Rada Miejska w Kłodawie
Sesje Rady Miejskiej
Protokół nr XLI/2021
XLI sesja Rady Miejskiej w Kłodawie odbyła się w dniu 17 czerwca 2021 r. w sali posiedzeń Urzędu
Miasta i Gminy w Kłodawie. Obrady rozpoczęto 17 czerwca 2021 o godz. 10:30, a zakoń czono o
godz. 11:45 tego samego dnia. Lista obecności radnych i gości zaproszonych stanowią załączniki nr
1 i 2 do protokołu.
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 zawarty został w zawiadomieniu
o zwołaniu sesji, któ ry otrzymali wszyscy radni. Zaproponował wprowadzić do porządku obrad

dodatkowy punkt: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na

wydzierżawienie

nieruchomości rolnej dotychczasowemu dzierżawcy” – punkt ten zaproponował rozpatrzeć jako 11

porządku obrad.
Następnie Przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem – „Czy ktoś z pań stwa radnych
ma pytania względnie uwagi do porządku obrad wraz z zaproponowaną zmianą?”
Z uwagi na brak uwag do porządku obrad, Przewodniczący Rady przedstawił porządek XLI sesji.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu XL sesji.
4. Raport Burmistrza o stanie gminy Kłodawa.
5. Debata nad raportem o stanie Gminy.
6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłodawy wotum zaufania za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kłodawa za 2020
rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłodawy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2043.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej
dotychczasowemu dzierżawcy.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia.
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
Punkt3
Przyjęcie protokołu XL sesji

Przewodniczący Rady poinformował, iż protokó ł XL sesji otrzymali radni wraz zawiadomieniem
o sesji. Zwró cił się do radnych z pytaniem – „Czy ktoś z pań stwa radnych ma pytania względnie

uwagi do przedłożonego protokołu?” Z uwagi na brak uwag do protokołu, Przewodniczący Rady
poddał protokó ł pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu XL 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
Punkt4
Raport Burmistrza o stanie Gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował, iż zgodnie z art.28 aa ustawy o samorządzie gminnym( tj. Dz.
U. z 2020 r., poz.713 z pó źn. zm.) wó jt co roku w terminie do 31 maja przedstawia radzie raport
o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wó jta w roku poprzednim,
w szczegó lności realizację polityk, programó w i strategii, uchwał rady gminy i budżetu
obywatelskiego. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Głos mogą
zabierać ró wnież mieszkań cy. Mieszkaniec, któ ry chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego
rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: w gminie do 20 000 mieszkań có w – co najmniej 20
osó b. Informacja na ten temat została umieszczona na stronie: BIP w dniu 26 maja 2021 r.
Liczba mieszkań có w mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi
o zwiększeniu tej liczby. Raport o stanie gminy Kłodawa prezentuje, analizuje i podsumowuje
działalność organu stanowiącego naszej gminy , czyli Rady Miejskiej w Kłodawie oraz
wykonawczego – burmistrza, w roku 2020. Publikacja przedstawia obiektywnie informacje
z dziedziny funkcjonowania samorządu kłodawskiego, między innymi ze zrealizowanych działań
i ich efektó w, w zakresie gospodarki, finansó w, demografii, inwestycji, gospodarowania
nieruchomościami, pozyskiwania

środkó w unijnych, polityki przestrzennej , mieszkaniowej

gospodarki odpadami, ekologii, wspó łpracy zagranicznej i nowoczesnego promowania dokonań
miasta.

Dodał ró wnież, iż Raport o stanie Gminy Kłodawa otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.

Raport został poddany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie: BIP Kłodawa.
Punkt5
Debata nad raportem o stanie Gminy
Przewodniczący Rady poinformował, iż zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie
Gminy Kłodawa za 2020 rok zostało umieszczone na stronie BIP urzędu. Zgłoszenia mieszkań có w
do debaty przyjmowane były do dnia 16 czerwca 2021 r do godz. 15.00. Nikt z mieszkań có w nie
zgłosił się do debaty.
Przewodniczący Rady otworzył debatę nad raportem.
W dyskusji wzięli udział:
- Radna Anna Michalak cyt.”Panie Przewodniczący, wysoka Rado, panie Burmistrzu, szanowni goście
i drodzy mieszkańcy.
Ustawodawca określił obligatoryjną zawartość raportu wskazując na : „podsumowanie działalności
wójta (burmistrza, prezydenta

miasta) w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk,

programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego”.
Przeanalizowałam Raport o stanie gminy i próżno doszukiwać się minusów. Działania podejmowane
przez burmistrza są in plus, a żeby nie być gołosłowną podam kilka przykładów: - kontrola
i weryfikacja powierzchni użytkowej nieruchomości rozpoczęta w 2019 r przyczyniła się do
wzrostu wpływó w do budżetu ró wnież w 2020r.
– 66 szt. wybudowanych i wymienionych opraw typu LED,co daje wymierne korzyści w niższych
fakturach za prąd. Oświetlenie uliczne za 2020 r. wynosi 683 472 zł. A przypomnę, że była kadencja
kiedy gmina nasza płaciła ponad 700 000 zł i były nocne wyłączenia prądu. Proszę zwrócić uwagę, że
ilość punktów świetlnych się zwiększyła o 54 szt. nowych lamp (str.21) - zmniejszyła się ilość mieszkań
komunalnych we wspólnotach.(o 15 mieszkań)
- gmina pozyskała z zewnętrznych źródeł na realizację zadań ok. 5 150 000 zł. – niejednokrotnie
porównuje się gminę Kłodawa z gminami ościennymi to zwróciłam uwagę, że nasza gmina uzyskała
I miejsce w powiecie kolskim w zestawieniu wydatków inwestycyjnych gmin i wydała 4 888 320 zł.
Długo można by jeszcze wymieniać, nie chcę zajmować czasu. Żeby nie było tak słodko to dodam, że
w mojej ocenie w raporcie niepotrzebnie znalazły się informacje opisowe dot. powstania złóż soli co
powoduje zwiększenie objętości raportu. Bardziej przydatne są informacje typu: jakie są wpływy
środków z Kopalni Soli do budżetu gminy, pokazanie skali porównawczej o wysokościach środków
abyśmy mogli przewidywać, planować i ustalać kierunki rozwoju gminy.
Powyższa uwaga jest wyłącznie moją oceną a ponieważ z udziału w szkoleniu wiem, że zawarte
w raporcie informacje wykraczające poza ustawowe minimum nie stanowią naruszenia prawa, jest
to przywilej i dowolność burmistrza co do formy i treści, dlatego raport przyjmuję i udzielam wotum
zaufania burmistrzowi.”

- Radny Paweł Witkowski dodał, iż podpisuje się pod wypowiedzią radnej Anny Michalak. Jako
przewodniczący Komisji Gospodarczej zwró cił uwagę w sprawie pozyskania środkó w z zewnątrz
w wysokości 5 mln zł.
- Radny Ryszard Szubert zwró cił uwagę, że budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową
w wysokości 4.539.807,36 zł, przy planowanym w budżecie deficycie w kwocie 923.576 zł.
- Radny Grzegorz Siwiń ski nadmienił, iż rok 2020 był bogatym rokiem. Dobra wspó łpraca z Radą
i urzędnikami zaowocowała.
Następnie przewodniczący rady zwró cił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z pań stwa radnych
chce zabrać głos?”
Z uwagi na brak osó b chętnych do dalszej debaty, przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu
porządku obrad.
Punkt6
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłodawy wotum zaufania za 2020 rok
Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za
2020 rok otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. Po zakoń czeniu debaty nad raportem
o stanie gminy rada przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wó jtowi wotum zaufania. Uchwałę
o udzieleniu wó jtowi wotum zaufania rada podejmuje bezwzględną większością głosó w
ustawowego składu rady gminy. W przypadku naszej rady ustawowy skład rady wynosi 15 osó b,
bezwzględna liczba wynosi 8 osó b.
O przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłodawy wotum zaufania
za 2020 rok wraz z uzasadnieniem przewodniczący rady poprosił wiceprzewodniczącą rady
Barbarę Frątczak.
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 przedłożony projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłodawy wotum zaufania za 2020 rok.
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 XLI/280/2021 została przyjęta i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Punkt7
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kłodawa za
2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2020 rok
Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za
2020 rok otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. Ze sprawozdaniem zapoznali się radni na
posiedzeniach komisji stałych. Na zadawane pytania przez radnych, Skarbnik gminy udzielił
wyczerpujących wyjaśnień .
O przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za rok 2020 przewodniczący
poprosił Skarbnika Gminy Grzegorza Dzięgielewskiego. Następnie przewodniczący zwró cił się do
Skarbnika o przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Kłodawa.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami. Radni nie podjęli
dyskusji nad przedstawionymi materiałami.
Przewodniczący Rady zwró cił się do Skarbnika gminy pana Grzegorza Dzięgielewskiego
o przedstawienie uchwały Nr SO-8/0954/248/2021 Składu Orzekającego

Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym
przez Burmistrza Kłodawy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2020 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego.
Uchwała Nr SO-8/0954/248/2021 Składu Orzekającego
Poznaniu

z

dnia

29

kwietnia

2021

r.

stanowi

Regionalnej Izby Obrachunkowej w
załącznik

nr

4

do

protokołu.

Przewodniczący Rady zwró cił się do Skarbnika gminy pana Grzegorza Dzięgielewskiego o
odczytanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kłodawa
za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2020 rok.
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 przedłożony projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kłodawa za 2020
rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2020 rok.
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 XLI/281/2021 została przyjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt8
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłodawy
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Kłodawy absolutorium otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Kłodawa poprosił Skarbnika gminy pana
Grzegorza

Dzięgielewskiego.

Następnie zwró cił się do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Adama Chmiela o przedstawienie
uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2020 rok
wraz z uzasadnieniem wniosku w sprawie absolutorium Burmistrza Kłodawy. Dodał, że wniosek
komisji w sprawie absolutorium dla Burmistrza

został przesłany do zaopiniowania przez

Regionalną Izbę Obrachunkową.
Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2020 rok
wraz z uzasadnieniem wniosku w sprawie absolutorium Burmistrza Kłodawy stanowi załącznik nr
6 do protokołu.
Przewodniczący Rady zwró cił się do Skarbnika gminy Pana Grzegorza Dzięgielewskiego
o

odczytanie

uchwały

Nr

SO-8/0955/72/2021

Składu

Orzekającego

Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłodawy
z tytułu wykonania budżetu na 2021 rok.
Następnie przewodniczący rady zwró cił się do przewodniczących komisji stałych rady o odczytanie
opinii komisji w sprawie absolutorium Burmistrza Kłodawy.
Opinie komisji:
- Komisji Działalności Gospodarczej, Komunalnej , Budżetu i Finansó w stanowi załącznik nr 7 do
protokołu,
- Komisji Oświaty,Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych stanowi załącznik nr 8 do protokołu,

- Komisji Mieszkaniowej stanowi załącznik nr 9 do protokołu,
- Komisji Skarg, Wnioskó w i Petycji stanowi załącznik nr 10 do
Przewodniczący Rady poinformował, iż wobec uchwały Komisji Rewizyjnej i wniosku komisji
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kłodawy za rok 2020 poddaje pod głosowanie projekt
uchwały o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kłodawy.
Uchwała w sprawie

absolutorium podejmowana jest bezwzględną większością głosó w

ustawowego składu Rady w obecności co najmniej połowy radnych. Bezwzględna liczba głosó w
wynosi 8.
Przewodniczący Rady zwró cił się do wiceprzewodniczącej rady Barbary Frątczak o odczytanie
projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłodawy.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłodawy.
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 XLI/282/2021 została przyjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący Rady zwró cił się do Burmistrza Piotra Michalaka o zabranie głosu.
Burmistrz stwierdził, iż rok 2020 był rokiem bardzo szczegó lnym. Praca odbywała się w reżimie
sanitarnym. Należy zauważyć, że rok

2020 zapisał się pod względem dużej ilości zgonó w.

Raport o stanie gminy jest zapisem nie tylko Burmistrza, ale radnych, pracownikó w urzędu,
dyrektoró w jednostek i ich pracownikó w.
Burmistrz podziękował radnym za to, ile udało się wykonać w roku 2020. Słowa podziękowania
skierował do pracownikó w urzędu, że w tak trudnym psychologicznie roku działali cały czas.
Podziękowania skierował dyrektoró w jednostek gminnych wraz z pracownikami tych jednostek.
W sposó b szczegó lny podziękowania skierował do pani wiceburmistrz, któ ra jest dużym
wsparciem dla burmistrza. Burmistrz nadmienił, iż mięło 2,5 roku kadencji. Wiele problemó w
zostało już rozwiązanych, ale pozostały do rozwiązania jeszcze inne. Wsłuchujemy się cały czas
w głosy krytyki, któ re są ró wnież cenne.

Na zakoń czenie swojej wypowiedzi Burmistrz podziękował jeszcze raz i życzył wszystkim zdrowia.

Punkt9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2021 r. otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. poprosił
Skarbnika gminy pana Grzegorza Dzięgielewskiego.
Następnie przewodniczący zwró cił się do radnych z pytaniem – „Czy ktoś z pań stwa radnych ma
pytania względnie uwagi do przedłożonego projektu uchwały?”
Z uwagi na brak uwag, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r..
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 XLI/283/2021 została przyjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
P u n k t 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2043
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2043 otrzymali radni
wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. poprosił
Skarbnika gminy pana Grzegorza Dzięgielewskiego.
Następnie przewodniczący zwró cił się do radnych z pytaniem – „Czy ktoś z pań stwa radnych ma
pytania względnie uwagi do przedłożonego projektu uchwały?”
Z uwagi na brak uwag, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2043.
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 XLI/284/2021 została przyjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
P u n k t 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej
dotychczasowemu dzierżawcy
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej dotychczasowemu dzierżawcy otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. poprosił
Burmistrza pana Piotra Michalaka.
Następnie przewodniczący zwró cił się do radnych z pytaniem – „Czy ktoś z pań stwa radnych ma
pytania względnie uwagi do przedłożonego projektu uchwały?”
Z uwagi na brak uwag, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej
dotychczasowemu dzierżawcy.
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 XLI/285/2021 została przyjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

P u n k t 12
Interpelacje i wnioski radnych
Radni nie złożyli interpelacji i wnioskó w.
P u n k t 13
Wolne wnioski
Radna Aneta Zieliń ska zwró ciła uwagę na dewastację w Parku Gó rnika. Dodała , że wszystko co do
tej pory zostało tam wykonane zostało zniszczone.
Burmistrz Piotr Michalak wyjaśnił, iż większość mieszkań có w zachwyca się Parkiem Gó rnika, ale są
ró wnież tacy, któ rzy dewastują. Kiedyś dziadkowie, rodzice zakładali ten park , dziś się dewastuje.
W parku jest zamontowana jedna kamera, zostanie dołożona kolejna.
P u n k t 14
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad sesji i zamknął obrady XLI sesji.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiń ski

Przygotowała: Krystyna Rzetelska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

