Rada Miejska w Kłodawie
Sesje Rady Miejskiej
Protokół nr XXX/2020
XXX sesja Rady Miejskiej w Kłodawie odbyła się w dniu 22 października 2020 r. w sali Gminnego
Ośrodka Kultury w Kłodawie. Obrady rozpoczęto 22 października 2020 o godz. 10:30, a zakoń czono
o godz. 11:53 tego samego dnia. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki
od nr 1 do nr 2. W posiedzeniu wzięło udział 13 członkó w. Listy obecności radnych i gości
zaproszonych stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu. W posiedzeniu wzięło udział 10 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
Przewodniczący Rady poinformował, iż porządek obrad sesji zawarty został w zawiadomieniu
o

zwołaniu

sesji.

Zaproponował

wnieść

do

porządku

obrad

dodatkowe

punkty

tj.

„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy
Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim” punkt ten zaproponował rozpatrzeć jako 10 porządku obrad oraz „Podjęcie uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr XXVIII/196/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 września 2020r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Kłodawa oraz warunkó w
i trybu składania deklaracji za pomocą środkó w komunikacji elektronicznej – punkt ten
zaproponował rozpatrzeć jako 15 porządku obrad.

Punkt2
Ustalenie porządku obrad sesji
Przewodniczący Rady poinformował, iż porządek obrad sesji zawarty został w zawiadomieniu
o zwołaniu sesji.
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.
Porządek XXX sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołó w XXVIII i XXIX sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Informacja o wykonaniu budżetu za I pó łrocze 2020r.
6.Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych.
7.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kłodawa w roku szkolnym 2019/2020.
8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu wspó łpracy Gminy Kłodawa
z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”.
9.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza
Kłodawy.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy
Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020-2043.
13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkań cami Gminy Kłodawa.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania cennika na 2021 rok za odzysk
i unieszkodliwianie odpadó w z grupy 20...odpady komunalne łączni z frakcjami gromadzonymi
selektywnie.
15.Przyjęcie protokołó w z kontroli Komisji Rewizyjnej:
- Kontrola wydatkó w związanych z budową drogi gminnej Marynki - Rysiny Kolonia w 2019 r.,
- Kontrola wydatkó w związanych z przebudową ul. Rolniczej w Kłodawie w 2019r.,
- Kontrola wydatkó w związanych z przebudowa odcinkó w drogi powiatowej nr 3405P (od ul.
Włocławskiej w kierunku miejscowości Głogowa) w 2019r.
- Kontrola wydatkó w związanych z przebudową chodnika drogi wojewó dzkiej nr 263 w 2019r.
-Kontrola wydatkó w związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich z uwzględnieniem przychodó w

z wynajmu tych świetlic w 2019r.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/196/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 17 września 2020r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy
Kłodawa oraz warunkó w i trybu składania deklaracji za pomocą środkó w komunikacji
elektronicznej.
17.Interpelacje i wnioski radnych.
18.Wolne wnioski.
19.Zamknięcie obrad sesji.
Punkt3
Przyjęcie protokołów XXVIII i XXIX sesji
Przewodniczący Rady poinformował, iż protokó ł XXVIII 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 protokołu XXVIII sesji ?”Wobec braku uwag do protokołu, przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie przedłożony protokó ł.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu XXVIII.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (10)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Ryszard Frątczak, Krystyna Kacprzak, Krzysztof Krusiń ski, Anna
Michalak, Grzegorz Siwiń ski, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski
NIEOBECNI (5)
Barbara Frątczak, Edyta Głó wczyń ska, Katarzyna Kalinowska, Janusz Łopaciń ski, Aneta Zieliń ska
Następnie przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem”Czy ktoś z pań stwa radnych
ma pytania względnie uwagi do protokołu XXIX sesji ?”
Wobec braku uwag do protokołu, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedłożony
protokó ł.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu XXIX sesji..
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (10)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Ryszard Frątczak, Krystyna Kacprzak, Krzysztof Krusiń ski, Anna
Michalak, Grzegorz Siwiń ski, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski

NIEOBECNI (5)
Barbara Frątczak, Edyta Głó wczyń ska, Katarzyna Kalinowska, Janusz Łopaciń ski, 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.
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, Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Punkt5
Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020r.
Przewodniczący Rady poinformował, iż informację o wykonaniu budżetu gminy Kłodawa za I
pó łrocze 2020r. otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu za I pó łrocze 2020r. poprosił Skarbnika Gminy
Grzegorza Dzięgielewskiego.
Następnie zwró cił się do Skarbnika gminy o przedstawienie Uchwały Nr SO-0953/38/8/Ko/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 października 2020r.
w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze pó łrocze
2020r. Gminy Kłodawa.
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, Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Uchwała Nr SO-0953/38/8/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 5 października 2020r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu
wykonania budżetu za pierwsze pó łrocze 2020r. Gminy Kłodawa stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Punkt6
Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych
Przewodniczący Rady poinformował, iż informacje o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych
otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie informacji o analizie oświadczeń majątkowych do któ rych upoważniony jest
Burmistrz poprosił Burmistrza Piotra Michalaka.
Przewodniczący Rady przedstawił informacje o analizie oświadczeń majątkowych radnych.

Informacje stanowią załączniki nr 6 i 7 do protokołu.
Punkt7
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kłodawa w roku szkolnym
2019/2020
Przewodniczący Rady poinformował, iż informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy
Kłodawa w roku szkolnym 2019/2020 otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie informacji Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Piotra Michalaka.
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusje.
Z uwagi na brak dyskusji , Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt8
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kłodawa
z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok"
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu
wspó łpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2021 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 uwag do projektu uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek
w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu wspó łpracy Gminy Kłodawa z organizacjami
pozarządowymi na 2021 rok".
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (10)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Ryszard Frątczak, Krystyna Kacprzak, Krzysztof Krusiń ski, Anna
Michalak, Grzegorz Siwiń ski, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski
NIEOBECNI (5)
Barbara Frątczak, Edyta Głó wczyń ska, Katarzyna Kalinowska, Janusz Łopaciń ski, Aneta Zieliń ska
Uchwała nr XXX/214/2020 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Punkt9

Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność
Burmistrza Kłodawy
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania
skargi na działalność Burmistrza Kłodawy otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Nadmienił, iż na wspó lnym posiedzeniu komisji radni przeanalizowali skargę, wysłuchali
stanowiska Komisji Skarg, Wnioskó w i Petycji.
Projekt uchwały odczytał przewodniczący Rady Krzysztof Krusiń ski. Uzasadnienie do uchwały
odczytała przewodnicząca Komisji Skarg, Wnioskó w i Petycji Anna Michalak.
Przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z pań stwa radnych ma pytania
względnie uwagi do przestawionych materiałó w w sprawie skargi?”
Z uwagi na brak uwag do projektu uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek
w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
Z uwagi na brak uwag , Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza
Kłodawy..
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (10)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Ryszard Frątczak, Krystyna Kacprzak, Krzysztof Krusiń ski, Anna
Michalak, Grzegorz Siwiń ski, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski
NIEOBECNI (5)
Barbara Frątczak, Edyta Głó wczyń ska, Katarzyna Kalinowska, Janusz Łopaciń ski, Aneta Zieliń ska
Uchwała nr XXX/215/2020 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
P u n k t 10
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
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt 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 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 zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu
Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem
Kolskim - dodatkowy punkt..
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (10)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Ryszard Frątczak, Krystyna Kacprzak, Krzysztof Krusiń ski, Anna
Michalak, Grzegorz Siwiń ski, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski
NIEOBECNI (5)
Barbara Frątczak, Edyta Głó wczyń ska, Katarzyna Kalinowska, Janusz Łopaciń ski, Aneta Zieliń ska
Uchwała nr XXX/216/2020 stanowi załącznik nr 11 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
2020 rok 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 Skarbnika Gminy 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: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (10)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Ryszard Frątczak, Krystyna Kacprzak, Krzysztof Krusiń ski, Anna
Michalak, Grzegorz Siwiń ski, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski
NIEOBECNI (5)
Barbara Frątczak, Edyta Głó wczyń ska, Katarzyna Kalinowska, Janusz Łopaciń ski, Aneta Zieliń ska
Uchwała nr XXX/217/2020 stanowi załącznik nr 12 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.
W dniu sesji radni otrzymali II projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020-2043.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy 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.
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 2020-2043..
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (10)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Ryszard Frątczak, Krystyna Kacprzak, Krzysztof Krusiń ski, Anna
Michalak, Grzegorz Siwiń ski, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski
NIEOBECNI (5)
Barbara Frątczak, Edyta Głó wczyń ska, Katarzyna Kalinowska, Janusz Łopaciń ski, Aneta Zieliń ska
Uchwała nr XXX/218/2020 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
P u n k t 13
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkań cami Gminy 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 uwag do projektu uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkań cami Gminy Kłodawa..
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (9)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Ryszard Frątczak, Krystyna Kacprzak, Krzysztof Krusiń ski,
Anna Michalak, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski
NIEOBECNI (6)
Barbara Frątczak, Edyta Głó wczyń ska, Katarzyna Kalinowska, Janusz Łopaciń ski, Grzegorz
Siwiń ski, Aneta Zieliń ska
Uchwała nr XXX/219/2020 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
P u n k t 14
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania cennika na 2021 rok za odzysk i
unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 ... odpady komunalne łącznie z frakcjami
gromadzonymi selektywnie
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zaopiniowania cennika na
2021 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadó w z grupy 20 ... odpady komunalne łącznie z
frakcjami gromadzonymi selektywnie 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 zaopiniowania cennika na 2021 rok za odzysk i unieszkodliwianie
odpadó w z grupy 20 ... odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie..
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (9)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Ryszard Frątczak, Krystyna Kacprzak, Krzysztof Krusiń ski,
Anna Michalak, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski
NIEOBECNI (6)

Barbara Frątczak, Edyta Głó wczyń ska, Katarzyna Kalinowska, Janusz Łopaciń ski, Grzegorz
Siwiń ski, Aneta Zieliń ska
Uchwała nr XXX/220/2020 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
P u n k t 15
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/196/2020 Rady Miejskiej
w Kłodawie z dnia 17 września 2020r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Kłodawa oraz warunków i trybu składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XXVIII/196/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 września 2020r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kłodawa oraz warunkó w i trybu
składania deklaracji za pomocą środkó w komunikacji elektronicznej 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 zmiany uchwały Nr XXVIII/196/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 17 września 2020r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Kłodawa oraz warunkó w i trybu składania deklaracji za pomocą środkó w komunikacji
elektronicznej - dodatkowy punkt..
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (8)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Ryszard Frątczak, Krystyna Kacprzak, Krzysztof Krusiń ski,
Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Anna Michalak
NIEOBECNI (6)
Barbara Frątczak, Edyta Głó wczyń ska, Katarzyna Kalinowska, Janusz Łopaciń ski, Grzegorz
Siwiń ski, Aneta Zieliń ska

Uchwała nr XXX/221/2020 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
P u n k t 16
Zapoznanie radnych z protokołami z kontroli Komisji Rewizyjnej nt.:
a) Kontrola wydatkó w związanych z budową drogi gminnej Marynki-Rysiny Kolonia w 2019r.
b) Kontrola wydatkó w związanych z przebudową ul. Rolniczej w Kłodawie w 2019 r.
c) Kontrola wydatkó w związanych z przebudową odcinkó w drogi powiatowej nr 3405P (od ul.
Włocławskiej w kierunku miejscowości Głogowa) w 2019 r.
d) Kontrola wydatkó w związanych z przebudową chodnika drogi wojewó dzkiej nr 263 w 2019 r.
e) Kontrola wydatkó w związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich z uwzględnieniem
przychodó w z wynajmu tych świetlic w 2019r.
Przewodniczący Rady zwró cił się do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Adama Chmiela
o przedstawienie protokó łó w z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie:
protokó ł nr 14/2020 z dnia 23 września 2020r. z kontroli przeprowadzonej przez Komisję
Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie w dniu 23 września
2020r. oraz protokó ł nr 15/2020 z kontroli przeprowadzonej w dniu 28 września 2020r. nt.
Kontrola wydatkó w związanych z przebudowa chodnika drogi wojewó dzkiej nr 263 w 2019 r.
Kontrola wydatkó w związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich z uwzględnieniem przychodó w
z wynajmu tych świetlic w 2019r.
Protokoły z kontroli stanowią załączniki nr 17 i 18 do protokołu z sesji.
P u n k t 17
Interpelacje i wnioski radnych
P u n k t 18
Wolne wnioski
P u n k t 19
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku posiedzenia i zamknął obrady XXX sesji
Rady Miejskiej w Kłodawie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kłodawie
(-) Krzysztof Krusiń ski
Przygotowała: Krystyna Rzetelska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

