Rada Miejska w Kłodawie
Sesje Rady Miejskiej
Protokół nr XXIV/2020
XXIV sesja Rady Miejskiej w Kłodawie odbyła się w dniu w dniu 22 maja 2020 r. Obrady rozpoczęto
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o

godz.

08:30,

a
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o

godz.

09:49

tego

samego

dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członkó w. Lista obecności radnych i gości zaproszonych stanowią
załączniki od nr 1 do nr 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. Zwró cił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z pań stwa radnych ma pytania
względnie uwagi do porządku obrad?”
Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzić do porządku obrad dodatkowe punkty:
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020” - punkt ten zaproponował
rozpatrzeć jako 9 porządku obrad.
„Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020-2043” - punkt ten zaproponował rozpatrzeć jako 10
porządku obrad.

Przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z pań stwa radnych ma pytania
względnie uwagi do porządku obrad?”
Wobec braku uwag do porządku obrad, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek
w sprawie przyjęcia zaproponowanego porządku obrad.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXIV sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie za 2019 rok.
4. Ocena działalności Świetlicy Środowiskowej na terenie gm. Kłodawa za 2019 r.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemó w Alkoholowych za 2019 r.
6. Ocena zasobó w pomocy społecznej.
7. Informacja o stanie bezpieczeń stwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu
Policji w Kłodawie za 2019r.
8. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kłodawie za 2019 r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020-2043
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa na rok 2020.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad sesji.
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 sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie za 2019 rok
Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłodawie za 2019 rok otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.

Na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 18 maja 2020 r. radni wysłuchali wyjaśnień Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, odbyła się ró wnież dyskusja.
Przewodniczący Rady zaproponował,aby sprawozdania nie odczytywać w dniu sesji.
Następnie zwró cił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z pań stwa radnych ma pytania względnie
uwagi do sprawozdania?”
Z uwagi na brak uwag, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
sprawozdania.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie za 2019 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
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Punkt4
Ocena działalności Świetlicy Środowiskowej na terenie gm. Kłodawa za 2019 r.
Przewodniczący Rady poinformował, iż informację o działalności Świetlicy Środowiskowej na
terenie gm. Kłodawa za 2019 r. otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 18 maja 2020 r. radni wysłuchali wyjaśnień Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, odbyła się ró wnież dyskusja.
Przewodniczący Rady zaproponował,aby informacji nie odczytywać w dniu sesji.
Następnie zwró cił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z pań stwa radnych ma pytania względnie
uwagi do informacji ?”
Z uwagi na brak uwag, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
informacji.
Głosowano w sprawie:
Ocena działalności Świetlicy Środowiskowej na terenie gm. Kłodawa za 2019 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

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt5
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2019 r.
Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemó w Alkoholowych za 2019 r. otrzymali radni wraz z zawiadomieniem
o sesji. Na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 18 maja 2020 r. radni odbyła się dyskusja nad
sprawozdaniem.
Następnie zwró cił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z pań stwa radnych ma pytania względnie
uwagi do sprawozdania ?”
Z uwagi na brak uwag, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
sprawozdania.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemó w
Alkoholowych za 2019 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
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt6
Ocena zasobów pomocy społecznej
Przewodniczący Rady poinformował,iż informację o zasobach pomocy społecznej otrzymali radni
wraz z zawiadomieniem.
Zgodnie z art.16a ustawy z dnia 12 marca 20024r. o pomocy społecznej gmina i powiat oraz
samorząd wojewó dztwa zobowiązani są do sporządzenia corocznie oceny zasobó w pomocy
społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno- demograficznej, któ ra w szczegó lności
winna obejmować:infrastrukturę, kadrę,organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone
na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy
społecznej. Przedłożona analiza opisuje ww. sytuację w Gminie Kłodawa i dotyczy roku 2019.
Przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z Pań stwa radnych ma pytania,
uwagi do przedstawionego sprawozdania?”
Informacja została przez radnych przyjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Punkt7
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania
Komisariatu Policji w Kłodawie za 2019r.
Przewodniczący Rady poinformował, iż informację o stanie bezpieczeń stwa i porządku publicznego
na terenie działania Komisariatu Policji w Kłodawie za 2019r. otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji.
Na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 18 maja 2020 r. radni odbyła się dyskusja nad informacją.
Przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z pań stwa radnych ma pytania
względnie uwagi do informacji ?”
Z uwagi na brak uwag, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
informacji.
Głosowano w sprawie:
Informacja o stanie bezpieczeń stwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji
w Kłodawie za 2019r.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt8
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kłodawie za 2019 r.
Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kłodawie za
2019 r. otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 18 maja 2020 r. radni odbyła się dyskusja nad informacją.
Przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z pań stwa radnych ma pytania
względnie uwagi do sprawozdania?”
Radna Krystyna Kacprzak zwró ciła się do komendanta Straży Miejskiej w Kłodawie , aby w
kolejnym sprawozdaniu bardziej szczegó łowo przedstawić dane dotyczące kontroli wywozu
nieczystości oraz w jaki sposó b odbywała się kontrola szczepienia psó w.
Komendant Straży Miejskiej w Kłodawie przyjął do wiadomości uwagi i dodatkowo wyjaśnił, że
przy kontroli posesji odbywa się kontrola szczepienia psó w.
Radna Aneta Zieliń ska poinformowała, iż dobrze jest , że Straż Miejska prowadzi taki spis, gdyż
w przypadku pogryzienia przez psa, Sanepid łatwo ustali właściciela psa.
Z uwagi na brak dalszych uwag, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie
przyjęcia sprawozdania.
Głosowano w sprawie:
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kłodawie za 2019 r..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt9
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?”
Burmistrz wyjaśnił, iż zwiększenie środkó w na budowę kanalizacji i oświetlenie uliczne wiąże się
z inwestycjami prowadzonymi tj. budową ul.1Maja. Dobrą wiadomością jest to, że Spó łka
Oświetlenie Uliczne będzie partycypować w kosztach.
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 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 XXIV/167/2020 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
P u n k t 10
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 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?”

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 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 XXIV/168/2020 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
P u n k t 11
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
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 wzglednie 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 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 XXIV/169/2020 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

P u n k t 12
Interpelacje i wnioski radnych
Radny Grzegorz Siwiń ski poinformował, iż w Pomarzanach stanęła sprawa uregulowania rowu
przy posesjach od nr 109 - do 114. Dopó ki nie zostanie ta sprawa uregulowana , to będzie
występował konflikt.
Radny Krzysztof Krusiń ski wyjaśnił, iż odbył spotkanie z prezesem Spó łki Wodnej w tej sprawie.
Wpłynęła ró wnież skarga w tym temacie, któ ra została przekazana do rozpatrzenia do Komisji
Skarg, Wnioskó w i Petycji
Radna Marzanna Chuchro zwró ciła się w imieniu mieszkań có w o uporządkowanie terenu w
szczycie sklepu spożywczego ró g ul. T. Kościuszki i H. Dąbrowskiego.
Następnie radna zwró ciła się z pytaniem - „Czy przewidziane jest malowanie ławek przy ul.
Kościuszki”
Ponadto radna zwró ciła się o wyczyszczenie krawężnikó w przy ul. Dąbskiej oraz odchwaszczenie.
Burmistrz Piotr Michalak wyjaśnił, iż co roku Zarząd Budynkó w i Usług Komunalnych w Kłodawie
przeprowadza konserwację ławek.
W zakresie czyszczenia ul. Dąbskiej Burmistrz wyjaśnił, iż utrzymanie czystości należy do Zarządu
Dró g Wojewó dzkich. Jeżeli posprząta Gmina to za środki z budżetu gminy.
Odnośnie uporządkowania działki położonej ró g ul. T. Kościuszki i H. Dąbrowskiego poinformował,
że jest to działka Wspó lnoty nieruchomości.
Radna Krystyna Kacprzak zwró ciła się o naprawę progu zwalniającego przy ul. Gó rniczej.
Burmistrz wyjaśnił, iż temat uszkodzonego progu jest znany będzie naprawiony.
Radny Ryszard Szubert nadmienił, iż zbliża się okres wakacyjny. Na terenie starej części miasta nie
ma placu zabaw. Przy przejściu od ul. Tuwima do Włocławskiej jest zniszczone ogrodzenie z siatki
ogradzające boisko szkolne. Radny prosił o naprawienie ogrodzenia.
Burmistrz wyjaśnił, iż nie został ogrodzony nabó r wnioskó w na otwartą strefę aktywności.
W sprawie ogrodzenia poinformował ,iż nie ma zabezpieczonych w budżecie na rok 2020 środkó w
na ten cel. W ramach bieżących napraw temat zostanie przekazany do p. Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1.
P u n k t 13
Wolne wnioski
P u n k t 14
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kłodawie
Krzysztof Krusiń ski

Przygotowała: Krystyna Rzetelska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

