Rada Miejska w Kłodawie
Sesje Rady Miejskiej
Protokół nr XL/2021
XL sesja Rady Miejskiej w Kłodawie odbyła się w dniu 27 maja 2021 r. w sali posiedzeń Urzędu
Miasta i Gminy w Kłodawie. Obrady rozpoczęto 27 maja 2021 o godz. 10:30, a zakoń czono o godz.
11:45 tego samego dnia. Lista obecności radnych i gości zaproszonych stanowią załączniki nr 1 i 2
do protokołu.
W posiedzeniu wzięło udział 15 członkó w.
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 sesji
Przewodniczący Rady poinformował, iż porządek obrad sesji zawarty został w zawiadomieniu
o zwołaniu sesji, któ ry otrzymali wszyscy radni. Zaproponował wprowadzić do porządku obrad
dodatkowy punkt: „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy
Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim –
punkt ten zaproponował rozpatrzeć jako 9 porządku obrad.

Ponadto zaproponował zmienić kolejność rozpatrywania punktó w 8 i 10. Punkt 10 zaproponował
rozpatrzeć jako 8 porządku obrad tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2021 r., natomiast punkt 8 rozpatrzeć w miejsce pkt. 10 tj.”Sprawozdanie z działalności jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych w Kłodawie za 2020 rok”.
Następnie Przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem – „Czy ktoś z pań stwa radnych
ma pytania względnie uwagi do porządku obrad wraz z zaproponowanymi zmianami?”
Z uwagi na brak uwag do porządku obrad , Przewodniczący Rady przedstawił porządek XL sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu XXXIX sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2020 r. oraz świetlicy
wiejskiej w Pomarzanach.
6. Informacja o działalności Biblioteki Publicznej w Kłodawie za 2020 r.
7.Sprawozdanie z realizacji Programu wspó łpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi
za 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa
i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim. (dod. pkt.)
10.Sprawozdanie z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Kłodawie za 2020r.
11. Zapoznanie radnych z treścią protokołu nr 22/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Kłodawie z dnia 11 maja 2021 r. nt. ”Kontrola wydatkó w związanych z budową parkingu przy
Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie”.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad sesji.
Punkt3
Przyjęcie protokołu XXXIX sesji
Przewodniczący Rady poinformował, iż

protokó ł XXXIX sesji otrzymali radni wraz

zawiadomieniem o sesji. Zwró cił się do radnych z pytaniem – „Czy ktoś z pań stwa radnych ma
pytania względnie uwagi do przedłożonego protokołu?” Z uwagi na brak uwag do protokołu,
Przewodniczący Rady poddał protokó ł pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu XXXIX 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 Burmistrza
otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie sprawozdania 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 sprawozdania?”.
Z uwagi na brak uwag i pytań , Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku
obrad.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Punkt5
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2020 r. oraz
świetlicy wiejskiej w Pomarzanach
Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłodawie za 2020 r. oraz świetlicy wiejskiej w Pomarzanach otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, iż ze sprawozdaniem zapoznali się radni na wspó lnym
posiedzeniu komisji w dniu 24 maja br.
Zwró cił się do radnych z pytaniem – „Czy ktoś z pań stwa radnych ma pytania względnie uwagi do
przedłożonego sprawozdania?”.
Następnie zwró cił się do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie z pytaniem czy chce
zabrać głos?
Z uwagi na brak uwag i pytań , Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku
obrad.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt6

Informacja o działalności Biblioteki Publicznej w Kłodawie za 2020 r.
Przewodniczący Rady poinformował, iż informację o działalności Biblioteki Publicznej w Kłodawie
za 2020 r. otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, iż z informacją zapoznali się radni na wspó lnym posiedzeniu
komisji w dniu 24 maja br.
Zwró cił się do radnych z pytaniem – „Czy ktoś z pań stwa radnych ma pytania względnie uwagi do
przedłożonej informacji?”
Z uwagi na brak uwag i pytań , Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku
obrad.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt7
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami
pozarządowymi za 2020 r.
Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie z realizacji Programu wspó łpracy Gminy
Kłodawa z organizacjami pozarządowymi za 2020 r. otrzymali radni wraz z zawiadomieniem
o sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, iż ze sprawozdaniem zapoznali się radni na wspó lnym
posiedzeniu komisji w dniu 24 maja br.
Zwró cił się do radnych z pytaniem – „Czy ktoś z pań stwa radnych ma pytania względnie uwagi do
przedłożonego sprawozdania?”
Z uwagi na brak uwag i pytań , Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku
obrad.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt8
Podjęcie

uchwały

w

sprawie

zmiany

uchwały

budżetowej

na

2021

r.

Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy pana
Grzegorza Dzięgielewskiego.
Następnie przewodniczący zwró cił się do radnych z pytaniem – „Czy ktoś z pań stwa radnych ma
pytania

względnie

uwagi

do

przedłożonego

projektu

uchwały?”

Z uwagi na brak uwag, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 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
Uchwała Nr XL/278/2021 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt9
Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa
i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy pana
Grzegorza Dzięgielewskiego.
Następnie przewodniczący zwró cił się do radnych z pytaniem – „Czy ktoś z pań stwa radnych ma
pytania względnie uwagi do przedłożonego projektu uchwały?”
Z uwagi na brak uwag, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia
w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim.
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 XL/279/2021 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Przerwa w obradach 10 minut.

P u n k t 10
Sprawozdanie z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Kłodawie za 2020
Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie z działalności jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych w Kłodawie za 2020 r. otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. Dodał, że ze
sprawozdaniem zapoznali się radni na wspó lnym posiedzeniu komisji w dniu 24 maja br.
Zwró cił się do radnych z pytaniem – „Czy ktoś z pań stwa radnych ma pytania względnie uwagi do
przedłożonego sprawozdania?”.
O zabranie głosu poprosił Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych w Kłodawie pana Tomasza
Barań skiego.
Pan Tomasz Barań ski Komendant Miejsko - Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie
podziękował za dotychczasowa wspó łpracę władzom gminy Kłodawa.
Z uwagi na brak dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego
punktu porządku obrad.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
P u n k t 11
Zapoznanie radnych z treścią protokołu nr 22/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Kłodawie z dnia 11 maja 2021 r. nt."Kontrola wydatków związanych z budową parkingu
przy Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie"
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Chmiel przedstawił protokó ł nr 22/2021 Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 11 maja 2021 r. nt.”Kontrola wydatkó w związanych
z budową parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie”.
Protokół stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
P u n k t 12
Interpelacje i wnioski radnych
Radna Rady Powiatu Kolskiego Ewa Ochędalska przedstawiła informację o działaniach Rady
Powiatu oraz podjętych uchwałach na ostatniej sesji.
Przekazała ró wnież informację o pracy Punktu Szczepień Powszechnych działających przy Zespole
Szkó ł Ekonomicznych w Kole.
Radny Rady Powiatu Tomasz Barań ski dodał, iż na każdej sesji radni z Kłodawy zgłaszają wnioski
i interpelacje w sprawach dotyczących miasta i gminy Kłodawa. Między innymi zostały złożone
wnioski o uporządkowanie parkingó w przy ul. Kardynała Stefana Wyszyń skiego.

P u n k t 13
Wolne wnioski
Pani Katarzyna Hamiga Wiceburmistrz Kłodawy poinformowała, że w Ośrodku Zdrowia w Luboń ku
w dalszym ciągu odbywają szczepienia. Osoby, któ re chcą skorzystać ze szczepienia mogą zapisać
się bezpośrednio w ośrodku , przez internetowe konto pacjenta lub przez infolinię.
P u n k t 14
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad sesji i zamknął obrady XL sesji.

Przewodniczący Rady
(-) Krzysztof Krusiń ski

Przygotowała: Krystyna Rzetelska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

