Rada Miejska w Kłodawie
Sesje Rady Miejskiej
Protokół nr XXIII/2020
XXIII sesja Rady Miejskiej w Kłodawie odbyła się w dniu w dniu 30 kwietnia 2020 r. Obrady
rozpoczęto 30 kwietnia 2020 o godz. 08:30, a zakoń czono o godz. 09:49 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 15 członkó w. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do
protokołu.
Obecni:
1. Adam Chmiel
2. Marzanna Chuchro
3. Barbara Frątczak
4. Ryszard Frątczak
5. Edyta Głó wczyń ska
6. Krystyna Kacprzak
7. Katarzyna Kalinowska
8. Krzysztof Krusiń ski
9. Janusz Łopaciń ski
10. Anna Michalak
11. Grzegorz Siwiń ski
12. Ryszard Szubert
13. Barbara Wiśniewska
14. Paweł Witkowski
15. Aneta Zieliń ska
Punkt1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności
Otwarcia sesji dokonał przewodniczący Rady Krzysztof Krusiń ski. Na podstawie listy obecności
stwierdził quorum do podejmowania decyzji i wnioskó w.
Punkt2
Ustalenie porządku obrad
Przewodniczący Rady poinformował, iż porządek obrad sesji zawarty został w zawiadomieniu
o zwołaniu sesji. Zwró cił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z pań stwa radnych ma pytania
względnie uwagi do porządku obrad?”
Wobec braku uwag do porządku obrad, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek
w sprawie przyjęcia zaproponowanego porządku obrad.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa
a Powiatem Kolskim.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020-2043.
6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/139/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na
obszarze gminy Kłodawa.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewó dzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole wraz z odpowiedzią na skargę.
8.Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych
położonych na terenie miasta i gminy Kłodawa.
9.Wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad sesji.
Głosowano w sprawie:
Ustalenie porządku obrad.
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 Głó wczyń ska,
Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Janusz Łopaciń ski, Anna Michalak,
Grzegorz Siwiń ski, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zieliń ska
Punkt3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
z budżetu Gminy Kłodawa na lata 2020-2043
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa na lata 2020-2043 otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, przewodniczący Rady poprosił Burmistrza pana Piotra
Michalaka.
Następnie przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z pań stwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?”
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu
Gminy Kłodawa na lata 2020-2043.

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 Głó wczyń ska,
Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Janusz Łopaciń ski, Anna Michalak,
Grzegorz Siwiń ski, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zieliń ska.
Uchwała nr XXIII/161/2020 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
rok 2020 otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, przewodniczący Rady poprosił Skarbnika pana Grzegorza
Dzięgielewskiego.
Następnie przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z pań stwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?”
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
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 Głó wczyń ska,
Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Janusz Łopaciń ski, Anna Michalak,
Grzegorz Siwiń ski, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zieliń ska
Uchwała nr XXIII/162/2020 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020-2043
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020-2043 otrzymali radni
wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, przewodniczący Rady poprosił Skarbnika pana Grzegorza
Dzięgielewskiego.
Następnie przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z pań stwa radnych

ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?”
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020-2043.
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 Głó wczyń ska,
Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Janusz Łopaciń ski, Anna Michalak,
Grzegorz Siwiń ski, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zieliń ska
Uchwała nr XXIII/163/2020 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Punkt6
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/139/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
położonych na obszarze gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/139/2016
Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych położonych na obszarze gminy Kłodawa otrzymali radni wraz z zawiadomieniem
o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, przewodniczący Rady poprosił Burmistrza pana Piotra
Michalaka.
Następnie przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z pań stwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?”
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/139/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30
maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze
gminy Kłodawa.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Głó wczyń ska,
Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Janusz Łopaciń ski, Anna Michalak, Grzegorz Siwiń ski,
Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zieliń ska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Krystyna Kacprzak
Uchwała nr XXIII/164/2020 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt7
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole wraz z odpowiedzią na skargę
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewó dzkiego
Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole wraz z odpowiedzią
na skargę otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, przewodniczący Rady poprosił Burmistrza pana Piotra
Michalaka.
Następnie przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z pań stwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?”
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewó dzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
skargi Prokuratora Rejonowego w Kole wraz z odpowiedzią na skargę.
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 Głó wczyń ska,
Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Janusz Łopaciń ski, Anna Michalak,
Grzegorz Siwiń ski, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zieliń ska
Uchwała nr XXIII/165/2020 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt8
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowych położonych na terenie miasta i gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta i gminy Kłodawa
otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.

O przedstawienie projektu uchwały, przewodniczący Rady poprosił Burmistrza pana Piotra
Michalaka.
Następnie przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z pań stwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?”
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych
położonych na terenie miasta i gminy Kłodawa.
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 Głó wczyń ska,
Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Janusz Łopaciń ski, Anna Michalak,
Grzegorz Siwiń ski, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zieliń ska
Uchwała nr XXIII/166/2020 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt9
Wolne wnioski
W dyskusji wzięli udział:
Radna Krystyna Kacprzak zwró ciła się z prośbą czy będą podjęte działania odnośnie ptactwa
w parku przy ul. Poznań skiej, któ re zabrudziło ławki , alejki.
Następnie w imieniu Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Bierzwiennej zwró ciła się z prośbą
o poszerzenie alejki w parku w Bierzwiennej poprzez wycięcie zalegających krzewó w.
Kolejna prośba radnej dotyczyła utwardzenia placu przy cmentarzu w Bierzwiennej poprzez
nawiezienie tłucznia.
Radna Barbara Wiśniewska zaproponowała stworzenie pomocy finansowej dla przedsiębiorcó w
w ramach obowiązujących przepisó w i posiadanych środkó w w budżecie.
Radna Aneta Zieliń ska zwró ciła się z prośbą o usunięcie obciętych gałęzi zalegających w szczycie
bloku przy ul. J. Grzymskiego.
Radny Adam Chmiel (Ad Vocem) odpowiadając na prośbę radnej Zieliń skiej poinformował, iż
wymieniony teren należy do administracji Spó łdzielni Mieszkaniowej. Gałęzie zostaną usunięte po
1 maja br.
Burmistrz udzielił odpowiedzi radnym na zgłoszone tematy.
Odnośnie ptactwa w parku przy ul. Poznań skiej zostało wykonane wszystko co można było zrobić
w tym temacie. Chodniki na bieżąco są czyszczone przez pracownikó w Zarządu Budynkó w i Usług

Komunalnych w Kłodawie.
W sprawie utwardzenia pobocza przy cmentarzu w Bierzwiennej poinformował ,że jeśli pozostanie
kruszywo i wyrazi zgodę Dyrektor Powiatowego Zarządu Dró g w Kole to teren zostanie
utwardzony.
W przypadku odkrzaczenia alejki w parku w Bierzwiennej poinformował, iż przycinkę można
będzie wykonać.
Jeśli chodzi o pomoc dla przedsiębiorcó w, Burmistrz poinformował, że pomoc finansowa zawsze
była , jest i będzie.
Zgodnie z procedurą będą rozpatrywane wnioski, któ re wpływają do urzędu.
Radny Paweł Witkowski nadmienił, iż Gmina otrzymała środki na dofinansowanie budowy ul.
1 Maja a jak wygląda sytuacja z ul. Polną?
Burmistrz poinformował, iż do koń ca miesiąca kwietnia miał być rozpoczęty montaż częściowo
oświetlenia przy ul. Wspó lnej. Z uwagi na epidemię termin wykonania został przełożony na 20 maja
2020 r.
Odnośnie przebudowy ul. Polnej poinformował, iż pierwszeń stwo będzie miała każda droga na
któ rą Gmina otrzyma dofinansowanie. Do budżetu zostaną wprowadzone ró wnież wolne środki.
Burmistrz dodał, że zmniejszona została subwencja oświatowa o 130 000 zł. Należy zauważyć, że
środki w budżecie są płynne cały czas.
Radny Paweł Witkowski - w sprawozdaniu finansowym jest zawarta informacja ,że gmina
w dalszym ciągu nie otrzymała środkó w na remont świetlicy w Dębinie.
Radna Aneta Zieliń ska zwró ciła się o informację kiedy zostanie otwarty ryneczek przy ul. T.
Kościuszki.
Burmistrz wyjaśnił, iż planowane jest w najbliższym czasie uruchomienie targowicy we wtorki
i piątki oraz ryneczku przy ul. T. Kościuszki ze sprzedażą płodó w rolnych.
P u n k t 10
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kłodawie
Krzysztof Krusiń ski

Przygotowała: Krystyna Rzetelska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

