Rada Miejska w Kłodawie
Sesje Rady Miejskiej
Protokół nr XXII/2020
XXII sesja Rady Miejskiej w Kłodawie odbyła się w dniu w dniu 26 marca 2020 r. Obrady
rozpoczęto 26 marca 2020 o godz. 10:30, a zakoń czono o godz. 11:12 tego samego dnia. Listy
obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 2.
Przewodniczący Rady poinformowała, iż w związku z zagrożeniem epidemicznym w sesji udział
biorą osoby, któ rych obecność jest wymagana wyłącznie w zakresie procedowania uchwał.
W posiedzeniu wzięło udział 15 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 został zawarty w zawiadomieniu
o zwołaniu sesji.
Dodał ró wnież , iż w związku z zagrożeniem epidemicznym w sesji udział biorą osoby,któ rych
obecność wymagana jest wyłącznie w zakresie procedowania uchwał.
Przewodniczący Rady zaproponował zdjąć z porządku obrad punkty:3,4,5,6,13,14,15,16 porządku
obrad.
Do porządku obrad wprowadził dodatkowy punkt tj. 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. Punkt ten zaproponował rozpatrzeć
jako 5 porządku obrad.
Przewodniczący Rady poinformował,że XXII sesja Rady Miejskiej w Kłodawie odbędzie się według
następującego porządku obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa na 2020 rok.
4.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w 2021r.
5.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.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
7.Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na
lata 2020-2043.
8.Zamknięcie obrad sesji.
Następnie przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem-”Czy ktoś z pań stwa radnych
ma pytania względnie uwagi do porządku obrad sesji?”
Wobec braku uwag do porządku obrad, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowano w sprawie:
Ustalenie porządku obrad sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Głó wczyń ska,
Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Janusz Łopaciń ski, Anna Michalak,
Grzegorz Siwiń ski, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zieliń ska
3. Przyjęcie protokołu XXI sesji. (punkt zdjęto z porządku obrad)
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. (punkt zdjęto z porządku obrad)
5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie za 2019r. (punkt zdjęto z
porządku obrad)
6. Ocena działalności Świetlicy Środowiskowej na terenie gm.Kłodawa za 2019r. (punkt zdjęto z
porządku obrad)
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemó w
Alkoholowych za 2019r. (punkt zdjęto z porządku obrad)
Punkt3
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa na rok 2020
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa na
rok 2020 otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały , przewodniczący Rady poprosił Burmistrza pana Piotra
Michalaka.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa na rok 2020.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)

Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Głó wczyń ska,
Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Janusz Łopaciń ski, Anna Michalak,
Grzegorz Siwiń ski, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zieliń ska
Uchwała nr XXII/156/2020 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Punkt4
Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w 2021 roku
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały , przewodniczący Rady 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, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
przedstawionego projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021
roku.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (12)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Edyta Głó wczyń ska, Krystyna Kacprzak,
Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Anna Michalak, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska,
Paweł Witkowski, Aneta Zieliń ska
PRZECIW (3)
Ryszard Frątczak, Janusz Łopaciń ski, Grzegorz Siwiń ski
Uchwała nr XXII/157/2020 stanowi załącznik nr 4 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 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 pytań i uwag do projektu uchwały, przewodniczący Rady poddał pod glosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
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: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Głó wczyń ska,
Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Janusz Łopaciń ski, Anna Michalak,
Grzegorz Siwiń ski, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zieliń ska
Uchwała nr XXII/158/2020 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt6
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.
O przedstawienie projektu uchwały, przewodniczący Rady 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?”
Z uwagi na brak pytań i 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: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Głó wczyń ska,
Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Janusz Łopaciń ski, Anna Michalak,
Grzegorz Siwiń ski, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zieliń ska
Uchwała nr XXII/159/2020 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt7
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa
na lata 2020-2043
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020-2043 otrzymali radni wraz z zawiadomieniem
o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały,przewodniczący Rady 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?”
Z uwagi na brak pytań i uwag do projektu uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
Z uwagi na brak pytań i uwag do projektu uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata
2020-2043.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Głó wczyń ska,
Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiń ski, Janusz Łopaciń ski, Anna Michalak,
Grzegorz Siwiń ski, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zieliń ska
Uchwała nr XXII/160/2020 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
13. Protokó ł Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu 19 lutego 2020r. nt."Kontrola
wpływó w do budżetu Gminy Kłodawa z opłaty targowej w 2019 r. (punkt zdjęto z porządku obrad)
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. (punkt zdjęto z porządku obrad)
15. Interpelacje i wnioski radnych. (punkt zdjęto z porządku obrad)
16. Wolne wnioski. (punkt zdjęto z porządku obrad)
Punkt8
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kłodawie
Krzysztof Krusiń ski
Przygotowała: Krystyna Rzetelska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

