Rada Miejska w Kłodawie
Sesje Rady Miejskiej
Protokół nr XXXIX/2021
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kłodawie odbyła się w dniu 29 kwietnia 2021 r. online. Obrady
rozpoczęto 29 kwietnia 2021 r. o godz. 10.30, a zakoń czono tego samego dnia o godz. 13.00.
W posiedzeniu wzięło udział 14 członkó w. Raport obecności stanowi załącznik 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
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 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy
Kłodawa i zawarcie w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim”punkt ten zaproponował rozpatrzeć jako 16 porządku obrad.
Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu 15 kwietnia 2021 r. do biura rady wpłynął wniosek

mieszkań ca Gminy Kłodawa w sprawie
przedsięwzięciem

pn.”Zero

tolerancji

udziału w sesji
dla

w związku z organizowanym

nierespektowania

ogó lnopolskich

zaleceń

i przepisó w w dobie pandemii Covid-19”
Poinformował, iż udzielenie głosu wnioskodawcy nastąpi w punkcie „Wolne wnioski”.
Następnie Przewodniczący Rady zwró cił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z pań stwa radnych
ma pytania względnie uwagi do porządku obrad?
Przewodniczący Rady przedstawił porządek XXXIX sesji.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Kłodawie z działalności Komisariatu za 2020 rok.
6. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kłodawie za 2020 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Solna Dolina" za 2020 rok z uwzględnieniem
pozyskanych środkó w.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Osiedla Nr 1 w Kłodawie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Osiedla Nr 2 Kłodawie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Kłodawa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ściekó w na terenie Gminy Kłodawa.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok
2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa
i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa
i zawarcie w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim .
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021 - 2043.

19. Zapoznanie radnych z protokołami Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli:
a) Protokó ł Nr 19/2021 z dnia 3 marca 2021 r. z kontroli nt."Kontrola realizacji zadań statutowych
przez Zarząd Budynkó w i Usług Komunalnych w Kłodawie za 2020 rok"
b) Protokó ł Nr 20/2021 z dnia 11 marca 2021 r. z kontroli nt."Kontrola realizacji zadań
statutowych przez Zakład Wodociągó w i Kanalizacji w Kłodawie za 2020 rok".
c) Protokó ł Nr 21/2021 r. z dnia 17 marca 2021r. z kontroli nt."Kontrola wydatkó w związanych
z przebudową drogi gminnej w Bierzwiennej Długiej Kolonii".
20. Interpelacje i wnioski radnych.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad sesji.
Z uwagi na brak uwag do porządku obrad , Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek
XXXIX sesji.
Głosowano w sprawie:
Ustalenie porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Punkt3
Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji
Przewodniczący Rady poinformował, iż protokó ł XXXVIII 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?
Z uwagi na brak uwag do przedłożonego protokołu, Przewodniczący Rady poddał protokó ł pod
głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Punkt4
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza
Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza
otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie sprawozdania 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 sprawozdania?”

Z uwagi na brak uwag, Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt5
Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Kłodawie z działalności Komisariatu za 2020
rok
Przewodniczący Rady poinformował, iż informację Komendanta Komisariatu Policji w Kłodawie
z działalności Komisariatu za 2020 rok otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Z informacją zapoznali się radni na wspó lnym posiedzeniu komisji w dniu 26 kwietnia br.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby informacji nie odczytywać.
Następnie Przewodniczący Rady zwró cił się z pytaniem -”Czy ktoś z pań stwa radnych ma pytania
względnie uwagi do do przedłożonej informacji?”
Z uwagi na brak uwag, Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Punkt6
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kłodawie za 2020 rok
Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kłodawie za
2020 rok otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Ze sprawozdaniem zapoznali się radni na wspó lnym posiedzeniu komisji w dniu 26 kwietnia br.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby sprawozdania nie odczytywać.
Następnie Przewodniczący Rady zwró cił się z pytaniem - „Czy ktoś z pań stwa radnych ma pytania
względnie uwagi do przedłożonego sprawozdania?”
Z uwagi na brak uwag, Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt7
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Solna Dolina" za 2020 rok z uwzględnieniem
pozyskanych środków
Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Solna Dolina „
za 2020 rok z uwzględnieniem pozyskanych środkó w otrzymali radni wraz z zawiadomieniem |
o sesji. Ze sprawozdaniem zapoznali się radni na wspó lnym posiedzeniu komisji w dniu 26 kwietnia
br. Przewodniczący Rady zaproponował, aby sprawozdania nie odczytywać.
Następnie Przewodniczący Rady zwró cił się z pytaniem - „Czy ktoś z pań stwa radnych ma pytania
względnie uwagi do przedłożonego sprawozdania?”

Z uwagi na brak uwag, Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt8
Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Osiedla Nr 1 w Kłodawie
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił Pana Piotra Michalaka
Burmistrza Kłodawy.
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 projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie statutu Osiedla Nr 1 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, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zieliń ska
Uchwała Nr XXXIX/267/2021 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt9
Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Osiedla Nr 2 Kłodawie
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił pana Piotra Michalaka
Burmistrza Kłodawy.
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 projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie statutu Osiedla Nr 2 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, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zieliń ska
Uchwała Nr XXXIX/268/2021 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
P u n k t 10
Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił pana Piotra Michalaka
Burmistrza Kłodawy.
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 projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu 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, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zieliń ska
Uchwała Nr XXXIX/269/2021 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
P u n k t 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił pana Piotra Michalaka
Burmistrza Kłodawy.
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 projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
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, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zieliń ska
Uchwała Nr XXXIX/270/2021 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
P u n k t 12
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił pana Piotra Michalaka
Burmistrza Kłodawy.
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 projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
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, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zieliń ska
Uchwała Nr XXXIX/271/2021 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

P u n k t 13
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił pana Piotra Michalaka
Burmistrza Kłodawy.
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 projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ściekó w na terenie 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, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zieliń ska
Uchwała Nr XXXIX/272/2021 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
P u n k t 14
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za
rok 2020
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił pana Grzegorza
Dzięgielewskiego Skarbnika Gminy.
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 projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok
2020.

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, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zieliń ska
Uchwała Nr XXXIX/273/2021 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
P u n k t 15
Podjęcie 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 przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił pana Grzegorza
Dzięgielewskiego Skarbnika Gminy.
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 projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie 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: 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, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zieliń ska
Uchwała Nr XXXIX/274/2021 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
P u n k t 16
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa
i zawarcie w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił pana Grzegorza

Dzięgielewskiego Skarbnika Gminy.
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 projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie 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: 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, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zieliń ska
Uchwała Nr XXXIX/275/2021 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
P u n k t 17
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił pana Grzegorza
Dzięgielewskiego Skarbnika Gminy.
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 projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
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, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zieliń ska
Uchwała Nr XXXIX/276/2021 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

P u n k t 18
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021 – 2043
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił pana Grzegorza
Dzięgielewskiego Skarbnika Gminy.
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 2021 - 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, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zieliń ska
Uchwała Nr XXXIX/277/2021 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
P u n k t 19
Zapoznanie radnych z protokołami Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli:
a) Protokół Nr 19/2021 z dnia 3 marca 2021 r. z kontroli nt."Kontrola realizacji zadań
statutowych przez Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie za 2020 rok"
b) Protokół Nr 20/2021 z dnia 11 marca 2021 r. z kontroli nt."Kontrola realizacji zadań
statutowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za 2020 rok".
c) Protokół Nr 21/2021 r. z dnia 17 marca 2021r. z kontroli nt."Kontrola wydatków
związanych z przebudową drogi gminnej w Bierzwiennej Długiej Kolonii".
Przewodniczący Rady zwró cił się do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Adama Chmiela
o przedstawienie kolejno protokołó w z przeprowadzonych kontroli w dniach 3,11 i 17 marca
2021 .Protokoły z kontroli stanowią załączniki nr 16,17 i 18 do protokołu.
P u n k t 20
Interpelacje i wnioski radnych

P u n k t 21
Wolne wnioski
Przewodniczący Rady zwró cił się o zabranie głosu przez inicjatora akcji „ Zero tolerancji dla
nierespektowania ogó lnopolskich zaleceń i przepisó w w dobie pandemii Covid-19”.
Radni wysłuchali inicjatora akcji i nie podjęli dyskusji w powyższym temacie.
P u n k t 22
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad sesji i zamknął obrady XXXIX sesji.

Przewodniczący Rady
(-) Krzysztof Krusiń ski

Przygotowała: Krystyna Rzetelska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

