Rada Miejska w Kłodawie
Sesja Rady Miejskiej
Protokół nr XXVII/2020
XXVII sesja Rady Miejskiej w Kłodawie odbyła się w dniu 30 lipca 2020 r. Obrady rozpoczęto
30 lipca 2020 o godz. 10:30, a zakoń czono o godz. 11:53 tego samego dnia. W posiedzeniu wzięło
udział 15 członkó w. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki od nr 1 do
nr 2. W obradach udział wzięli:Komendant Gminny OSP w Kłodawie dh Tomasz Brań ski,
mieszkań cy Bierzwienny Długiej.
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 skie. Na podstawie listy obecności
stwierdził quorum do podejmowania decyzji i wnioskó w.
Punkt2
Ustalenie porządku obrad sesji
Przewodniczący Rady poinformował, iż porządek obrad sesji zawarty został w zawiadomieniu
o zwołaniu sesji. Zaproponował wprowadzić do porządku obrad sesji dodatkowe punkty tj.
„Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia
w tej sprawie porozumień pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim”- punkt ten
zaproponował rozpatrzeć jako 19 porządku obrad.
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2081 -2023” - punkt ten zaproponował rozpatrzeć jako 20
porządku obrad.
Następnie Przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z pań stwa radnych
ma pytania względnie uwagi do porządku obrad?”
Z uwagi na brak uwag do porządku obrad , przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek
obrad.
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 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
Przyjęcie protokołu XXVI sesji
Przewodniczący Rady poinformował,iż protokó ł XXVI sesji otrzymali radni wraz z zawiadomieniem
o sesji. Zwró cił się do radnych z pytaniem”Czy ktoś z pań stwa radnych ma pytania względnie uwagi
do przedłożonego protokołu?”
Wobec braku uwag do protokołu, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedłożony
protokó ł.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu XXVI 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 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
Punkt4
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza
Przewodniczący Rady poinformował,iż sprawozdanie z działalności międzysesyjnej otrzymali radni
wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie sprawozdania poprosił Burmistrza pana Piotra Michalaka.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Punkt5
Sprawozdanie Komendanta Gminnego o działalności jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu gm. Kłodawa za 2019 r.
Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie Komendanta Gminnego o działalności
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gm. Kłodawa za 2019 r. otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
Na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 27 lipca 2020 r. radni wysłuchali wyjaśnień Prezesa Zarządu
Miejsko - Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Tomasza Barań skiego. Zaproponował, aby
w dniu sesji nie odczytywać sprawozdania.
Przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem -” Czy ktoś z pań stwa radnych ma pytania
względnie uwagi do przedstawionego sprawozdania?”
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
sprawozdania.
Głosowano w sprawie:
Sprawozdanie Komendanta Gminnego o działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gm. Kłodawa za 2019 r.
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
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt6
Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Powiatu
Kolskiego
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie
dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Piotra Michalaka.
Następnie Przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z pań stwa radnych
ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?
Z uwagi na brak uwag do projektu uchwały,Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek
w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego..
Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Uchwała nr XXVII/179/2020 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2020 rok otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały,Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Grzegorza
Dzięgielewskiego.
Następnie Przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z pań stwa radnych
ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?
Z uwagi na brak uwag do projektu uchwały,Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek
w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok..
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 XXVII/180/2020 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt8
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych
w Kłodawie
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zgody na sprzedaż
nieruchomości położonych otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały,Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Piotra Michalaka.
Następnie Przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z pań stwa radnych
ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?
Z uwagi na brak uwag do projektu uchwały,Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek
w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Kłodawie..
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 XXVII/181/2020 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt9
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
położonej w Kłodawie
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały,Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Piotra Michalaka.
Następnie Przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z pań stwa radnych
ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?
Z uwagi na brak uwag do projektu uchwały,Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek
w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W dyskusji wzięli udział:
- Piotr Michalak
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej
w Kłodawie.
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 XXVII/182/2020 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
P u n k t 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/366/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dla nauczycieli:
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
LX/366/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia
regulaminu przyznawania dla nauczycieli: dodatkó w do wynagrodzenia zasadniczego,
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

O przedstawienie projektu uchwały,Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Piotra Michalaka.
Następnie Przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z pań stwa radnych
ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?
Zastępca przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego podziękowała za podjęcie uchwały
i ujednolicenie wypłacania dodatku za wychowawstwo klasy i oddziału przedszkolnego.
Z uwagi na brak uwag do projektu uchwały,Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek
w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/366/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dla nauczycieli: dodatkó w do
wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw.
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 XXVII/183/2020 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
P u n k t 11
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu skarg Prokuratora Rejonowego w Kole w przedmiocie aktów prawa
miejscowego - uchwał Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie statutów sołectw i rad osiedli
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewó dzkiego
Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarg Prokuratora Rejonowego w Kole w przedmiocie aktó w
prawa miejscowego - uchwał Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie statutó w sołectw i rad osiedli
otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały,Przewodniczący Rady poprosił zastępce burmistrza Katarzynę
Hamiga.
Następnie Przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z pań stwa radnych
ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskusji nad projektem uchwały,Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie jej przyjęcia.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewó dzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
skarg Prokuratora Rejonowego w Kole w przedmiocie aktó w prawa miejscowego - uchwał Rady

Miejskiej w Kłodawie w sprawie statutó w sołectw i rad osiedli..
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 XXVII/184/2020 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
P u n k t 12
Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie aktualności studium
uwarunkowań i kierunkó w zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planó w
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Przewodniczący Rady poinformował,iż wpłynęły petycje mieszkań có w Bierzwienny Długiej
wyrażające sprzeciw w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na działkach
nr 313/3 i 313/4 a tym samym wyrażenie zgody na na budowę wielkopowierzchniowego obiektu
handlowego na wymienionych działkach.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.
O przedstawienie projektu uchwały,Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Piotra Michalaka.
Burmistrz Piotr Michalak poinformował, iż przed obradami sesji wpłynęły petycje mieszkań có w
z Bierzwienny Długiej wyrażające sprzeciw przeciw zmianie planu zagospodarowania
przestrzennego. Powyższa zmiana dotyczy załącznika nr 5 do projektu uchwały.
W złożonych petycjach pojawił się zapis dotyczący konsultacji społecznych, według któ rego
mieszkań cy powinni mieć wpływ na powstające inwestycje na terenie gdzie zamieszkują.
Uchwały, któ re zostały przedłożone pod obrady umożliwiają dopiero składanie zastrzeżeń , petycji.
Uruchomiona zostanie cała procedura administracyjna. Na obecnej sesji nie ma zmiany planu
zagospodarowania.
Burmistrz dodał,że nie wydaje pozwoleń na budowę.
Zwró cił się do radnych o podjęcie przedłożonej uchwały w całości, gdyż uchwała zawiera ró wnież
wnioski mieszkań có w dotyczące przekształcenia np. z działki rolniczej na usługi.
Wszystkie zmiany jakie zostały przedłożone są zgodne ze studium z 2013 r.
Zdaniem Burmistrza Gmina powinna się rozwijać i w związku z tym powinna mieć grunty
z któ rych czerpie podatki.
Następnie Przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z pań stwa radnych

ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?
Z uwagi na brak uwag do projektu uchwały,Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek
w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunkó w zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planó w zagospodarowania przestrzennego 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 XXVII/185/2020 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
P u n k t 13
Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pod nazwą,,Zmiana miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa-Etap VIII"
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą,,Zmiana miejscowych planó w
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenó w w Gminie Kłodawa-Etap VIII"otrzymali
radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały,Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Piotra Michalaka.
Następnie Przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z pań stwa radnych
ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?
Radny Ryszard Frątczak zgłosił wniosek w sprawie przeprowadzenia głosowania każdego wniosku
oddzielnie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie: wniosek radnego Frątczaka Ryszarda, aby każdy wniosek złożony do
zmiany planu został przegłosowany oddzielnie..
Wyniki głosowania
ZA: 2, PRZECIW: 13, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Z uwagi na brak dyskusji,przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pod nazwą,,Zmiana miejscowych planó w zagospodarowania przestrzennego dla
wybranych terenó w w Gminie Kłodawa-Etap VIII".

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (11)
Barbara 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 (4)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Ryszard Frątczak, Krystyna Kacprzak
Uchwała nr XXVII/186/2020 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
P u n k t 14
Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pod nazwą ,,Zmiana miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa-Etap IX"
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą ,,Zmiana miejscowych planó w
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenó w w Gminie Kłodawa-Etap IX" otrzymali
radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały,Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Piotra Michalaka.
Następnie Przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z pań stwa radnych
ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskusji,przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pod nazwą ,,Zmiana miejscowych planó w zagospodarowania przestrzennego dla
wybranych terenó w w Gminie Kłodawa-Etap IX".
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 XXVII/187/2020 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.

P u n k t 15
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Kłodawa otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały,Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Piotra Michalaka.
Następnie Przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z pań stwa radnych
ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskusji,przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 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 XXVII/188/2020 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
P u n k t 16
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/124/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kłodawa
z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok"
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XVI/124/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia
"Programu wspó łpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" otrzymali
radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały,Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Piotra Michalaka.
Następnie Przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z pań stwa radnych
ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskusji,przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/124/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia "Programu wspó łpracy Gminy Kłodawa z organizacjami
pozarządowymi na 2020 rok".
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 Głó wczyń ska,
Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Anna Michalak, Grzegorz Siwiń ski,
Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zieliń ska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciń ski
Uchwała nr XXVII/189/2020 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
P u n k t 17
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie określenia wymagań , jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie
Gminy Kłodawa otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały,Przewodniczący Rady poprosił zastępce burmistrza Katarzynę
Hamiga.
Następnie Przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z pań stwa radnych
ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskusji,przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie 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 Głó wczyń ska,
Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Anna Michalak, Grzegorz Siwiń ski,
Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zieliń ska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciń ski
Uchwała nr XXVII/190/2020 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

P u n k t 18
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty oraz ustalenia ceny za odprowadzanie
wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji
deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty oraz
ustalenia ceny za odprowadzanie wó d opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub
zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadó w atmosferycznych
otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały,Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Piotra Michalaka.
Następnie Przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z pań stwa radnych
ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskusji,przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty oraz ustalenia ceny za odprowadzanie wó d
opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej
służące do odprowadzania opadó w atmosferycznych.
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 Głó wczyń ska,
Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Anna Michalak, Grzegorz Siwiń ski,
Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zieliń ska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciń ski
Uchwała nr XXVII/191/2020 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
P u n k t 19
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa
i zawarcia w tej sprawie porozumień pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumień pomiędzy Gminą Kłodawa
a Powiatem Kolskim otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały,Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Piotra Michalaka.
Następnie Przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z pań stwa radnych
ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskusji,przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia
w tej sprawie porozumień pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim.
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 Głó wczyń ska,
Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Anna Michalak, Grzegorz Siwiń ski,
Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zieliń ska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciń ski
Uchwała nr XXVII/192/2020 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
P u n k t 20
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020-2023
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020-2023 otrzymali radni
wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały,Przewodniczący Rady poprosił skarbnika Grzegorza
Dzięgielewskiego.
Następnie Przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z pań stwa radnych
ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskusji,przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W dyskusji wzięli udział:
- Grzegorz Dzięgielewski
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2018-2023.( dodatkowy punkt).
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 Głó wczyń ska,
Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Anna Michalak, Grzegorz Siwiń ski,
Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zieliń ska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciń ski

Uchwała nr XXVII/193/2020 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
P u n k t 21
Interpelacje i wnioski radnych
P u n k t 22
Wolne wnioski
Przewodniczący komisji stałych przedstawili sprawozdania z pracy komisji w okresie
międzysesyjnym.
P u n k t 23
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kłodawie
(-) Krzysztof Krusiń ski

Przygotowała: Krystyna Rzetelska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

