Protokół Nr VI/2019
obrad VI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 28 lutego 2019r.
Obrady VI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 28 lutego 2019r. w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz.10.30 do 14.40.
Obrady sesji otworzył Przewodniczący Krzysztof Krusiński. Przewodniczący Rady stwierdził,że na
stan ustawowy 15 radnych w obradach uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum przy którym
Rada może podejmować uchwały.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Obrady sesji protokołowała inspektor w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie. Przewodniczący
Rady poinformował, że w obradach sesji uczestniczy: Burmistrz Kłodawy pan Piotr
Michalak,zastępca
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Dzięgielewski, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy,sołtysi. Poinformował,że głosowanie
imienne przeprowadzać będzie radna Aneta Zielińska oraz prowadziła będzie listę mówców, a także
rejestrowała zgłoszone wnioski.
Punkt2
Ustalenie porządku obrad
Przewodniczący Rady poinformował,że porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z
materiałami na sesję. Zaproponował zdjąć z porządku obrad :
- pkt. 9 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i trybu
postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na bieżące utrzymanie
wód,urządzeń wodnych i na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu prawa wodnego
oraz sposobu rozliczania dotacji,
- pkt.14 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
gminę
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Do porządku obrad zaproponował wprowadzić:
- Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Gen. Tadeusza Kutrzeby
w Bierzwiennej Długiej. - punkt ten zaproponował rozpatrzeć jako 3 porządku obrad.
- Projekt uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie do
dokonywania czynności związanych z określeniem terminu i miejsca wykonywania zadania oraz
miejscowości
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zakończenia
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bezpośredni

z

wykonywaniem mandatu radnego podczas podroży służbowej przez Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Kłodawie - punkt ten zaproponował rozpatrzeć jako 14 porządku obrad.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad. Głosowanie
imienne przeprowadziła radna Aneta Zielińska. Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik nr
4 do protokołu. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad zwracając
się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do porządku
obrad?”Głosowanie imienne przeprowadziła radna Aneta Zielińska. Wykaz głosowania imiennego
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek VI sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Gen. Tadeusza Kutrzeby
w Bierzwiennej Długiej.
4.Przyjęcie protokołu V sesji.
5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
6.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za
2018r.
7.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Działalności Gospodarczej,
Komunalnej,Budżetu i Finansów.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg,Wniosków i Petycji.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego,podatku leśnego i podatku od
nieruchomości w drodze inkasa,określenia inkasentów,wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz
ustalenia terminu płatności dla inkasentów.
11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VII/33/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie
ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Kłodawie oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalenia sprzedaży oraz udzielenia bonifikat od ceny nabycia
lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie do
dokonywania czynności związanych z określeniem terminu i miejsca wykonywania zadania oraz
miejscowości
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wykonywaniem mandatu radnego podczas podroży służbowej przez Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Kłodawie.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Kłodawa na lata 2019-2043.
17.Interpelacje i wnioski radnych.
18.Wolne wnioski.
19.Zamknięcie obrad sesji.
Punkt3
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Gen.Tadeusza
Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji
Szkoły Podstawowej im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej został przedłożony
państwu radnym. O zabranie głosu, przewodniczący poprosił pana Piotra Michalaka Burmistrza
Kłodawy.
Burmistrz poinformował,iż w dniu 20 lutego 2019r. odbyło się spotkanie z rodzicami i dyrekcją
Szkoły Podstawowej w Bierzwiennej Długiej i Rysin. Mieszkańcy sołectwa Bierzwienna Długa
widzą prowadzenie szkoły tylko w jednym budynku w Bierzwiennej Długiej. Wiadomo,że budynek
wymienionej szkoły ma braki lokalowe. Zajęto stanowisko z podziałem klas na dwa budynki tj.
klasy 0-5 w Bierzwiennej i 6-8 w Rysinach. Projekt uchwały został przesłany do Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty w Poznaniu. Do chwili obecnej nie wpłynęła opinia z kuratorium.
W dniu posiedzenia komisji wspólnej Rady Miejskiej w Kłodawie obecni na spotkaniu rodzice
opowiedzieli się za utworzenia szkoły stowarzyszeniowej. Wpłynęło do urzędu pismo w sprawie
przejęcia szkoły przez stowarzyszenie.
Burmistrz podkreślił, iż w obecnej kadencji nie było prowadzonych rozmów przez Burmistrza
i radnych o likwidacji szkoły w Bierzwiennej Długiej. Intencją było prowadzenie szkoły w 2
budynkach,rodzice byli przeciwni chcieli utworzyć stowarzyszenie. Sama uchwała jeszcze o
niczym nie świadczy, jest to uchwała zamiarowa. Być może dojdzie do wspólnego zdania tych obu
skłóconych środowisk. Od spotkania , jakie odbyło się w dniu 20 lutego br. wiele się zmieniło.
Burmistrz poinformował,iż przed obradami sesji wpłynęło do urzędu stanowisko Rady
Pedagogicznej i pracowników w sprawie zamiaru likwidacji szkoły w Bierzwiennej.
Przewodniczący Rady odczytał notatkę z rozmowy telefonicznej w sprawie braku opinii
Kuratorium Oświaty.

Pan Sylwester Jóźwiak zwrócił się o informację na czyj wniosek jest podejmowana uchwała
o zamiarze likwidacji szkoły w Bierzwiennej. Dodał również,że w przypadku likwidacji placówki
oświatowej należy pół roku przed likwidacją powiadomić rodziców. W jaki sposób zostaną
powiadomieni rodzice skoro jest ostatni dzień miesiąca?
Burmistrz po raz kolejny wyjaśnił,że uchwała nie jest wywołana ani na wniosek Burmistrza , ani
radnych. Propozycja została zgłoszona na spotkaniu przedsesyjnym przez rodziców w dniu 25
lutego br. Uchwała daje możliwość do prowadzenia dalszych rozmów. Nikt nie chce brać pod
uwagę,że budynek w Rysinach będzie stał pusty i niszczał.
Następnie głos zabrała nauczycielka szkoły, która poinformowała, iż w dniu poprzednim odbyło się
spotkanie Rady Pedagogicznej, która jest przeciw likwidacji szkoły. Obecnie działające
stowarzyszenie przy szkole nie wyraziło chęci przejęcia szkoły. Pismo, które złożyli rodzice w
sprawie przejęcia szkoły przez stowarzyszenie podpisała niewielka ilość rodziców. Inni rodzice nie
chcą dwuzmianowości. O wiele więcej korzyści będzie z pozostawienia szkoły w 2 budynkach.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem- Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Wobec braku uwag ,do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały. Głosowanie imienne przeprowadziła radna Aneta
Zielińska. Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Stan radnych obecnych – 15
głosów”za”-13

-

głosów „przeciw” - 0
głosów „wstrzymujących” - 2
Pełna treść uchwały Nr VI/45/2019r w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Gen.
Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach 10 minut.
Przewodniczący Rady powitał nowo wybranych przewodniczących Rad Osiedli. Następnie
wraz z Burmistrzem podziękowali za długoletnią i owocną współpracę, życząc wszelkiej
pomyślności,spełnienia marzeń oraz realizacji kolejnych celów i zamierzeń życiowych sołtysom
ustępującym.
Punkt4
Przyjęcie protokołu V sesji
Przewodniczący Rady poinformował,że protokół V sesji został wyłożony do wglądu
radnych prosił o zapoznanie się radnych z jego treścią. Poinformował również,że jeżeli nie będzie
zgłoszonych poprawek i uzupełnień do protokołu jego przyjęcie będzie poddane pod głosowanie
pod koniec obrad sesji w punkcie”Interpelacje i wnioski radnych”.

Punkt5
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Burmistrz pan Piotr Michalak.
Dodatkowo poinformował,iż z dniem 1 stycznia 2019r. weszła w życie zmiana w ustawie o Karcie
Dużej Rodziny. Od tego dnia Karta Dużej Rodziny przysługuje nie tylko członkom rodzin, w
których do chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również
rodzicom i małżonkom, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez
względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
Następnie Burmistrz poinformował,iż w dniu 1 lutego br. u Wojewody Wielkopolskiego
odbyło się spotkanie z udziałem Burmistrza, Prezesa Kopalni Soli”Kłodawa” oraz członka Zarządu
w sprawie zgromadzonych odpadów przy kopalni. Nadmienił,iż koszt utylizacji 1 tony odpadów
wynosi 535 zł netto, gdzie na utylizacje całości odpadów niezbędna jest kwota 1,5 mln złotych.
Okazało się ,że firma , która zgromadziła odpady w gm. Kłodawa , zgromadziła również na terenie
wielkopolski w innych miejscach odpady. Na spotkaniu pojawiły się słowa pocieszające ,że jeśli
będzie udzielona pomoc to w pierwszej kolejności będzie brana pod uwagę gm. Kłodawa z uwagi
na strategiczne położenie Kopalni Soli”Kłodawa”.
Szczególne słowa podziękowania

Burmistrz skierował do pani Jadwigi Jaroniewskiej

mieszkanki Kłodawy za wskazanie i pomoc w przyznanej dotacji w ramach projektu„Ja w
Internecie”.
Burmistrz poinformował,iż odbyły się wybory Rad Osiedli i przedstawił nowo wybranych
przewodniczących pana Piotra Szurgocińskiego – Rada Osiedla nr 1 i Mieczysława Bolewskiego –
Rada Osiedla nr 2.Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt6
Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za
2018r.
Przewodniczący Rady poinformował,iż sprawozdania z działalności Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Kłodawie za 2018r.otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. Przewodniczący
Rady zaproponował,aby sprawozdania nie odczytywać. O zabranie głosu, przewodniczący poprosił
panią Annę Łuc p.o Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie.
Pani Anna Łuc poinformowała,iż rok 2018 był trudnym rokiem dla Zakładu Zarząd Budynków
i Usług Komunalnych ma status pokrzywdzonego. Wynik finansowy zakładu na dzień 31 grudnia
2018r. Wyniósł – 288 668,30 zł. Ujemny wynik zakładu wynika przede wszystkim z nadpłaty za
pobór energii elektrycznej .Reklamacja została uznana w grudniu 2018r, a korekty faktur zostały

wystawione w styczniu 2019r.Na ujemny wynik finansowy wpływ miał wywóz osadów z
Oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych na kwotę 111 312,00zł. Na ten cel nie było
zabezpieczonych środków w budżecie. Dodała również,że zakład nie posiada decyzji na rolnicze
wykorzystanie osadów. Zgodnie z prawem utylizacja osadów powinna być prowadzona przez
przedsiębiorstwo posiadające wymagane prawem decyzje i pozwolenia. Na wynik finansowy
zakładu miała również wpływ wymiana wyłączników APU na oczyszczalni w Pomarzanach, które
stanowią zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem urządzeń w kwocie 48 780,00zł.
Powyższa inwestycja była rozpoczęta przez poprzedniego dyrektora i była niezbędna w celu
zapewnienia prawidłowego działania oczyszczalni w Pomarzanach Fabrycznych.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem- Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego sprawozdania?
Radny Paweł Witkowski dodał,że pani Dyrektor doprowadziła do tego,że zostały wymienione filtry,
po 26 latach. Wobec braku uwag ,do przedstawionego sprawozdania Przewodniczący poddał pod
głosowanie wniosek w sprawie jego przyjęcia. Głosowanie imienne przeprowadziła radna Aneta
Zielińska. Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Stan radnych obecnych – 15
głosów”za”-15

-

głosów „przeciw” - 0
głosów „wstrzymujących” - 0
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt7
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Przewodniczący Rady poinformował,iż sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie sprawozdania poprosił Burmistrza pana Piotra Michalaka.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Działalności Gospodarczej,
Komunalnej,Budżetu i Finansów
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie zmiany składu
osobowego Komisji Działalności Gospodarczej,Komunalnej,Budżetu i Finansów otrzymali radni
wraz z zawiadomieniem o sesji. O przedstawienie sprawozdania poprosił panią Barbarę Frątczak
wiceprzewodnicząca Rady.

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem- Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Wobec braku uwag ,do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały. Głosowanie imienne przeprowadziła radna Aneta
Zielińska. Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Stan radnych obecnych – 15
głosów”za”-12

-

głosów „przeciw” - 0
głosów „wstrzymujących” - 3
Pełna treść uchwały Nr VI/46/2019r w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Działalności
Gospodarczej,Komunalnej,Budżetu i Finansów stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Punkt9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg,Wniosków i Petycji
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie zmiany składu
osobowego Komisji Skarg,Wniosków i Petycji otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie sprawozdania poprosił panią Barbarę Frątczak wiceprzewodnicząca Rady.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem- Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Wobec braku uwag ,do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały. Głosowanie imienne przeprowadziła radna Aneta
Zielińska. Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Stan radnych obecnych – 15
głosów”za”-10

-

głosów „przeciw” - 0
głosów „wstrzymujących” - 5
Pełna treść uchwały Nr VI/47/2019r w sprawie zmiany składu osobowego Komisji
Skarg,Wniosków i Petycji stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
P u n k t 10
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego,podatku leśnego i podatku
od nieruchomości w drodze inkasa,określenia inkasentów,wysokości wynagrodzenia za inkaso
oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru
podatku rolnego,podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa,określenia
inkasentów,wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów

otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. O przedstawienie projektu uchwały poprosił pana
Grzegorza Dzięgielewskiego Skarbnika gminy.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem- Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Wobec braku uwag ,do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
Zgodnie z art.25a ustawy o samorządzie gminnym z głosowania wyłączyło się trzech radnych
pełniących jednocześnie funkcje sołtysa: Barbara Frątczak,Janusz Łopaciński oraz Krystyna
Kacprzak. Głosowanie imienne przeprowadziła radna Aneta Zielińska. Wykaz głosowania
imiennego stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Stan radnych obecnych – 15
głosów”za”-12

-

głosów „przeciw” - 0
głosów „wstrzymujących” - 0
Pełna treść uchwały Nr VI/48/2019r w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego,podatku
leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa,określenia inkasentów,wysokości
wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów stanowi załącznik nr 14
do protokołu.
P u n k t 11
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VII/33/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie
ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Kłodawie oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr
VII/33/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady
Miejskiej w Kłodawie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji. O przedstawienie projektu uchwały poprosił panią Barbarę Frątczak
wiceprzewodniczącą Rady.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem- Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Wobec braku uwag ,do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały. Głosowanie imienne przeprowadziła radna Aneta
Zielińska. Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Stan radnych obecnych – 15
głosów”za”-11
głosów „przeciw” - 0

-

głosów „wstrzymujących” - 4
Pełna treść uchwały Nr VI/49/2019r zmieniającej uchwałę nr VII/33/2015 Rady Miejskiej w
Kłodawie w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Kłodawie oraz
zwrotu kosztów podróży służbowych stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
P u n k t 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Kłodawa otrzymali radni warz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił pana Piotra Michalaka Burmistrza Kłodawy.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem- Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Wobec braku uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały. Głosowanie imienne przeprowadziła radna Aneta
Zielińska. Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Stan radnych obecnych – 15
głosów”za”-15

-

głosów „przeciw” - 0
głosów „wstrzymujących” - 0
Pełna treść uchwały Nr VI/50/2019r w zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa stanowi załącznik nr 18 do
protokołu.
P u n k t 13
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży oraz udzielenia bonifikat od ceny
nabycia lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie

ustalenia zasad

sprzedaży oraz udzielenia bonifikat od ceny nabycia lokali mieszkalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa otrzymali radni wraz zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił pana Piotra Michalaka Burmistrza Kłodawy.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem- Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Wobec braku uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały. Głosowanie imienne przeprowadziła radna Aneta
Zielińska. Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Stan radnych obecnych – 15
głosów”za”-12

-

głosów „przeciw” - 0
głosów „wstrzymujących” - 0
Pełna treść uchwały Nr VI/51/2019r w zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa stanowi załącznik nr 20 do
protokołu.
P u n k t 14
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie do
dokonywania czynności związanych z określeniem terminu i miejsca wykonywania zadania
oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej, mających bezpośredni z
wykonywaniem mandatu radnego podczas podroży służbowej przez Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Kłodawie
Przewodniczący

Rady

poinformował,iż

projekt

uchwały

w

sprawie

wskazania

wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie do dokonywania czynności związanych z
określeniem terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia
podróży służbowej, mających bezpośredni z wykonywaniem mandatu radnego podczas podroży
służbowej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie otrzymali radni wraz z
zawiadomieniem o sesji. O przedstawienie projektu uchwały poprosił pana Piotra Michalaka
Burmistrza Kłodawy.Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem- Czy ktoś
z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Wobec braku uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały. Głosowanie imienne przeprowadziła radna Aneta
Zielińska. Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Stan radnych obecnych – 15
głosów”za”-15

-

głosów „przeciw” - 0
głosów „wstrzymujących” - 0
Pełna treść uchwały Nr VI/52/2019r. sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w
Kłodawie do dokonywania czynności związanych z określeniem terminu i miejsca wykonywania
zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej, mających bezpośredni z
wykonywaniem mandatu radnego podczas podroży służbowej przez Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Kłodawie stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

P u n k t 15
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2019 otrzymali radni wraz zawiadomieniem o sesji. W dniu sesji radni otrzymali
II projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r. O przedstawienie projektu
uchwały poprosił pana Grzegorza Dzięgielewskiego Skarbnika gminy. Następnie Przewodniczący
Rady zwrócił się do radnych z pytaniem- Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi
do przedstawionego projektu uchwały?
Wobec braku uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały. Głosowanie imienne przeprowadziła radna Aneta
Zielińska. Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Stan radnych obecnych – 15
głosów”za”-15

-

głosów „przeciw” - 0
głosów „wstrzymujących” - 0
Pełna treść uchwały Nr VI/53/2019r. sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 stanowi
załącznik nr 24 do protokołu.
P u n k t 16
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Kłodawa na lata 2019-2043
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kłodawa na lata 2019-2043 otrzymali radni
wraz z zawiadomieniem o sesji. W dniu sesji radni otrzymali II projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kłodawa na lata 20192043.O przedstawienie projektu uchwały poprosił pana Grzegorza Dzięgielewskiego Skarbnika
gminy. Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem- Czy ktoś z państwa
radnych ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Wobec braku uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały. Głosowanie imienne przeprowadziła radna Aneta
Zielińska. Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Stan radnych obecnych – 15
głosów”za”-15
głosów „przeciw” - 0
głosów „wstrzymujących” - 0

-

Pełna treść uchwały Nr VI/54/2019r. sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 stanowi
załącznik nr 26 do protokołu.
P u n k t 17
Interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół V sesji. Głosowanie imienne
przeprowadziła radna Aneta Zielińska. Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik nr 27 do
protokołu.
P u n k t 18
Wolne wnioski
Przewodniczący Rady zwrócił się do przewodniczących komisji stałych o przedstawienie
informacji z posiedzeń komisji w miesiącu lutym.
Radna Barbara Wiśniewska poinformowała,iż na posiedzeniu Komisji Oświaty,Kultury, Sportu i
Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kłodawie komisja zajmowała się tematem nadania imienia
jednemu ze skwerów w Kłodawie im. Stanisława Moniuszki z okazji obchodów dwusetnej rocznicy
urodzin. W tym temacie komisja wydała opinie , aby nadać imię skwerowi w Kłodawie przy ul.3
Maja. Radna poddał pod rozwagę radnym drugą propozycje park przy ul. Poznańskiej w Kłodawie.
Ostatecznie radni pozostali przy pierwszej propozycji.
Radna Anna Michalak zwróciła się do Burmistrza o zmianę statutu gminy oraz o uregulowanie
zasad i trybu pracy Komisji Skarg,Wniosków i Petycji.
Pan Piotr Michalak Burmistrz wyjaśnił,iż ustawa jest wyższym przepisem. Zwrócił się do
radnej o cierpliwość informując,że statut będzie zmieniony.
Pan Jan Ciesliński – sołtys sołectwa Bierzwienna Długa w imieniu Rady Rodziców
podziękował radnym za podjęcie uchwały w sprawie oświaty i umożliwienie rodzicom utworzenie
stowarzyszenia.
P u n k t 19
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady wypowiadając
słowa:
„Zamykam obrady VI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
Protokołowała
(-) Krystyna Rzetelska

Przewodniczący Rady
(-) Krzysztof Krusiński

