Rada Miejska w Kłodawie
Sesje Rady Miejskiej
Protokół nr XXXI/2020
XXXI sesja Rady Miejskiej w Kłodawie odbyła się w dniu 26 listopada 2020 r. online. Obrady
rozpoczęto 26 listopada 2020 o godz. 10:30, a zakoń czono o godz. 12:12 tego samego dnia. Raport
obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny radny: Paweł Witkowski.
W posiedzeniu wzięło udział 14 członkó w. Listy obecności radnych i gości zaproszonych stanowią
załączniki nr 1 do protokołu.
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. Zaproponował wprowadzić do porządku obrad dodatkowy pkt. tj.”Podjęcie
uchwały zmieniającej uchwałę nr 292/96 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości zabudowanej w użyczenie – punkt ten
zaproponował rozpatrzeć jako 6 porządku obrad.

Porządek XXXI sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu XXX sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa
w 2021 r. i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gmina Kłodawa a Powiatem Kolskim.
6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 292/06 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości zabudowanej
w użyczenie.
7.Informacja dotycząca działalności obiektó w sportowych na terenie Gminy Kłodawa za rok 2019.
8.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do
obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kłodawa.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia taryfy cen i opłat za ciepło dostarczone z urządzeń
zaopatrzenia w energię cieplną stanowiących własność Gminy Kłodawa.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zarządu Budynkó w
i Usług Komunalnych w Kłodawie.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020-2043.
13.Interpelacje i wnioski radnych.
14.Wolne wnioski.
15.Zamknięcie obrad sesji.
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)
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, Aneta Zieliń ska
NIEOBECNI (1)
Paweł Witkowski
Punkt3
Przyjęcie protokołu XXX sesji

Przewodniczący Rady poinformował,iż protokó ł XXX 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 go pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu XXX sesji.
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, Aneta Zieliń ska
NIEOBECNI (1)
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.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt5
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa
w 2021 r. i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem
Kolskim
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
z budżetu Gminy Kłodawa w 2021 r. 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?”
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa w 2021 r.

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)
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, Aneta Zieliń ska
NIEOBECNI (1)
Paweł Witkowski
Uchwała nr XX XI/222/2020 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt6
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 292/06 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28
kwietnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości zabudowanej
w użyczenie
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 292/06 Rady
Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
nieruchomości zabudowanej w użyczenie 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?”
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 292/06 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości zabudowanej w użyczenie.
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, Aneta Zieliń ska
NIEOBECNI (1)
Paweł Witkowski
Uchwała nr XX XI/223/2020 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Punkt7
Informacja dotycząca działalności obiektów sportowych na terenie Gminy Kłodawa za rok
2019
Przewodniczący Rady poinformował, iż informację dotyczącą działalności obiektó w sportowych na
terenie Gminy Kłodawa za rok 2019 otrzymali radni warz 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?”

Wobec braku uwag, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
projektu uchwały.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
projektu uchwały.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt8
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kłodawa
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?
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do
obliczania podatku rolnego na obszarze 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, Aneta Zieliń ska
NIEOBECNI (1)
Paweł Witkowski
Uchwała nr XX XI/224/2020 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt9
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie taryfy cen i opłat za ciepło dostarczone z urządzeń
zaopatrzenia w energię cieplną stanowiących własność Gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie ustalenie taryfy cen i opłat za
ciepło dostarczone z urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną stanowiących własność 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 przedstawionego projektu uchwały?
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie taryfy cen i opłat za ciepło dostarczone z urządzeń
zaopatrzenia w energię cieplną stanowiących własność 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, Aneta Zieliń ska
NIEOBECNI (1)
Paweł Witkowski
Uchwała nr XX XI/225/2020 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
P u n k t 10
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zarządu
Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowych dla Zarządu Budynkó w i Usług Komunalnych w Kłodawie 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?
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zarządu Budynkó w
i Usług Komunalnych w Kłodawie..
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, Aneta Zieliń ska
NIEOBECNI (1)
Paweł Witkowski
Uchwała nr XX XI/226/2020 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
P u n k t 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2020 rok otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, przewodniczący Rady poprosił Skarbnika gminy 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?
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok..
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, Aneta Zieliń ska
NIEOBECNI (1)
Paweł Witkowski
Uchwała nr XX XI/227/2020 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
P u n k t 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020-2043
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany 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 gminy 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?
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020-2043..
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, Aneta Zieliń ska
NIEOBECNI (1)
Paweł Witkowski
Uchwała nr XX XI/228/2020 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
P u n k t 13
Interpelacje i wnioski radnych
P u n k t 14
Wolne wnioski

Radny Adam Chmiel poruszył temat targowicy, że anonimowo otrzymuje telefony w sprawie nie
rzetelnego rozliczenia przez Komisję Rewizyjną i pracownika pobierającego opłaty wpływó w z
targowicy. Dodał ró wnież ,że Komisja Rewizyjna zajmowała się tym tematem i nie stwierdziła
nieprawidłowości. Ró żnica z wpływó w polegała na zmianie opłaty.
Burmistrz Piotr Michalak odnió sł się do wypowiedzi przedmó wcy , aby anonimowo nie prowadzić
tego typu rozmó w. Zwró cił się ró wnież do radnego , aby nie informował, że opłata uległa podwyżce,
gdyż w teren rozejdzie się informacja ,że obecna Rada podwyższyła opłaty. Obecna Rada nie
dokonała zmiany stawek opłaty targowej.
Przewodniczący Rady odczytał pismo z dnia 20 października 2020r. w sprawie uzdrowiska.
Kopia pisma stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
P u n k t 15
Zamknięcie posiedzenia
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku posiedzenia i zamknął obrady XXXI sesji
Rady Miejskiej w Kłodawie.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kłodawie
(-) Krzysztof Krusiń ski
Przygotowała: Krystyna Rzetelska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

