziwiąc się że radni gminy o
charakterze rolniczym, tak zagłosowali. Następnie pogratulował wyboru wszystkim
Przewodniczącym Komisji Rady w tym również Przewodniczącemu nowo powstałemu
Klubu Radnych. Następie przedstawił informacje dot. Pracy w Izbie Rolniczej oraz aktualnej
sytuacji w rolnictwie.
Radny Rafał Kowalczyk na wstępnie podziękował za wybór jego osoby na Przewodniczącego
dwóch stałych Komisji Rady a następnie odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi Pana
Zbigniewa Stajkowskiego, uzasadnił konieczność utworzenia Klubu Radnych i omówił główne
jego założenia.
Radny Jan Borkowicz pogratulował radnemu Rafałowi Kowalczykowi wyboru na
Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Komisji Bezpieczeństwa oraz powiedział, że
zgłoszona przez niego propozycja pozostawienia nazwy dotychczasowej Komisji RolnoStrona 12
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Gospodarczej, była pewnym sygnałem dla rolników będących w tej Radzie, symbolem jak „1
złotówka” przy uchwalaniu podatku,

dzięki czemu mógł zobaczyć jak radni zagłosują.

Następnie zadeklarował pomoc i prace na rzecz dobra gminy.
Radny Waldemar Gołochowicz poinformował, że zgłoszony przez niego problem dot.
zapadniętych studzienek na ulicy Karniszewskiej, pomimo interwencji w Powiatowym
Zarządzie Dróg nie został jeszcze rozwiązany, ponieważ studzienki te nalezą do gminy. Sprawa
prawdopodobnie zostanie rozwiązana bliżej wiosny. Radny zwrócił również uwagę, że wskutek
źle osadzonej studzienki burzowej na ul. Karniszewskiej niszczona jest elewacja jednego z
domów. Radny zwrócił również uwagę na zły stan techniczny skateparku.
Radny Tadeusz Dobrzycki zgłosił następujące wnioski: awaria lamp na ścieżce rowerowej w
stronę wsi Kopydłowo, odnowienie tablic informujących o wjeździe na teren Gminy Kłecko,
brak przepustów i zbieraczy wody na ścieżce rowerowej – u schyłku ulic w Wodnej, Jeziornej
oraz od ul. I.Paderewskiego, utworzenie biblioteki dla radnych z najważniejszymi aktami
prawnymi

dotyczącymi pracy Rady, uporządkowanie alei topolowej nad jeziorem od

cmentarza do końca ścieżki oraz na ulicy Dworcowej.
Radny Stanisław Borkowski powowił wniosek o wycinkę suchych drzew zagrażających
zdrowiu i życiu ludzi, przy drodze wojewódzkiej od nowego mostu w Kłecku do Działynia oraz
wymianę ok 15/20 kostek pozbruku na ulicy Wodnej i Jeziornej.
Radna Marlena Gręzicka podziękowała Burmistrzowi za odpowiedź w sprawie decyzji SKO
dotyczącej budowy kurników na granicy z gminą Mieleszyn oraz poprosiła o usunięcie dziur
na drodze pomiędzy budynkami wielorodzinnymi na ul. Ustronie(tzw. Baraki)
Radny Rafał Kowalczyk poprosił o kompleksowe podejście do wycinki drzew na terenie całej
gminy (m.in. teren wokół jeziora i na ul. Spacerowej) oraz do remontu cząstkowego dróg po
okresie jesienno-zimowym(ul. Spacerowa i osiedle Wilkowyje)
Radna Dorota Jósiak zwróciła uwagę na konieczność zebrania wysokiego pobocza przy
drogach, które powodują gromadzenie się wody, a tym samym niszczenie nawierzchnię dróg.
Przewodniczący Rady Michał Stosio przedstawił radnym wniosek, który wpłynął do biura
Rady, w sprawie zmiany/wygaszenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego
terenu dla działki nr 213/10 i części działki nr 214/2 położonej w obrębie ul. Dworcowej w
Kłecku oraz zmiany uchwały nr XXIII/129/16 z dnia 20 lipca 2016 r.
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Dodatkowych uwag nie zgłoszono.
Pkt 23
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Michał Stosio podziękował
wszystkim za udział w sesji a następnie zamknął obrady o godz. 20.40

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
Michał Stosio

Sekretarz Sesji
Waldemar Gołochowicz

Protokolant:
Ryszarda Wolny

Protokół zawiera 14 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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