Protokół Nr II /2018
obrad II sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 30 listopada 2018r.
Obrady II sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 30 listopada 2018r w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz. 10.30 do 11.40
Obrady sesji otworzył Przewodniczący Krzysztof Krusiński
Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan ustawowy 15 radnych w obradach sesji uczestniczyło
14 radnych , co stanowi quorum przy którym Rada może podejmować uchwały. Nieobecny radny
Ryszard Frątczak.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Obrady sesji protokołowała Krystyna Rzetelska – podinspektor w Urzędzie Miasta i Gminy
w Kłodawie.
Przewodniczący Rady poinformował,że w obradach sesji uczestniczy: Burmistrz Kłodawy pan Piotr
Michalak,Sekretarz gminy pani Dorota Galus,Skarbnik gminy Grzegorz Dzięgielewski, Radca prawny
Jacek Kubiak,dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy,sołtysi,mieszkańcy miasta i gminy
Kłodawa.
Poinformował,że głosowanie imienne przeprowadzać będzie radna Aneta Zielińska oraz
prowadziła będzie listę mówców, a także rejestrowała zgłoszone wnioski.

Ustalenie porządku obrad

Punkt2

Przewodniczący Rady poinformował,że porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami na
sesję.
Zwrócił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do
przedstawionego porządku obrad?”
Wobec braku uwag do porządku obrad, poddał pod głosowanie wniosek w sprawie
przyjęcia porządku obrad.
Głosowanie imienne przeprowadziła radna Aneta Zielińska.
Rani jednogłośnie przyjęli porządek obrad przy 14 osobowym składzie.
wykaz głosowania imiennego stanowi załączniki nr 4do protokołu.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad II sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu obrad I sesji.
4.Wybór sekretarza obrad.
5.Powołanie Komisji stałych Rady Miejskiej w Kłodawie
- Powołanie Komisji Rewizyjnej i wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
- Powołanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych
- Powołanie Komisji Działalności Gospodarczej, Komunalnej, Budżetu i Finansów
- Powołanie Komisji Mieszkaniowej

- Powołanie Komisji Skarg,Wniosków i Petycji.
6. Ustalenie wysokości wynagrodzenia Burmistrza Kłodawy
7. Interpelacje i wnioski radnych
8. Wolne wnioski
9.Zamknięcie obrad sesji
Punkt3
Przyjęcie protokołu obrad I sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z § 54 pkt. 1 Statutu gminy w trakcie obrad lub
nie później niż na najbliższej sesji Radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu
przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta,
a jeśli sesja była nagrywana to po obejrzeniu materiału audio-wideo. Jeżeli wniosek nie zostanie
uwzględniony wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady. Rada może podjąć uchwałę
o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu.
Przewodniczący poinformował, że protokół obrad I sesji Rady Miejskiej został wyłożony do wglądu
radnych, zaprosiła do zapoznania się z jego treścią.
Zaznaczył, że jeśli nie będzie zgłoszonych poprawek i uzupełnień do protokołu, jego przyjęcie
będzie poddane pod głosowanie pod koniec obrad sesji w punkcie „ interpelacje i wnioski
radnych”.
Punkt 4
Wybór sekretarza obrad
Przewodniczący Rady poinformował,iż zgodnie z § 36 pkt.3 statutu gminy Kłodawa Rada na
wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych sekretarza obrad i powierzyć mu
prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków,obliczanie głosowania jawnego,
sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.
Po wyjaśnieniach Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na
sekretarza obrad.
Zgłoszono kandydaturę radnej Anety Zielińskiej, która po uprzednio zadanym pytaniu przez
przewodniczącego wyraziła zgodę.
Następnie przewodniczący zamknął listę kandydatów na sekretarza obrad.
Głosowanie imienne przeprowadziła radna Aneta Zielińska.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Frątczak odczytała projekt uchwały w sprawie powołania
stałego sekretarza obrad.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie powołania
stałego sekretarza obrad.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Stan radnych obecnych obecnych - 14 głosów ”za” - 14,
głosów „przeciw” - brak
głosów „wstrzymujących” - brak
Pełna treść uchwały nr II/3/2018r w sprawie powołania stałego sekretarza obrad stanowi załącznik
nr 6 do protokołu.

Punkt5
Powołanie Komisji stałych Rady Miejskiej w Kłodawie
Powołanie Komisji Rewizyjnej i wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Rady Krzysztof Krusiński poinformował, że zgodnie z art 18a ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym Rada Gminy kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek
organizacyjnych i pomocniczych gminy, powołując w tym celu Komisję Rewizyjną.
Zgodnie ze statutem gminy Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i Zastępcy
Przewodniczącego oraz członków. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
Dodał, iż członkowstwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją Przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego.
Przewodniczący zaproponował,aby Komisja Rewizyjna składała się z 5 członków.
Na dzień dzisiejszy skład osobowy komisji liczył będzie 4 członków.
Po wyjaśnieniach Przewodniczący Rady prosił o podanie kandydatów na członków Komisji
Rewizyjnej. W skład Komisji Rewizyjnej zgłoszono kandydatury radnych:
Grzegorza Siwińskiego , Ryszarda Szuberta,Janusza Łopacińskiego, Adama Chmiela.
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Wobec braku kolejnych zgłoszeń Przewodniczący Rady zaproponował zamknięcie listy
kandydatów.
Głosowanie imienne przeprowadziła sekretarz obrad radna Aneta Zielińska.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,przewodniczący Rady zaproponował radnego Adama
Chmiela. Radny wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie wyboru przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
Głosowanie imienne przeprowadziła sekretarz obrad Aneta Zielińska.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Frątczak odczytała projekt uchwały w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej i wyboru Przewodniczącego komisji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej i wyboru Przewodniczącego komisji.
Stan radnych obecnych obecnych - 14 głosów ”za” - 14,
głosów „przeciw” -brak
głosów „wstrzymujących” -brak
Pełna treść uchwały nr II/4/2018r w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i wyboru
Przewodniczącego komisji stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Powołanie Komisji Oświaty,Kultury,Sportu i Spraw Socjalnych
Przewodniczący Rady zaproponowała aby pozostałe komisje stałe Rady, liczyły po 5 członków.

Głosowanie imienne przeprowadziła sekretarz obrad Aneta Zielińska.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Po wyjaśnieniach Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie kandydatów w skład Komisji.
W skład Komisji Oświaty ,Kultury,Sportu i Spraw Socjalnych zgłoszono kandydatów:Barbarę
Wiśniewską,Edytę Główczyńską,Katarzynę Kalinowską,Anetę Zielińską,Marzannę Chuchro.
Kandydatki do składu komisji wyraziły zgodę.
Wobec braku kolejnych zgłoszeń Przewodniczący Rady zaproponował zamknięcie listy
kandydatów.
Głosowanie imienne przeprowadziła sekretarz obrad radna Aneta Zielińska.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Frątczak odczytała projekt uchwały w sprawie powołania
Komisji Oświaty,Kultury,Sportu i Spraw Socjalnych
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie
powołania Komisji Oświaty,Kultury,Sportu i Spraw Socjalnych,ustalenia przedmiotu jej działania
oraz składu osobowego.
Stan radnych obecnych obecnych - 14 głosów ”za” - 14,
głosów „przeciw” - brak
głosów „wstrzymujących” - brak
Pełna treść uchwały nr II/5/2018r w sprawie powołania Komisji Oświaty,Kultury,Sportu i Spraw
Socjalnych,ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.
Powołanie Komisji Działalności Gospodarczej,Komunalnej,Budżetu i Finansów
Przewodniczący Rady przypomniał, że zgodnie § 16 pkt.3 ze Statutu Gminy nie można łączyć
członkostwa w komisji Działalności Gospodarczej, Komunalnej, Budżetu i Finansów oraz Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych.
Po wyjaśnieniach Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie kandydatów w skład Komisji.
W skład Komisji Działalności Gospodarczej,Komunalnej,Budżetu i Finansów zgłoszono
kandydatów:
Pawła Witkowskiego,Krzysztofa Krusińskiego,Annę Michalak,Barbarę Frątczak,Krystynę Kacprzak.
Wobec braku kolejnych zgłoszeń Przewodniczący Rady zaproponował zamknięcie listy
kandydatów.
Głosowanie imienne przeprowadziła sekretarz obrad radna Aneta Zielińska.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Frątczak odczytała projekt uchwały w sprawie powołania
Komisji Działalności Gospodarczej,Komunalnej,Budżetu i finansów, ustalenia przedmiotu jej
działania oraz składu osobowego.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie powołania
Komisji Działalności Gospodarczej,Komunalnej,Budżetu i finansów, ustalenia przedmiotu jej
działania oraz składu osobowego.
Stan radnych obecnych obecnych - 14 głosów ”za” - 14,
głosów „przeciw” -brak

głosów „wstrzymujących” - brak
Pełna treść uchwały nr II/6/2018r w sprawie powołania Komisji Działalności
Gospodarczej,Komunalnej,Budżetu i finansów, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu
osobowego stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Powołanie Komisji Mieszkaniowej
Przewodniczący Rady poinformował, że w skład Komisji Mieszkaniowej mogą wchodzić członkowie
Komisji Działalności Gospodarczej, Komunalnej, Budżetu i Finansów oraz członkowie Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych.
Po wyjaśnieniach Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów w skład komisji.
W skład Komisji Mieszkaniowej zgłoszono kandydatów:
Anetę Zielińską,Marzannę Chuchro,Krzysztofa Krusińskiego,Barbarę Frątczak,Barbarę Wiśniewską.
Wobec braku kolejnych zgłoszeń Przewodniczący Rady zaproponował zamknięcie listy
kandydatów.
Głosowanie imienne przeprowadziła sekretarz obrad radna Aneta Zielińska.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Frątczak odczytała projekt uchwały w sprawie powołania
Komisji Mieszkaniowej,ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie powołania
Komisji Mieszkaniowej,ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.
Stan radnych obecnych obecnych - 14 głosów ”za” - 14,
głosów „przeciw” -brak
głosów „wstrzymujących” -brak
Pełna treść uchwały nr II/7/2018r w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej,ustalenia
przedmiotu jej działania oraz składu osobowego stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Powołanie Komisji Skarg,Wniosków i Petycji
Przewodniczący Rady poinformował,Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o
samorządzie gminnym art.18b pkt.1 Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych
jednostek organizacyjnych;wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje się
komisje skarg,wniosków i petycji.
W skład komisji nie mogą wchodzić Przewodniczący i Wiceprzewodniczący.
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o samorządzie gminnym art.18b pkt.1 Rada
gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych;wnioski oraz
petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje się komisje skarg,wniosków i petycji.
W skład komisji nie mogą wchodzić Przewodniczący i Wiceprzewodniczący.
Po wyjaśnieniach Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów w skład komisji.
W skład Komisji Komisji Skarg,Wniosków i Petycji zgłoszono kandydatów:
Anna Michalak,Krystyna Kacprzak,Katarzyna Kalinowska,Paweł Witkowski,Edyta Główczyńska.
Wobec braku kolejnych zgłoszeń Przewodniczący Rady zaproponował zamknięcie listy
kandydatów.

Głosowanie imienne przeprowadziła sekretarz obrad radna Aneta Zielińska.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Frątczak odczytała projekt uchwały w sprawie powołania
Komisji Skarg,Wniosków i Petycji,ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie powołania
powołania Komisji Skarg,Wniosków i Petycji,ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu
osobowego.
Stan radnych obecnych obecnych - 14 głosów ”za” - 14,
głosów „przeciw” - brak
głosów „wstrzymujących” - brak
Pełna treść uchwały nr II/8/2018r w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej,ustalenia
przedmiotu jej działania oraz składu osobowego stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Punkt 6
Ustalenie wysokości wynagrodzenia Burmistrza Kłodawy
Przewodniczący Rady poinformował,iż zgodnie z art.18 ust.2 pkt.2 ustawy o samorządzie gminnym
oraz art.8 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych ustalenie
wynagrodzenia wójta ( burmistrza,prezydenta miasta) należy do wyłącznej właściwości rady
gminy.
W przypadku wynagrodzenia osób, których stosunek pracy został nawiązany na podstawie
wyboru,wysokość tych składników określona została w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 15 maja 2018r w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
W skład wynagrodzenia burmistrza w gminie do 15 tys. mieszkańców wchodzą następujące
składniki:wynagrodzenie zasadnicze,dodatek funkcyjny, dodatek specjalny.
O przedstawienie projektu uchwały sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza
Kłodawy Przewodniczący Rady poprosił wiceprzewodnicząca Rady Barbarę Frątczak.
Następnie przewodniczący Rady zwraca się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do propozycji treści uchwały?”
Wobec braku uwag do projektu uchwały, poddał pod głosowanie wniosek w sprawie jej przyjęcia.
Głosowanie imienne przeprowadziła sekretarz obrad radna Aneta Zielińska.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Stan radnych obecnych obecnych - 14 głosów ”za” - 14,
głosów „przeciw” - brak
głosów „wstrzymujących” - brak
Pełna treść uchwały nr II/9/2018r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kłodawy stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.
Punkt 7
Interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Krzysztof Krusiński przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu

obrad I sesji Rady Miejskiej w Kłodawie.
Przewodniczący Rady zapytał - „Czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu I sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie?
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie.
Głosowanie imienne przeprowadziła sekretarz obrad radna Aneta Zielińska.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Stan radnych obecnych obecnych - 14 głosów ”za” - 14,
głosów „przeciw” -brak
głosów „wstrzymujących” - brak
Protokół I sesji Rady Miejskiej w Kłodawie został przyjęty przez radnych jednogłośnie przy
obecności na sali obrad 14 radnych.
Wolne wnioski

Punkt8

Pan Andrzej Maciejewski poinformował,iż zwrócił się na piśmie o wyjaśnienie dlaczego zostało
zlikwidowane stoisko handlowe na osiedlu. Wcześniej został poinformowany ,że stoisko zostanie
wyremontowane i powróci na swoje miejsce.
Przewodniczący rady osiedla zwrócił się o odpowiedź na piśmie.
Burmistrz wyjaśnił,iż stoisko jest gminne i Zarząd Budynków i Usług Komunalnych nie otrzymał
zlecenia z gminy.
Będzie zlecenie i stoisko zostanie wyremontowane , dodał również ,że stoiska znajdujące się na
osiedlu są bardzo zużyte.
Burmistrz przedstawił zebranym p.o Dyrektora Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w
Kłodawie.
Radna Krystyna Kacprzak zabrała głos w sprawie interwencji w dniu 15 października br. do pani
Doroty Galus sekretarza gminy i pana Dawida Pudło Kierownika Referatu Oświaty,Kultury i Sportu
w sprawie przestawienia śmietników znajdujących się przy ul. Górniczej , które wysunięte
są na drogę i zagrażają bezpieczeństwu .Wyjeżdżając z parkingu nie ma dobrej widoczności.
Radna nadmieniła,iż pytała czy ma złożyć na piśmie powyższe zgłoszenie.
Otrzymała odpowiedź ,że zgłoszenie zostało przyjęte i odnotowane przez panią Galus.
Zwracając się do pani Doroty Galus prosiła , aby nie udzielała odpowiedzi, gdyż nie chce usłyszeć
kłamstwa. Dodała również,że kilkakrotnie była okłamana przez panią Dorotę Galus i nie chce aby
w dniu dzisiejszym otrzymała odpowiedź.
Poinformowała również ,że jako sołtys czekała pod gabinetem dwie godziny , aby załatwić sprawę.
Punkt 9
Zakończenie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady II sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
Zamykam obrady II sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
Protokołowała
(-) Krystyna Rzetelska

Przewodniczący Rady
(-) Krzysztof Krusiński

