Rada Miejska w Kłodawie
Sesje Rady Miejskiej
Protokół nr XVIII/2019
XVIII sesja Rady Miejskiej w Kłodawie odbyła się w dniu 19 grudnia 2019.Obrady rozpoczęto
19 grudnia 2019 o godz. 10:30, a zakończono o godz. 12:42 tego samego dnia.Listy obecności:
radnych,sołtysów,zaproszonych gości stanowią załączniki od nr 1 do nr 4.W posiedzeniu wzięło udział 14
członków.
Obecni:
1. Adam Chmiel
2. Marzanna Chuchro
3. Barbara Frątczak
4. Ryszard Frątczak
5. Edyta Główczyńska
6. Krystyna Kacprzak
7. Katarzyna Kalinowska
8. Krzysztof Krusiński
9. Janusz Łopaciński
10. Anna Michalak
11. Grzegorz Siwiński
12. Ryszard Szubert
13. Barbara Wiśniewska
14. Paweł Witkowski
15. Aneta Zielińska
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Krzysztof Krusiński.Na podstawie listy obecności
stwierdził quorum do podejmowania decyzji i wniosków.
2. Ustalenie porządku obrad sesji
Przewodniczący Rady poinformował,iż porządek posiedzenia otrzymali radni wraz z zawiadomieniem
o spotkaniu.
Zaproponował zdjąć z porządku obrad punkt 9 tj.”Stanowisko Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie
sytuacji jednostek samorządu terytorialnego”.
Zwrócił się do radnych z pytaniem-”Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do
porządku obrad?”.Wobec braku pytań i uwag,przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad.
Głosowano w sprawie:
Ustalenie porządku obrad sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Katarzyna
Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard
Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Krystyna Kacprzak
W trakcie obrad sesji odbył się koncert świąteczny w wykonaniu grupy wokalnej Muzol.Po koncercie

Pani instruktor zespołu złożyła życzenia świąteczne wszystkim zgromadzonym na sali.
Następnie pan Piotr Michalak Burmistrz Kłodawy podziękował za koncert i wprowadzenie rady w nastrój
świąteczny,życząc zespołowi dalszych sukcesów.
3.Przyjęcie protokołu XVI sesji
Przewodniczący Rady poinformował,iż protokół XVI sesji został przedłożony państwu radnym.
Zwrócił się do radnych z pytaniem - ”Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do
porządku obrad?”.Wobec braku pytań i uwag,przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad.
Głosowano w sprawie:
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu XVI sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Katarzyna
Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard
Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Krystyna Kacprzak
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza
Przewodniczący Rady poinformował,iż sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza otrzymali
radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
W dyskusji wzięli udział:
Radna Anna Michalak zadała pytanie o wynik postępowania w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego w świadczeniu usług na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Burmistrz Piotr Michalak wyjaśnił, że wynik postępowania w sprawie zamówienia publicznego nie jest
pozytywny, gdyż została złożona tylko jedna oferta. Zmieniła się ustawa i zasady rozliczania między
gminą a wykonawcami, którzy zbierają odpady, więc nie ma możliwości wpisania ceny ryczałtowej
za usługę tylko za odbiór i transport jednej tony odpadów do składowiska do Konina.
Oferta jest niezadowalająca , ponieważ opiewa na kwotę około 418,00 zł brutto za zebranie i transport
jednej tony odpadów do Konina. Do tej pory koszty gminy oscylowały w granicach 360 zł brutto za
1 tonę. Przetarg był ogłoszony na 8-miesięcy, po przeliczeniu ilości ton na podstawie tamtego okresu
i koszt wynosił około 80 tys miesięcznie, a biorąc pod uwagę nową ofertę to musielibyśmy zapłacić sumę
w granicach 100 tys. zł. miesięcznie. Zakładaliśmy wzrost cen wykonawcy w odniesieniu do wzrostu
minimalnej płacy krajowej, ale nie aż o ponad 20 procent. Dodał, że nie chciałby radnych wprowadzać
w błąd, bowiem otwarcie ofert miało miejsce dzisiaj o godz. 10.15.
Radny Grzegorz Siwiński w imieniu Towarzystwa Samorządowego złożył podziękowania za współpracę
przy organizacji uroczystości, które miały miejsce 30 listopada br. z okazji 189. rocznicy wybuchu
Powstania Listopadowego i odsłonięcia pomnika płk. Józefa Byszewskiego.
Radny Paweł Witkowski powiedział cyt.’’ mam rozumieć, że gdy będzie zredukowana ilość odpadów
może się zdarzyć tak, że będziemy płacili mniej za transport, ponieważ będzie to uzależnione od tonażu
śmieci a nie, jak do tej pory bez względu na ilość wywożonych śmieci do Konina płaciliśmy ryczałt.
Tak wynika z wypowiedzi Burmistrza.’’
Burmistrz odpowiedział, iż przy wywozie mniejszej ilości ton śmieci zapłacimy mniej, natomiast błędne
jest założenie, że będzie mniej odpadów w 2020 roku, jak w roku 2019. Po dokładnych analizach z
systemu gospodarki odpadami wynika, że z roku na rok jest coraz większa ilość odpadów. Podkreślił,
że mieszkańcy gminy nie przywiązują uwagi do segregacji śmieci, jak miało to miejsce w poprzednich

latach. Więcej jest odpadów mieszanych za 320,00 zł tonę netto, niż segregowanych za 1,00 zł.
Dodał, iż po nowelizacji i zmianie systemu rozliczania z wykonawcami czekają gminę trudne dwa
kwartały na dostosowanie regulaminu utrzymania porządku i czystości do znowelizowanej ustawy, która
obowiązuje od 6 września 2019 r. Ustawa, która została znowelizowana zmienia zapis, że w okresie od
kwietnia do października częstotliwość wywozu odpadów biodegradowalnych w zabudowie
jednorodzinnej odbywać się będzie dwa razy w miesiącu a wielorodzinnej raz na tydzień. Musimy więc
rozmawiać ze społeczeństwem uświadamiając je, aby segregowało śmieci a po drugie trzeba narzucić
ograniczenia w ilości przyjmowania odpadów jeżeli chodzi o punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, np. raz w roku od mieszkańca a w pozostałe dni trzeba zapłacić. Zaznaczył, że są duże
ilości odpadów wywożonych do PSZOKu, za których utylizacje gmina musi płacić. Odpadów z roku na
rok będzie więcej. Jeżeli nie będzie segregacji cena za odpady będzie wyższa. Zadaniem gminy jest
wywóz, jak największej ilości odpadów segregowanych za 1 zł.
Burmistrz stwierdził, że przetarg , który był ogłoszony na okres 8 -miesięcy nie uwzględniał nowych
zasad wywozu odpadów dwa razy w miesiącu. Wykonawca w trakcie roku będzie mógł podnieść cenę
ze względu na wzrost ceny kosztów przejazdu wywozu odpadów komunalnych.
Radny Paweł Witkowski poinformował, że istnieją programy , które dotują utylizację segregowanych
odpadów samorządom. Zaapelował, aby poszukać pieniędzy z tej strony.
Radna Anna Michalak – podkreśliła , że temat jest bardzo ważny, ponieważ koszty ponoszą mieszkańcy.
Zwraca się z apelem do mieszkańców, aby zwrócili większą uwagę na segregację śmieci.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za ciepło dostarczone z urządzeń
zaopatrzenia w energię cieplną stanowiących własność Gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za
ciepło dostarczone z urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną stanowiących własność Gminy Kłodawa
otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały przewodniczący Rady poprosił Burmistrza pana Piotra Michalaka.
Następnie przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma pytania
względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?”
Wobec braku pytań i uwag,przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Uchwała XVIII/134/2019r.stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
W dyskusji wzięli udział:
- Piotr Michalak
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za ciepło dostarczone z urządzeń
zaopatrzenia w energię cieplną stanowiących własność Gminy Kłodawa.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Katarzyna
Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard
Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Krystyna Kacprzak
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2019r.otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.

O przedstawienie projektu uchwały przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy pana Grzegorza
Dzięgielewskiego.
Następnie przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma pytania
względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?”
Wobec braku pytań i uwag,przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
W dyskusji wzięli udział:
- Grzegorz Dzięgielewski
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Katarzyna
Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard
Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Krystyna Kacprzak
Uchwała XVIII/135/2019r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2043
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2043 otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy pana Grzegorza
Dzięgielewskiego.
Następnie przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma pytania
względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?”
Wobec braku pytań i uwag,przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt 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 2019-2043.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Katarzyna
Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard
Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Krystyna Kacprzak
Uchwała XVIII/136/2019r.stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Kłodawa otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały,Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza pana Piotra Michalaka.

Następnie przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma pytania
względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?”
Wobec braku pytań i uwag,przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kłodawa.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Katarzyna
Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard
Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Krystyna Kacprzak
9. Stanowisko Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie sytuacji jednostek samorządu terytorialnego.
(punkt zdjęto z porządku obrad)
10. Zapoznanie radnych z protokołem nr 9/2019r z dnia 19 listopada 2019r.z kontroli
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie nt."Kontrola pod
względem zasad stosowania ulg i umorzeń podatków i należności finansowych w Urzędzie Miasta
i Gminy w Kłodawie za 2018r.oraz kontrola kwoty zadłużenia od podatników dla Urzędu Miasta
i Gminy
Przewodniczący Rady zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie protokołu
nr 9/2019r z dnia 19 listopada 2019r.z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej w Kłodawie nt."Kontrola pod względem zasad stosowania ulg i umorzeń podatków i należności
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie za 2018r.oraz kontrola kwoty zadłużenia od
podatników dla Urzędu Miasta i Gminy.
Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Brak
12. Interpelacje i wnioski radnych
Brak
13. Wolne wnioski
Brak
14. Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kłodawie
(-) Krzysztof Krusiński
Przygotowała:Agata Nowak

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

