Rada Miejska w Kłodawie
Sesje Rady Miejskiej
Protokół nr XXVI/2020
XXVI sesja Rady Miejskiej w Kłodawie odbyła się w dniu 25 czerwca 2020 r. Obrady rozpoczęto
25 czerwca 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.
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 dodatkowy punkt tj.
„Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata
2020 -2043”.
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 XXV sesji
Przewodniczący Rady poinformował,iż protokó ł XXV 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 XXV 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
Raport Burmistrza o stanie Gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady Zgodnie z art.28aa ustawy o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z2018r.,
poz.506) wó jt co roku w terminie do 31 maja przedstawia radzie raport o stanie gminy. Raport
obejmuje podsumowanie działalności wó jta w roku poprzednim, w szczegó lności realizację polityk,
programó w 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 ró wnież mogą zabierać mieszkań cy.
Mieszkaniec, któ ry chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie,
poparte podpisami: w gminie do 20 000 mieszkań có w – co najmniej 20 osó b. Informacja na ten
temat została umieszczona na stronie BIP
Liczba mieszkań có w mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi
o zwiększeniu tej liczby.

RAPORT O STANIE GMINY KŁODAWA otrzymali pań stwo radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Raport został podany został do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie: BIP
Kłodawa.
Punkt5
Debata nad raportem o stanie Gminy
Przewodniczący Rady poinformował, iż w wyznaczonym terminie nie zgłosili się do debaty
mieszkań cy.
W dyskusji wzięli udział:
Burmistrz Piotr Michalak nadmienił, iż raport o stanie gminy jest przedkładany po raz drugi.
Zachęcił do analizy obecnego raportu i z roku poprzedniego.
Za przygotowanie raportu podziękował pani zastępcy burmistrza Katarzynie Hamiga.
Dodał ró wnież ,że inne gminy zlecają wykonanie raportu firmą zewnętrznym, a w naszym
przypadku są to ró wnież oszczędności do budżetu.
Punkt6
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłodawy wotum zaufania za 2019 rok
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Kłodawy wotum zaufania za 2019 rok otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, przewodniczący Rady poprosił wiceprzewodniczącą Rady
Barbarę Frątczak.
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 udzielenia Burmistrzowi Kłodawy wotum zaufania za 2019 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 XXVI/174/2020 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Punkt7
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kłodawa za
2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2019 rok
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

finansowego Gminy Kłodawa za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Kłodawa za 2019 rok otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Ze sprawozdaniem zapoznali się pań stwo radni na posiedzeniach komisji stałych. Sprawozdanie
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu
gminy za 2019 r. wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium zostały przesłane do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu Zespó ł w Koninie. Opinia komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zaproponował, aby sprawozdania z wykonania budżetu gminy nie odczytywać, wysłuchać
informacji Skarbnika gminy pana Grzegorza Dzięgielewskiego oraz Burmistrza pana Piotra
Michalaka.
Przewodniczący Rady zwró cił się do skarbnika Grzegorza Dzięgielewskiego o przedstawienie
uchwały Nr SO-0954/8/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza
Kłodawy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Kłodawa za 2019 r. wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Następnie skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe gminy Kłodawa za 2019 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusje nad przedstawionymi materiałami.
Z uwagi na brak dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Kłodawa za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Kłodawa za 2019 rok.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kłodawa za 2019
rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2019 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 XXVI/175/2020 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt8
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłodawy
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Kłodawy otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Następnie zwró cił się do skarbnika gminy Grzegorza Dzięgielewskiego o przedstawienie informacji
o stanie mienia Gminy Kłodawa. Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

O przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu
gminy za 2019r wraz z uzasadnieniem wniosku w sprawie absolutorium Burmistrza Kłodawy,
Przewodniczący Rady zwró cił się do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Adama Chmiela.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, iż wniosek komisji w sprawie absolutorium dla Burmistrza
został przesłany do zaopiniowania przez Regionalna Izbę Obrachunkową.
O odczytanie uchwały nr SO-0955/22/8/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie wydania o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłodawy
z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespó ł w Koninie po zapoznaniu się
z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2019 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 2019 rok został uzasadniony.
Przewodniczący Rady zwró cił się do przewodniczących komisji stałych o odczytanie opinii
w sprawie absolutorium.
Opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Komunalnej, Budżetu i Finansó w stanowi załącznik nr 12
do protokołu.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Barbarę Wiśniewską stanowi załącznik
nr 13 do protokołu.
Opinia Komisji Mieszkaniowej stanowi załącznik nr 14 do protokołu
Opinia Komisji Skarg, Wnioskó w i Petycji stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusje. Z uwagi na brak dyskusji przeszedł do dalszego
prowadzenia obrad sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, iż wobec uchwały Komisji Rewizyjnej i wniosku komisji
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kłodawy za 2019 r. poddaje pod głosowanie:
- uchwałę o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kłodawy
Przed głosowaniem poprosił o zabranie głosu Burmistrza pana Piotra Michalaka.
Burmistrz stwierdził, iż absolutorium jest nie tylko dla burmistrza ale ró wnież dla rady. Decyzje
podejmowane są wspó lnie. Burmistrz podziękował za wspó łpracę Radzie Miejskiej w Kłodawie,
administracji oraz jednostkom budżetowym.
Przewodniczący Rady dodał, iż uchwała w sprawie absolutorium podejmowana jest bezwzględną
większością głosó w ustawowego składu Rady w obecności co najmniej połowy radnych.
Bezwzględna większość głosó w wynosi 8.
Przewodniczący stwierdził, iż bezwzględną większością głosó w zostało udzielone Burmistrzowi
Kłodawy absolutorium za 2019 rok.

W wyniku przeprowadzonego głosowania podjęta została uchwała w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Kłodawy za rok 2019.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłodawy.
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 XXVI/176/2020 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Punkt9
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2019 rok
Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłodawie za 2019 rok otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Ze sprawozdaniem zapoznali się pań stwo radni na wspó lnym posiedzeniu komisji.
Czy ktoś z pań stwa radnych ma pytania względnie uwagi do sprawozdania?
Z uwagi na brak dyskusji poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania.
Głosowano w sprawie:
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2019 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.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
P u n k t 10
Informacja na temat współpracy międzynarodowej Gminy Kłodawa z delegacjami
zagranicznymi za 2019 rok
Przewodniczący Rady poinformował, iż informację na temat wspó łpracy międzynarodowej Gminy
Kłodawa z delegacjami zagranicznymi za 2019 rok otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Z informacją zapoznali się radni na wspó lnym posiedzeniu komisji.
Przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z pań stwa radnych ma pytania

względnie uwagi do informacji?”
Z uwagi na brak uwag , przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Informacja na temat wspó łpracy międzynarodowej Gminy Kłodawa z delegacjami zagranicznymi za
2019 rok stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

P u n k t 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
rok 2020 otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
W dniu sesji radni otrzymali II projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020
rok. O przedstawienie projektu uchwały, przewodniczący Rady poprosił zastępce skarbnika panią
Anetę Kwiatkowską.
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 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 XXVI/177/2020 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
P u n k t 12
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 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 XXVI/178/2020 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
P u n k t 13
Interpelacje i wnioski radnych
P u n k t 14
Wolne wnioski
P u n k t 15
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kłodawie
(-) Krzysztof Krusiń ski

Przygotowała: Krystyna Rzetelska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

