Rada Miejska w Kłodawie
Sesje Rady Miejskiej
Protokół nr XXI/2020
XXI sesja Rady Miejskiej w Kłodawie odbyła się w dniu 27 lutego 2020 r. Obrady rozpoczęto 27 lutego
2020 o godz. 10:30, a zakończono o godz. 13:22 tego samego dnia. Listy obecności stanowi załączniki od
nr 1 do nr 4. W obradach sesji uczestniczyli: Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Leszek Galemba,
I Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Łukasz
Krysztofowiak.
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
Punkt1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności
Otwarcia sesji dokonał przewodniczący Rady Krzysztof Krusiński. Na podstawie listy obecności
stwierdził quorum do podejmowania decyzji i wniosków.
Punkt2
Ustalenie porządku obrad sesji
Przewodniczący Rady poinformował,iż porządek obrad sesji zawarty został w zawiadomieniu o zwołaniu
sesji. Zaproponował zmiany w porządku obrad sesji polegające na zmianie kolejności rozpatrywanych
punktów tj. punkt 11 zaproponował rozpatrzeć jako 5 porządku obrad.
Punkt ten dotyczy:”Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa
a Powiatem Kolskim”

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzić do porządku obrad dodatkowy punkt:
„Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości”- punkt ten zaproponował
rozpatrzeć jako 13 porządku obrad.
Następnie zwrócił się do radnych z pytaniem ”Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi
do proponowanej zmiany?”
Wobec braku uwag,przewodniczący Rady 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)
Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak,
Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński,
Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Adam Chmiel
Przewodniczący Rady poinformował , iż przed obradami sesji Burmistrz Kłodawy Piotr Michalak
i wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska podpisali umowę dofinansowania na utrzymanie
grobów i cmentarzy wojennych. Kwota przyznana to 18 000 zł.
Przewodniczący Rady Krzysztof Krusiński głos oddał wicewojewodzie Wielkopolski Anecie
Niestrawskiej.
Pani Aneta Niestrawska – wicewojewoda Wielkopolski przedstawiła Programy Rządowe realizowane
przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
Do nich należą min.: Rodzina 500 + ;Dobry Start ; Senior + ;Programy budowy dróg lokalnych ; Maluch.
Informacje nt. realizowanych programów znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu.
Punkt3
Przyjęcie protokołu XX sesji
Przewodniczący Rady poinformował,iż protokół XX sesji otrzymali radni wraz z zawiadomieniem
o sesji. Zwrócił się do radnych z pytaniem”Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do
przedłożonego protokołu?”
Wobec braku uwag do protokołu,przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedłożony protokół.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu XX sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak,
Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński,
Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Adam Chmiel
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 zwrócił się do radnych z pytaniem ”Czy ktoś z państwa ma pytania
względnie uwagi do sprawozdania?”
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu
Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem
Kolskim
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia
pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Piotra Michalaka.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem”Czy ktoś z państwa radnych m pytania
względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?”
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie jej przyjęcia.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy
Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak,
Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński,
Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)

Adam Chmiel
Uchwała XXI/150/2020 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt6
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2019 r.
Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego za 2019 r. otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie sprawozdania , przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Piotra Michalaka.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt7
Informacja z działalności Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie za 2019 r.
Przewodniczący Rady poinformował,iż informację z działalności Zarządu Budynków i Usług
Komunalnych w Kłodawie otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Na posiedzeniu wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 24 lutego br. odbyła się dyskusja.
W związku z powyższym przewodniczący Rady zaproponował, aby informacji nie odczytywać.
Zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do
przedłożonej informacji?”
Wobec braku uwag, przewodniczący przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt8
Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za 2019r.
Przewodniczący Rady poinformował,iż sprawozdania z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Kłodawie za 2019 r. otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Na posiedzeniu wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 24 lutego br. odbyła się dyskusja.
W związku z powyższym przewodniczący Rady zaproponował, aby sprawozdania nie odczytywać.
Zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do
przedłożonego sprawozdania?”
Wobec braku uwag, przewodniczący przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Punkt9
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę
dodatku energetycznego otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.

O przedstawienie projektu uchwały, przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Piotra Michalaka.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem”Czy ktoś z państwa radnych m pytania
względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?”
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie jej przyjęcia.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak,
Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński,
Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Adam Chmiel
Uchwała XXI/151/2020 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
P u n k t 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na
terenie miasta
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
wewnętrznej na terenie miasta otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Piotra Michalaka.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem”Czy ktoś z państwa radnych m pytania
względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?”
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie jej przyjęcia.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie
miasta.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak,
Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński,
Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Adam Chmiel

Uchwała XXI/152/2020 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
P u n k t 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej
w Kłodawie
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały na nabycie nieruchomości gruntowej położonej
w Kłodawie otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Piotra Michalaka.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem”Czy ktoś z państwa radnych m pytania
względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?”
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie jej przyjęcia.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej
w Kłodawie.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak,
Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński,
Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Adam Chmiel
Uchwała XXI/153/2020 r. stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
P u n k t 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020
r. otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
W dniu sesji radni otrzymali II projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
O przedstawienie projektu uchwały, przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Grzegorza
Dzięgielewskiego.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem”Czy ktoś z państwa radnych m pytania
względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?”
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie jej przyjęcia.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak,
Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński,
Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Adam Chmiel
Uchwała XXI/154/2020 r. stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
P u n k t 13
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według
właściwości otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, przewodniczący Rady poprosił wiceprzewodniczącą Rady
Barbarę Frątczak.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem”Czy ktoś z państwa radnych m pytania
względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?”
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie jej przyjęcia.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak,
Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński,
Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Adam Chmiel
Uchwała XXI/155/2020 r. stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
P u n k t 14
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady poinformował , iż na XX sesji radni Rady Miejskiej w Kłodawie zgłosili
następujące wnioski:
- Radna Anna Michalak – w imieniu mieszkańców zwróciła się o przywrócenie dyżuru jednej apteki na
terenie miasta w niedzielę i święta.

- Radna Aneta Zielińska – zwróciła się o informację,kiedy zostanie naprawiona lampa zniszczona
podczas kolizji na skrzyżowaniu ulic: Przedecka i Polna.
- Radna Marzanna Chuchro – zgłosiła wniosek o wykorzystanie zdemontowanej kostki z chodnika przy
budowie drogi 3 Maja i przełożenie na Plac Moniuszki.
Burmistrz udzielił odpowiedzi na zgłoszone wnioski.
Odnośnie wniosku w sprawie przywrócenia dyżuru jednej apteki na terenie miasta w niedzielę i święta.
W dniu 19 lutego br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie odbyło się spotkanie z właścicielami aptek
z udziałem radnych.
Właściciele aptek poinformowali , że działają w warunkach wolno-rynkowych .O tym, że nieczynne są
apteki w niedziele i święta zadecydował czynnik ekonomiczny a chętnych kupujących nie było.
Zgodnie z przepisami na terenie powiatu dyżur pełni jedna wyznaczona apteka w Kole przy ul. Bliznej.
W sprawie przywrócenia uszkodzonej lampy poinformował , iż w najbliższym czasie zostanie
zamontowana.
W sprawie wniosku radnej Marzanny Chuchro poinformował , iż zdjęta kostka została zdeponowana
na terenie Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie. Decyzja, gdzie zostanie kostka
rozdysponowana zostanie podjęta wspólnie z Radą Miejską.
P u n k t 15
Interpelacje i wnioski radnych
P u n k t 16
Wolne wnioski
Mieszkanka Kłodawy E.A. zabrała głos w sprawie rozpoczętej inwestycji sąsiadującej przy jej posesji.
Poinformowała , iż nie miała możliwości kontaktu z inwestorem przy budowie „Netto”. Dzięki
uprzejmości poprzedniego Burmistrza udało się załatwić , aby powstał płot oddzielający posesję od
sklepu i placu Netto. Z nowym sąsiadem nie udało się dojść do porozumienia , w związku z tym
rozmawia prawnie. Władza gminy nie powinna dopuszczać do tego , aby powstawały takie obiekty
handlowe.
Mali przedsiębiorcy płacą podatki do budżetu Gminy , natomiast właściciele dużych obiektów
handlowych i tak podatku nie płacą do naszego budżetu.
Ponadto mieszkanka zwróciła się do władz o rozwiązanie ruchu na ul. Poznańskiej. Dodała,że od rana do
wieczora parkowane są pojazdy na tej ulicy. Przy prowadzonej inwestycji ruch będzie jeszcze bardziej
wzmożony.
P u n k t 17
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kłodawie
(-) Krzysztof Krusiński
Przygotowała: Krystyna Rzetelska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

