Rada Miejska w Kłodawie
Sesje Rady Miejskiej
Protokół nr XXVIII/2020
XXVIII sesja Rady Miejskiej w Kłodawie odbyła się w dniu 17 września 2020 r. Obrady rozpoczęto
17 września 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.
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
Burmistrz Kłodawy Piotr Michalak zwró cił się do zebranych na sali obrad o uczczenie minutą ciszy
81 rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Wolną Polskę.
Wszyscy obecni na sali powstali i w ciszy uczcili pamięć wszystkich tych, któ rzy polegli w walkach
Wojny Obronnej 1939r. i II Wojny Światowej.
Punkt1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Krzysztof Krusiń skie. Na podstawie listy obecności
stwierdził quorum do podejmowania decyzji i wnioskó w.
Punkt2
Ustalenie porządku posiedzenia
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 XVIII sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu XXVII sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Informacja dotycząca funkcjonowania świetlic wiejskich gm. Kłodawa za 2019r. w tym koszty
utrzymania świetlic.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dró g gminnych na terenie Miasta Kłodawa.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dró g gminnych na terenie Gminy Kłodawa.
8.Podjęcie uchwały 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.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody i określenia wysokości stawek za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/138/2016 Rady Miejskiej
w Kłodawie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia gó rnych stawek opłat za odbió r odpadó w komunalnych
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,któ rzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Kłodawa oraz gó rnej stawki opłaty
ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opró żnianie zbiornikó w bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kłodawa.
12.Podjęcie uchwały w sprawie szczegó łowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania
odpadó w komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadó w, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kłodawa.
14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kłodawy.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kłodawa na lata 2018-2023.
17.Interpelacje i wnioski radnych.
18.Wolne wnioski.
19.Zamknięcie obrad sesji.

Głosowano w sprawie:
Ustalenie porządku posiedzenia.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Punkt3
Przyjęcie protokołu XXVII sesji
Przewodniczący Rady poinformował, iż protokó ł XXVII 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 przedłożonego protokołu?”
Wobec braku uwag do protokołu, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedłożony
protokó ł.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu XXVII sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Głó wczyń ska,
Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Anna Michalak, Grzegorz Siwiń ski,
Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski
NIEOBECNI (2)
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.
Dodatkowo Burmistrz podziękował mieszkań com Pomarzan, któ rzy bezpłatnie przekazali grunt
pod drogę. Jest to postawa godna pochwały. Gmina poniosła tylko koszty związane z zawarciem
aktó w notarialnych.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Punkt5
Informacja dotycząca funkcjonowania świetlic wiejskich gm. Kłodawa za 2019r. w tym
koszty utrzymania świetlic
Przewodniczący Rady poinformował,iż informację dotyczącą funkcjonowania świetlic wiejskich
gminy Kłodawa za 2019 r. otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.

Dyskusja nad informacją odbyła się na posiedzeniu wspó lnym komisji w dniu 14 września br.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby w dniu sesji informacji nie odczytywać.
Następnie zwró cił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z pań stwa radnych ma pytania względnie
uwagi do przedłożonej informacji?
Informacja została przyjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt6
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg gminnych na terenie Miasta Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zaliczenia dró g gminnych na
terenie Miasta 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 zaliczenia dró g gminnych na terenie Miasta Kłodawa.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Głó wczyń ska,
Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Anna Michalak, Grzegorz Siwiń ski,
Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski
NIEOBECNI (2)
Janusz Łopaciń ski, Aneta Zieliń ska
Uchwała nr XXVIII/194/2020 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt7
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg gminnych na terenie Gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zaliczenia dró g gminnych na
terenie 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 zaliczenia dró g gminnych na terenie Gminy Kłodawa..
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Głó wczyń ska,
Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Anna Michalak, Grzegorz Siwiń ski,
Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski
NIEOBECNI (2)
Janusz Łopaciń ski, Aneta Zieliń ska
Uchwała nr XXVIII/195/2020 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt8
Podjęcie uchwały 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 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 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.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Głó wczyń ska,
Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Grzegorz Siwiń ski, Ryszard
Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Anna Michalak
NIEOBECNI (2)
Janusz Łopaciń ski, Aneta Zieliń ska
Uchwała nr XXVIII/196/2020 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt9
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody i określenia wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie wyboru metody i określenia
wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Piotra Michalaka.
Burmistrz nadmienił, iż zawsze trudno rozmawia się o jakiejkolwiek podwyżce. Gdyby nie zmiana
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach większej korekty na rok 2021 nie trzeba
byłoby robić. Dzięki przychylności radnych już jedna podwyżka odpadó w była , przez co były
większe wpływy do budżetu. Koszt gospodarowania odpadami zależy tylko od nas w zależności jak
segregujemy odpady. Proponowana stawka znajduje swoje uzasadnienie w kalkulacji.
Następnie Przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z pań stwa radnych
ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?
Radna Anna Michalak – podziękowała administracji za przygotowanie bardzo szczegó łowej
kalkulacji kosztó w. Przedłożony dokument zawiera wszystkie składniki jakie mają wpływ na
koszty oraz ilości odbieranych odpadó w w rozbiciu na frakcje. Po przeanalizowaniu kalkulacji
radna podkreśliła, iż nie ma żadnych pytań i jest przekonana, że podwyżka odpadó w jest
uzasadniona. Jest jednak jeden szczegó ł, któ ry nie pozwala, aby radna zagłosowała za podwyżką.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 7 grudnia 20215 r. została wprowadzona ulga 50%
opłaty za odpady dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych. Natomiast od
stycznia 2019r. wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny tym
rodzicom, któ rzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci - bez względu na ich
wiek w chwili składania wniosku, od tej pory ilość wydawanych kart w gminie wzrasta z miesiąca
na miesiąc. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3 plus
zaró wno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny
mają możliwość tań szego korzystania z oferty podmiotó w min. z branży spożywczej, paliwowej,
bankowej czy rekreacyjnej. Karta wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do
dó br i usług. Wymienione rodziny są wspierane poprzez liczne programy rządowe. Gmina
natomiast może, ale nie musi dodatkowo wspierać posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
Radna dodała, iż w poprzednim roku sugerowała, aby zrezygnować z ulgi w opłacie za odpady
ponieważ wszyscy produkują odpady i zdaniem radnej nie powinno być dzielenia mieszkań có w.

W przedłożonym projekcie uchwały zawarta jest ulga 25%, któ rej zdaniem radnej nie powinno.
Radna decyzje o głosowaniu „przeciw” uzasadniła tym, że wszyscy mieszkań cy produkują odpady,
wszyscy też powinni ponosić opłaty oraz traktowani powinni być jednakowo.
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 wyboru metody i określenia wysokości stawek za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Głó wczyń ska,
Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Grzegorz Siwiń ski, Ryszard
Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski
PRZECIW (1)
Anna Michalak
NIEOBECNI (2)
Janusz Łopaciń ski, Aneta Zieliń ska
Uchwała nr XXVIII/197/2020 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
P u n k t 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/138/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 30 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XXVI/138/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 XXVI/138/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
30 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Głó wczyń ska,
Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Anna Michalak, Grzegorz Siwiń ski,
Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski
NIEOBECNI (2)
Janusz Łopaciń ski, Aneta Zieliń ska
Uchwała nr XXVIII/198/2020 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
P u n k t 11
Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów
komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Kłodawa oraz
górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie określenia gó rnych stawek
opłat za odbió r odpadó w komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, któ rzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
Kłodawa oraz gó rnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opró żnianie
zbiornikó w bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kłodawa otrzymali
radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika 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 określenia gó rnych stawek opłat za odbió r odpadó w komunalnych
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, któ rzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Kłodawa oraz gó rnej stawki opłaty
ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opró żnianie zbiornikó w bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kłodawa.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:

ZA (12)
Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Głó wczyń ska, Krystyna Kacprzak,
Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Anna Michalak, Grzegorz Siwiń ski, Ryszard Szubert,
Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski
NIEOBECNI (3)
Adam Chmiel , Janusz Łopaciń ski, Aneta Zieliń ska
Uchwała nr XXVIII/199/2020 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
P u n k t 12
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie szczegó łowego sposobu
i zakresu świadczenia usług odbierania odpadó w komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadó w w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika 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 szczegó łowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania
odpadó w komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadó w w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12)
Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Głó wczyń ska, Krystyna Kacprzak,
Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Anna Michalak, Grzegorz Siwiń ski, Ryszard Szubert,
Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski
NIEOBECNI (3)
Adam Chmiel , Janusz Łopaciń ski, Aneta Zieliń ska
Uchwała nr XXVIII/200/2020 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
P u n k t 13

Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika 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 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kłodawa.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12)
Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Głó wczyń ska, Krystyna Kacprzak,
Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Anna Michalak, Grzegorz Siwiń ski, Ryszard Szubert,
Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski
NIEOBECNI (3)
Adam Chmiel , Janusz Łopaciń ski, Aneta Zieliń ska
Uchwała nr XXVIII/201/2020 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
P u n k t 14
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kłodawy
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Burmistrza Kłodawy otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Na wspó lnym posiedzeniu komisji w dniu 14 września 2020r. radni przeanalizowali skargę, a także
wysłuchali stanowiska komisji do zarzutó w zawartych w skardze.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił wiceprzewodniczącą Rady
Barbarę Frątczak.
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 rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kłodawy.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12)
Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Głó wczyń ska, Krystyna Kacprzak,
Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Anna Michalak, Grzegorz Siwiń ski, Ryszard Szubert,
Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski
NIEOBECNI (3)
Adam Chmiel , Janusz Łopaciń ski, Aneta Zieliń ska
Uchwała nr XXVIII/202/2020 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
P u n k t 15
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
rok 2020 otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. Drugi projekt uchwały radni otrzymali
po wprowadzeniu dodatkowych zmian po wspó lnym posiedzeniu komisji.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika 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 rok 2020..
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Głó wczyń ska,
Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Anna Michalak, Grzegorz Siwiń ski,
Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski
NIEOBECNI (2)
Janusz Łopaciń ski, Aneta Zieliń ska
Uchwała nr XXVIII/203/2020 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

P u n k t 16

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. Drugi projekt uchwały radni otrzymali po wprowadzeniu
dodatkowych zmian po wspó lnym posiedzeniu komisji.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika 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 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020-2043.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Głó wczyń ska,
Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Anna Michalak, Grzegorz Siwiń ski, Ryszard Szubert,
Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski
NIEOBECNI (3)
Krystyna Kacprzak, Janusz Łopaciń ski, Aneta Zieliń ska
Uchwała nr XXVIII/204/2020 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
P u n k t 17
Interpelacje i wnioski radnych
Radny Ryszard Frątczak poruszył sprawę dotyczącą braku oznakowania ze zjazdu z drogi krajowej
nr 92 w Rgielewie w kierunku drogi gminnej.
Burmistrz Piotr Michalak wyjaśnił, iż na etapie budowy drogi przez Rgielew poprzedni Burmistrz
nie wystąpił do dró g krajowych o oznakowanie tego skrzyżowania. Wymienione skrzyżowanie
musiałoby być na nowo przebudowane.
Radny Grzegorz Siwiń ski poinformował, iż w dniu 22 września br. odbędzie się sprawa w sądzie
w sprawie rozgraniczenia drogi w Pomarzanach.

P u n k t 18

Wolne wnioski
P u n k t 19
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kłodawie
(-) Krzysztof Krusiń ski

