Rada Miejska w Kłodawie
Sesje Rady Miejskiej
Protokół nr XXXVII/2021
XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kłodawie odbyła się w dniu 10 marca 2021 r. w sali Nr 19 Urzędu
Miasta i Gminy w Kłodawie. Obrady rozpoczęto 10 marca 2021 o godz. 14.15, a zakoń czono o godz.
15.00 tego samego dnia. W posiedzeniu wzięło udział 14 członkó w. Nieobecna radna Aneta
Zieliń ska.
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.
Przewodniczący poinformował, iż w dniu 3 marca 2021 r. do Przewodniczącego Rady wpłynął
wniosek Burmistrza Kłodawy o zwołanie sesji nadzwyczajnej w dniu 10 marca 2021r. na godz.
14.15.
Zwołanie sesji nadzwyczajnej podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środkó w

w budżecie związanych ze zwrotem dofinansowania na zadanie „Rozbudowa i przebudowa
gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Kłodawa - przygotowanie dokumentacji oraz w celu
ogłoszenia

postępowania

o

udzielenie

zamó wienia

publicznego

na

realizację

zadania

pn.”Przebudowa drogi w m. Łążek” niezbędne jest wprowadzenie tego postępowania do „Planu
postępowań o udzielenie zamó wień ” w Biuletynie Zamó wień Publicznych, co może nastąpić po
zabezpieczeniu odpowiednich środkó w w uchwale budżetowej. Planowane ogłoszenie zamó wienia
nastąpi przed najbliższym posiedzeniem Rady Miejskiej, w związku z powyższym niezbędne jest
wcześniejsze wprowadzenie tego wydatku do budżetu.
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 XXXVII
sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad sesji.
Punkt3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2021r.

otrzymali

radni

wraz

z

zawiadomieniem

o

sesji.

O przedstawienie projektu uchwały, poprosił Skarbnika pana 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?”

Piotr Michalak – Burmistrz , iż w roku 2014 do budżetu został wprowadzony projekt .”Rozbudowa
i

przebudowa

gospodarki

wodno-ściekowej

w

aglomeracji

Kłodawa

–

przygotowanie

dokumentacji”.
W związku z nie wykonaniem wymienionego wyżej zadania Wojewó dzki Fundusz Ochrony
Ś rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

zwró cił się do Gminy o zwrot przyznanego

dofinansowania. Kwota zwrotu wynosi 257 125,00 zł wraz z odsetkami. Do tego należy doliczyć
ró wnież wkład własny, co ogó lnie stanowi kwotę około 500 000,00zł.
Radna Krystyna Kacprzak zwró ciła się o informację czy jest możliwość wystąpienia na drogę
sądową, aby wyciągnąć konsekwencje z tego tytułu. Zdaniem radnej poprzednia kadencja powinna
ponieść tego konsekwencje.
Burmistrz Piotr Michalak wyjaśnił, iż w dniu dzisiejszym nie odpowie na zadane pytanie. Będzie

analiza prawna całej sytuacji wó wczas będzie wiadomo.
Punkt4
Interpelacje i wnioski radnych
Radny Grzegorz Siwiń ski poinformował, iż droga przy cmentarzu jest w bardzo złym stanie,
obecnie jest nie przejezdna. Z wymienionej drogi korzystają mieszkań cy Pomarzan. Na dzień
dzisiejszy droga została zamknięta, gdyż jest w złym stanie.
Radna Krystyna Kacprzak zwró ciła się o informację czy można odwołać się od negatywnej opinii
Kuratorium Oświaty w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza
Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej.
Burmistrz Piotr Michalak

wyjaśnił, iż kurator wydał opinię negatywną. Przysługuje prawo

odwołania się do Ministra Edukacji Narodowej.
Przewodniczący Rady poinformował, iż wpłynęła interpelacja radnego Ryszarda Frątczaka
w sprawie założenia światłowodó w w miejscowości Straszkó w. Interpelacja stanowi załącznik nr 3
do protokołu.
Burmistrz Piotr Michalak wyjaśnił, iż inwestorem światłowodó w był podmiot prywatny.
Punkt5
Wolne wnioski
Punkt6
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady XXXVII sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kłodawie
(-) Krzysztof Krusiń ski
Przygotowała: Krystyna Rzetelska
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