Protokół Nr XLV/2017
obrad XLV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 11 grudnia 2017r
Obrady XLV sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 11 grudnia 2017r
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz. 14.30 do
godz.15.00.
Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan ustawowy 15 radnych w obradach sesji
uczestniczyło 13 radnych , co stanowi quorum przy którym Rada może podejmować uchwały.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Obrady sesji protokołowała Krystyna Rzetelska – podinspektor w Urzędzie Miasta i Gminy
w Kłodawie.
Przewodniczący Rady poinformował, że w obradach sesji uczestniczy: Pełniąca Funkcję
Burmistrza pani Dorota Galus ,Kierownik Referatu Finansów pani Aneta Kwiatkowska
oraz Radca prawny pan Jacek Kubiak.
Poinformował, że stały sekretarz obrad sesji radny Wojciech Matczak będzie prowadził
obliczanie wyników głosowania jawnego, prowadził listę mówców, a także rejestrował
zgłoszone wnioski.
Punkt2
Ustalenie porządku obrad
Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 1 grudnia 2017r wpłynął do biura rady
wniosek Pełniącej Funkcję Burmistrza o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej
w Kłodawie w dniu 11 grudnia 2017r.Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Zwołanie sesji nadzwyczajnej spowodowane jest koniecznością podjęcia uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Gminy Kłodawa na rok 2017.
Konieczność zmiany budżetu podyktowana jest przede wszystkim możliwością zakupu
w grudniu 2017r ze środków gminnych śmietników do gromadzenia odpadów na terenie
miasta. Zabezpieczone w budżecie środki na wydatki bieżące należy przenieść na wydatki
inwestycyjne ze względu na wartość jednostkową zakupowanych pojemników. Biorąc pod
uwagę konieczność niezwłocznego przystąpienia do wyboru oferty i zawarcia umowy celem
zrealizowania i rozliczenia zadania jeszcze w tym roku budżetowym niezbędne jest podjęcie
uchwały Rady Miejskiej w sprawie wspomnianych zmian w budżecie na sesji zwołanej w
trybie nadzwyczajnym.
Wobec przedłożonego uzasadnienia wniosek o zwołanie sesji jest całkowicie
uzasadniony.
Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzić do porządku obrad dodatkowy punkt:
„Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku
rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia
inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu płatności dla

inkasentów”
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zmiany porządku
posiedzenia poprzez wprowadzenie dodatkowego punktu.
Za zmianą porządku obrad radni opowiedzieli się w głosowaniu jawnym jednogłośnie
przy obecności na sali obrad 13 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -„Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do porządku obrad?”
Wobec braku uwag do porządku obrad, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie jego przyjęcia.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 13 radnych porządek obrad
został przyjęty.
Przewodniczący przedstawił porządek obrad XLV sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy Kłodawa na rok
2017.
4.Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku
rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa , określenia
inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu płatności dla
inkasentów.
5.Wolne wnioski.
6.Zamknięcie obrad sesji.
Punkt3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy Kłodawa na rok
2017
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017r otrzymali radni wraz z zawiadomieniem
o sesji.
W dniu sesji radni otrzymali II projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu
na 2017r.
O przedstawienie projektu uchwały ,Przewodniczący Rady poprosił Pełniąca Funkcję
Burmistrza panią Dorotę Galus.
Pani Dorota Galus poinformowała, iż zwołanie sesji nadzwyczajnej spowodowane jest
koniecznością podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Gminy
Kłodawa na rok 2017.Propozycja zmian w uchwale dotyczy przeniesienia środków
z materiałów na środki inwestycyjne.
Aktualnie prowadzony jest remont ulic: Jagiełły i Dąbrowskiego i w pierwszej kolejności
planuje się ustawić przy tych ulicach wiaty śmietnikowe. Następne będą ustawiane po
utwardzeniu terenu pod wiaty.

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -„Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do projektu?”
Wobec braku uwag do projektu uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 13 radnych projekt
uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XLV/260/2017r została przyjęta i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Punkt4
Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały w sprawie zarządzenia poboru
podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa ,
określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu
płatności dla inkasentów
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie
sprostowania uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego
i podatku od nieruchomości w drodze inkasa , określenia inkasentów, wysokości
wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów otrzymali radni .
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił Radcę Prawnego pana
Jacka Kubiaka.
Pan Jacek Kubiak poinformował, iż przedłożony projekt uchwały dotyczy sprostowania błędu
pisarskiego w uchwale XLIV/249/2017r z dnia 24 listopada 2017r.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem -„Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do projektu?”
Wobec braku uwag do projektu uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 13 radnych projekt
uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XLV/261/2017r została przyjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt5
Wolne wnioski
Przewodniczący Rady zwrócił się do przewodniczących komisji stałych o przygotowanie
planów pracy na rok następny.
Przekazał radnym zaproszenie na koncert świąteczny w dniu 14 grudnia br. w świetlicy w
Bierzwiennej Długiej.
Radny Wojciech Matczak w imieniu mieszkańców zwrócił się do pani Burmistrz w sprawie
dojazdu do budynków przy ul. Kościelnej , gdzie znajduje się ogrodzony parking.
Była sytuacja , gdzie pogotowie nie mogło dojechać po chorego.
Pani Dorota Galus wyjaśniła, iż jest to teren prywatny. Można podjąć próbę rozmów

z właścicielem.
Radny Wojciech Matczak odniósł się do zapisów statucie odnoszących się do udzielania
głosu osobom spoza Rady .
Radny zwrócił uwagę ,że osoby ,które chcą zabrać głos w wolnych wnioskach powinny mieć
udzielony głos jeśli chcą zabrać głos zgodnie z tematyką sesji. W przypadku zabierania głosu
w innym temacie, przewodniczący ma prawo nie udzielić głosu takiej osobie.
Punkt6
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady XLV sesji
Rady Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady XLV sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
Protokołowała
(-) Krystyna Rzetelska

Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Siwiński

