Rada Miejska w Kłodawie
Sesje Rady Miejskiej
Protokół nr XXIX/2020
XXIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Kłodawie odbyła się w dniu 1 października 2020 r.
Obrady rozpoczęto 1 października 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 14 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 skie. Na podstawie listy obecności
stwierdził quorum do podejmowania decyzji i wnioskó w.
Punkt2
Ustalenie porządku obrad sesji
Przewodniczący Rady poinformował, iż porządek obrad XXIX sesji został zawarty w zawiadomieniu
o zwołaniu sesji, któ re otrzymali wszyscy radni.
W dniu 28 września 2020r. do Przewodniczącego Rady wpłynął wniosek Burmistrza
Kłodawy o zwołanie sesji nadzwyczajnej w dniu 1 października 2020r. na godz. 14.15.
Zwołanie sesji nadzwyczajnej spowodowane jest koniecznością zmiany uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2020 rok.
W związku ze zmianą Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa

niezbędny jest zakup pojazdu do zbió rki odpadó w komunalnych z uwagi na zwiększoną
częstotliwość ich wywozu.
Ponadto zgodnie z umową o wspó łpracy zawartą w Kłodawie w dniu 6 maja 2019r. Gmina Kłodawa
zobowiązała

się

użyczyć

część

nieruchomości

oznaczonej

numerem

geodezyjnym

290/2(targowisko) Inwestorowi celem jego utwardzenia betonową kostką brukową wraz
z podbudową i stworzenia nowych miejsc parkingowych.
Z uwagi na powyższe uzasadnionym jest zwołanie sesji nadzwyczajnej.
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 obrad XXIX sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności
gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Kłodawa.
5.Interpelacje i wnioski radnych.
6.Wolne wnioski.
7.Zamknięcie obrad sesji.
Głosowano w sprawie:
Ustalenie porządku obrad sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Punkt3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
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 Kierownika Referatu Finansó w
Anetę Kwiatkowską.
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 2020r..
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
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
NIEOBECNI (1)
Aneta Zieliń ska
Uchwała nr XXIX/205/2020 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Punkt4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności
gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością 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 wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej
na nieruchomości będącej własnością Gminy Kłodawa..
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
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
NIEOBECNI (1)
Aneta Zieliń ska
Uchwała nr XXIX/206/2020 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt5
Interpelacje i wnioski radnych
Punkt6
Wolne wnioski

Punkt7
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kłodawie
(-) Krzysztof Krusiń ski

Przygotowała: Krystyna Rzetelska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

