Rada Miejska w Kłodawie
Sesje Rady Miejskiej
Protokół nr XXXVI/2021
XXXVI sesja Rady Miejskiej w Kłodawie odbyła się w dniu 25 lutego 2021 r. w sali Nr 19 Urzędu
Miasta i Gminy w Kłodawie. Obrady rozpoczęto 25 lutego 2021 o godz. 10.30, a zakoń czono
o godz. 11.55 tego samego dnia. Listy obecności: radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki
nr 1 i 2 do protokołu. W obradach sesji uczestniczyły: Dyrektor Zakładu Wodociągó w i Kanalizacji
w Kłodawie pani Monika Mikołajczyk oraz Dyrektor Zarządu Budynkó w i Usług Komunalnych
w Kłodawie pani Karolina Janikowska. Nieobecni radni: Krystyna Kacprzak i Paweł Witkowski.
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
Punkt1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności
Otwarcia sesji dokonał przewodniczący Rady Krzysztof Krusiń ski. Na podstawie listy obecności
stwierdził quorum do podejmowania decyzji i wnioskó w.
Punkt2
Ustalenie porządku obrad sesji
Przewodniczący Rady poinformował, iż porządek obrad sesji zawarty został w zawiadomieniu
o zwołaniu sesji, któ ry otrzymali wszyscy radni. Zwró cił się z pytaniem do radnych -”Czy ktoś
z pań stwa radnych ma pytania względnie uwagi do porządku obrad?”

Z uwagi na brak uwag do porządku obrad, Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad
XXXVI sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu XXXV sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5. Informacja z działalności Zarządu Budynkó w i Usług Komunalnych w Kłodawie za 2020 rok.
6. Sprawozdanie z działalności Zakładu Wodociągó w i Kanalizacji w Kłodawie za 2020 rok.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczegó lnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za
2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie statutó w osiedli Gminy
Kłodawa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022
roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzięcie w bezpłatne użyczenie nieruchomości
zabudowanej położonej w Luboń ku gmina Kłodawa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kłodawy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
13. Interpelacje i wnioski radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad sesji.
Głosowano w sprawie:
Ustalenie porządku obrad 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,
Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Janusz Łopaciń ski, Anna Michalak, Grzegorz Siwiń ski,
Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Aneta Zieliń ska
NIEOBECNI (2)
Krystyna Kacprzak, Paweł Witkowski
Punkt3
Przyjęcie protokołu XXXV sesji
Przewodniczący Rady poinformował, iż

protokó ł XXXV 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 każdy protokó ł
oddzielnie.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu XXXV 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,
Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Janusz Łopaciń ski, Anna Michalak, Grzegorz Siwiń ski,
Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Aneta Zieliń ska
NIEOBECNI (2)
Krystyna Kacprzak, Paweł Witkowski
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 z działalności Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie za 2020 rok
Przewodniczący Rady poinformował, iż informację z działalności Zarządu Budynkó w i Usług
Komunalnych

w

Kłodawie

otrzymali

radni

wraz

z

zawiadomieniem

o

sesji.

Poinformował, iż z informacją szczegó łowo radni zapoznali się na wspó lnym posiedzeniu komisji
w dniu 22 lutego br., wysłuchali wyjaśnień Dyrektora Zarządu Budynkó w i Usług Komunalnych
w

Kłodawie.

Przewodniczący

Rady

zaproponował,

aby

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

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

została

przyjęta

przez

radnych.

Punkt6
Sprawozdanie z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za 2020 rok
Przewodniczący Rady poinformował, iż

sprawozdanie z działalności Zakładu Wodociągó w

i Kanalizacji w Kłodawie za 2020 rok otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Poinformował, iż ze sprawozdaniem szczegó łowo radni zapoznali się na wspó lnym posiedzeniu
komisji w dniu 22 lutego br., wysłuchali wyjaśnień Dyrektora Zakładu Wodociągó w i Kanalizacji
w

Kłodawie.

Przewodniczący

Rady

zaproponował,

aby

informacji

nie

odczytywać.

Następnie zwró cił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z pań stwa radnych ma pytania względnie
uwagi do przedłożonego sprawozdania?”
Pani Monika Mikołajczyk - Dyrektor Zakładu Wodociągó w i Kanalizacji w Kłodawie poinformowała
poinformowała, iż jest opracowywany nowy wniosek w sprawie taryf za wodę i ścieki zgodnie
z wytycznymi Wó d Polskich.
Piotr Michalak – Burmistrz nadmienił, iż w Zarządzie Budynkó w i Usług Komunalnych w Kłodawie
sytuacja jest ustabilizowana, natomiast w Zakładzie Wodociągó w i Kanalizacji w Kłodawie
występują ró żne problemy.
W bieżącym roku należy skupić się na remoncie Zakładu Wodociągó w i Kanalizacji w Kłodawie.
Trzeba czynić starania o środki na modernizacje zakładu.
W bieżącym roku przestanie obowiązywać taryfa opłat za wodę i ścieki, któ ra obowiązuje od roku
2018. Pani dyrektor informowała , że jest opracowywana nowa kalkulacja stawki opłat za wodę
i ścieki.
Następnie zwró cił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z pań stwa radnych ma pytania względnie
uwagi do przedłożonego sprawozdania?”
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt7
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
za 2020 rok
Przewodniczący Rady poinformował, iż

sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń

nauczycieli na poszczegó lnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego za 2020 rok 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?”

Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt8
Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie statutów osiedli Gminy
Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji
w sprawie statutó w osiedli Gminy Kłodawa otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O

przedstawienie

projektu

uchwały,

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

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 przeprowadzenia konsultacji w sprawie statutó w osiedli 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,
Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Janusz Łopaciń ski, Anna Michalak, Grzegorz Siwiń ski,
Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Aneta Zieliń ska
NIEOBECNI (2)
Krystyna Kacprzak, Paweł Witkowski
Uchwała Nr XXXVI/253/2021 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt9
Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w 2022 roku
Przewodniczący Rady poinformował, iż

projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na

wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O

przedstawienie

projektu

uchwały,

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

projektu

uchwały?”

Radny Grzegorz Siwiń ski poinformowała, iż wstrzyma się przy głosowaniu nad uchwałą. Dodał, iż
ma nadzieję ,że w przyszłości fundusz sołecki powró ci.
Radna Barbara Wiśniewska dodała, że jeśli zwró ci się sołectwo o pomoc finansową to ją otrzyma.
Piotr Michalak – Burmistrz wyjaśnił , iż nie jest przeciwny funduszowi sołeckiemu. Rozdrobnienie
środkó w powodowało ograniczenie wydatkó w inwestycyjnych.
Został przygotowany został wniosek w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” dla
sołectwa w Luboń ku i Słupeczce. Gmina nie zamyka działalności w terenie wiejskim.
W budżecie gminy na

rok 2021

przeznaczone jest 7,5 mln. zł środkó w na inwestycje.

Następnie Przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z pań stwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego 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 nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022
roku.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (11)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Edyta Głó wczyń ska, Katarzyna Kalinowska,
Krzysztof Krusiń ski, Janusz Łopaciń ski, Anna Michalak, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska,
Aneta Zieliń ska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Ryszard Frątczak, Grzegorz Siwiń ski
NIEOBECNI (2)
Krystyna Kacprzak, Paweł Witkowski
Uchwała Nr XXXVI/254/2021 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
P u n k t 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzięcie w bezpłatne użyczenie
nieruchomości zabudowanej położonej w Lubońku gmina Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzięcie
w bezpłatne użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Luboń ku gmina Kłodawa

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

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 wyrażenia zgody na wzięcie w bezpłatne użyczenie nieruchomości
zabudowanej położonej w Luboń ku gmina 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,
Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Janusz Łopaciń ski, Anna Michalak, Grzegorz Siwiń ski,
Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Aneta Zieliń ska
NIEOBECNI (2)
Krystyna Kacprzak, Paweł Witkowski
Uchwała Nr XXXVI/255/2021 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
P u n k t 11
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.
O przedstawienie projektu uchwały, przewodniczący Rady poprosił Annę Michalak przewodniczącą
Komisji Skarg, Wnioskó w i Petycji.
Następnie Przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z pań stwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego 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: 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,
Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Janusz Łopaciń ski, Anna Michalak, Grzegorz Siwiń ski,
Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Aneta Zieliń ska
NIEOBECNI (2)
Krystyna Kacprzak, Paweł Witkowski
Uchwała Nr XXXVI/256/2021 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
P u n k t 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2021

rok

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

przedstawionego

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 2021 rok.
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,
Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Janusz Łopaciń ski, Anna Michalak, Grzegorz Siwiń ski,
Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Aneta Zieliń ska
NIEOBECNI (2)
Krystyna Kacprzak, Paweł Witkowski
Uchwała nr XXXVI/256/2021 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
P u n k t 13
Interpelacje i wnioski radnych
Radny Ryszard Frątczak zwró cił się o informację kiedy będzie czyszczona rz. Rgielewka.
Piotr Michalak Burmistrz wyjaśnił,iż rzeka Rgielewka podlega pod Zarząd Pań stwowego
Gospodarstwa Wody Polskie. W roku poprzednim była częściowo oczyszczona. Gmina nie posiada
informacji na temat dalszych prac przy oczyszczaniu.

Radna Aneta Zieliń ska zwró ciła się o wyró wnanie nawierzchni drogi na odcinku od osiedla
w kierunku ul. Barbary, któ rą niedawno nabyła gmina.
Piotr Michalak - Burmistrz wyjaśnił, iż w tej chwili jest okres roztopowy, grunt jest jeszcze
zmarznięty. Takie niedogodności chwilowe będą dopó ki nie będzie odpowiednich warunkó w
atmosferycznych do tego, aby wyjechać na drogi.
P u n k t 14
Wolne wnioski
P u n k t 15
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kłodawie
(-) Krzysztof Krusiń ski

Przygotowała: Krystyna Rzetelska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

