
Protokół z XIII Sesji Rady Gminy Kłodawa,  
która odbyła się w dniu 27 czerwca 2007r.  

w Sali Wiejskiej na ulicy Jeziornej 
 
 
1. Sprawy organizacyjne 
a) otwarcie posiedzenia 
b) stwierdzenie quorum 
c) przyjęcie porządku obrad 
d) przyjęcie protokołów z XII Sesji Rady Gminy Kłodawa 
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 
3. Interpelacje i zapytania radnych 
4.Informacja Wójta Gminy o realizacji umów dzierŜawy mienia gminnego 
5. Informacja Wójta Gminy o realizacji planów zagospodarowanie przestrzennego oraz 
uchwał o przystąpieniu do realizacji planów, 
6. Informacja Wójta Gminy o pracach na drogach gminnych w okresie I półrocza i planach na 
II półrocze 2007r. 
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zmian budŜetu gminy na rok 2007r. 
b) wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa  
c) wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa  
9. Wolne wnioski 
10. Zamknięcie XIII Sesji Rady Gminy Kłodawa 
Przyjęcie porządku obrad. 
 

 
Pkt 1a – otwarcie posiedzenia 
Przewodniczący powitał wszystkich zebranych na XIII Sesji Rady Gminy Kłodawa 
 
Pkt 1b – stwierdzenie quorum 
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, ze w sesji uczestniczy 14 radnych 
wobec czego jest ona prawomocna aby móc podejmować na niej uchwały 
 
Pkt 1c – przyjęcie porządku obrad 
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do porządku. Ja mam jedną uwagę co prawda nie ma tej 
uchwały w porządku obrad, ale została dostarczona wraz z materiałami, proszę o to aby nie 
była analizowana uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność GOPS. 
 
Pani Wójt proszę o wprowadzeni do porządku obrad uchwał w sprawach: 
– opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych 
– w sprawie trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i innych dodatków 
– zatwierdzenia regulaminu kąpieliska w Kłodawie 
 
Przewodniczący poddał  poprawki pod głosowanie. 
Zostały one przyjęte jednogłośnie 
 
Pkt 1d – przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu. 
W związku z brakiem poprawek Przewodniczący poprosił o to aby na pierwszej stronie  przy  
sprawozdaniu Pani Wójt  poprawić Zespół Szkół w RóŜankach na Zespół Szkół w Kłodawie. 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie. 



Został on przyjęty jednogłośnie. 
 
 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 
Pani Wójt uzupełniła sprawozdanie o następujące informacje: zleciłam wykonanie 
ekspertyzy dachu sali wiejskiej w  Łośnie; wystąpiłam do Marszałka z monitem na wnioski 
odnowy wsi i ścieŜek rowerowych, poniewaŜ istnieje realna szansa, Ŝe jeszcze zostaną 
wyłonione środki które być moŜe pozwolą nam na realizację zadań; byłam z Radą Sołecką 
Santoczno oglądać kontenery które moŜna przeznaczyć na świetlicę jeŜeli nie uda nam się 
postawić świetlic murowanych; 18.06 odbyło się spotkanie z Komendantem II Komisariatu, 
został przedstawiony nowy dzielnicowy i od tamtego momentu, zauwaŜyli ście państwo ze jest 
więcej patroli na naszych drogach; zostało przygotowane kąpielisko w Kłodawie, oraz 
uzupełniono piasek  i Santocznie, Rybakowie; do 6 lipca w Santocznie będzie wykonany 
remont pomostu o który wnioskował Pan Sołtys; wystąpiłam ponownie z wnioskiem do  
Zarządu Województwa  o zaakceptowanie wniosku o budowę zatok przy Osiedlu Marzeń i 
mam na razie nieoficjalną  informację  z dzisiejszego dnia, Ŝe zostało to zaakceptowane; 
otrzymaliśmy pomoc Ŝywnościową z banku Ŝywości – lista osób była konsultowana z 
sołtysami; od 2 lipca zatrudniamy osobę na stanowisko planowania przestrzennego; natomiast 
konkurs na stanowisko d/s inwestycji jest wznowiony poniewaŜ jedna osoba która 
prawdopodobnie by przeszła kwalifikacje wycofała się, więc rozpisaliśmy konkurs jeszcze 
raz. 
 
Radny Rutkowski nie słyszałem nic o remoncie budynku GOK-u; mam duŜo uwag do 
zakłądu Komunalnego, zajmuje się on przede wszystkim budowa mola w Kłodawie. Niektóre 
tereny np. park w Wojcieszycach w tym roku kosiarki jeszcze nie widział, nie wiem czy my 
płacimy Zakładowi za koszenie, Wojcieszyce są zarośnięte – co  Zakład ma robić, trzeba to 
rozwiązać, Pani Wójt musi podjąć kroki, nie mogą się zajmować budowami zaniedbując 
podstawowe rzeczy; nic nie słyszałem o parkingu przy kościele; nic nie słyszę o przejęciu 
terenów na plaŜę i plac zabaw od Agencji; na spotkaniu z policją byłą prośba aby pod tablicą 
zakazu parkowania samochodów cięŜarowych  na parkingu pomiędzy GOK-iem a klubem 
sportowym  dać tabliczkę nie dotyczy mieszkańców Wojcieszyc; w listopadzie pierwszy raz 
zgłosiłem do remontu ul. Sportową, Polną potem dołoŜyłem Krótką. Na kaŜdej sesji słyszę Ŝe 
zostanie zrobione a tymczasem nic nie zostało zrobione. To jest totalna nieodpowiedzialność. 
 
Pani Wójt w tym tygodniu będzie ogłoszony przetarg na wykonawcę remontu GOK-u; taki 
sam termin dotyczy biblioteki w Kłodawie; co do przejęcia terenów od Agencji to jesteśmy 
zbywani od nich informacją o niedopełnieniu formalności, co jest nieprawdą; co do 
Kierownika  Zakładu Komunalnego teŜ jestem zniesmaczona sytuacją, poniewaŜ niektóre 
rzeczy są robione od ręki a na niektóre się długo czeka, teŜ uwaŜam, Ŝe nasze miejscowości są 
zarośnięte; parking – Pan Przybylski w związku z zatokami ma zlecone zadanie od Zarządu 
Dróg Wojewódzkich i słyszałam, ze w związku z tym opóźnia to zadanie bo ten projekt zlecił 
Pan Starosta. W ubiegłym tygodniu  miałam spotkanie ze Starostą dotyczące wszystkich 
spraw w tym chodnika w Łośnie i  równieŜ tej i słyszałam, Ŝe poniewaŜ ten projektant 
wykonuje to się troszkę opóźniło, ale nie popuścimy tego  parkingu. 
 
Radny Piotrowski w poniedziałek Kierownik Zakładu Komunalnego ściągał mnie z komisji 
bo on chce wiedzieć gdzie ma być postawione ogrodzenie koło kościoła. Pojechałem 
pokazałem i miało być następnego dnia. Kierownik po mnie dzwonił ale nie było go 
osobiście. Pokazałem to pracownikowi ale nie ma tego do tej pory. Pracownicy skarŜą się na 
Kierownika, Ŝe nie ma Ŝadnego harmonogramu prac. Oni przychodzą do pracy  i czekają na 
niego zanim przyjedzie. Pracownicy narzekają na chaos. Sprawa kolejna -  proszę o zrobienie 
drogi Ogrodowej w RóŜankach, bo tam jest dziura na dziurze. 



 
Pani Wójt wykonanie dróg zlecę firmie zewnętrznej, co do Kierownika nie ma go z nami, 
jest na zwolnieniu lekarskim. Porozmawiam z Kierownikiem. Wczoraj rozpoczęliśmy zadanie 
które jest wykonywane w ramach inicjatyw społecznych. Chodzi o Lipową w RóŜankach. 
Jutro rozpocznie się teŜ remont ulicy Bukowej w Zdroisku. 

 
 
Interpelacje i zapytania radnych 
Radny Lawer prośba do policji aby patrolowała teren RóŜanek poniewaŜ po wsi kierowcy 
jeŜdŜą bez wyobraźni, stwarzając zagroŜenie dla mieszkańców; proszę o postawienie 
odpowiednich znaków na ulicy Lipowej i Dębowej bo wjeŜdŜając od strony ulicy Wiśniowej 
nie wiadomo kto tam ma pierwszeństwo i jak się zachować na tym skrzyŜowaniu; kolejna 
sprawa to akwen wodny – czy jest szansa na jego ogrodzenie poniewaŜ przebywa tam duŜo 
młodzieŜy a do bezpiecznych on nie naleŜy; sprawa śmieci, firma która je wywozi niech 
zmieni miejsce, bo w centrum RóŜanek wygląda to niechlujnie i  nieestetycznie; proszę o 
porozmawianie z kierownikiem Zakładu Komunalnego bo potrafi on wtargnąć na czyjąś 
własność – jego zachowanie pozostawia wiele do Ŝyczenia. Pan Kierownik zadeklarował, ze 
będzie współpracował z mieszkańcami a tymczasem jest na odwrót. 
 
Radny Konieczuk mam parę postulatów do Policji: proszę zwrócić uwagę na rowerzystów 
którzy nie jeŜdŜą po ścieŜkach rowerowych ; proszę sprawdzić czy kolarze mogą jeździć po 
ulicach bez opiekuna; w niedzielę jak jest giełda  ludzie urządzają sobie testy samochodów, 
przekraczają wszystkie moŜliwe przepisy, proszę o postawienie patrolu w Santocku; 
Kierownik  drugi rok mi obiecuje postawienie barierki na przepuście drogowym na Santocko 
– Kolonię i nic z tego nie ma; na drodze Santocko – Kolonia są dwie duŜe wyrwy, czy nie 
moŜna ich naprawić w ramach prac gwarancyjnych; proszę o usunięcie pniaka na drodze na 
Kolonię po usuniętej brzozie i utwardzenie zakrętów po wybranej skarpie. 
 
Sołtys Zając poproszę o numer telefonu do dzielnicowych i wizytę na plaŜy w Rybakowie co 
jakiś czas. 
 
Pan Komendant  co do oznakowania w RóŜankach to obowiązuje reguła prawej strony, 
jeŜeli faktycznie jest tam duŜe natęŜenie ruchu to tylko zarządca drogi moŜe jakiś znak 
postawić; co do szybkiej jazdy samochodami proszę o telefon do do dyŜurnego Komendy 
Miejskiej, kolega na pewno przyjmie zgłoszenie, jest to najszybsza i najskuteczniejsza droga; 
co do jazdy rowerami to od czasu do czasu jest wysyłany patrol  policji i nie docierają do 
mnie Ŝadne sygnały o nieprzestrzeganiu przepisów przez rowerzystów; co do Santocka, 
proszę o telefon jeŜeli takie zajścia będą miały miejsce. 
 
Radny Lawer mieszkańcy dzwonią i zgłaszają zdarzenia ale zanim patrol policyjny dojedzie 
na  miejsce to bardzo często juŜ jest po zdarzeniu; ja proszę o to Ŝeby policjanci przyjeŜdŜali 
od czasu do czasu i skontrolował to co się dzieje. Mieszkańcy jak zobaczą policję to na pewno 
będą się inaczej zachowywać. 
 
Radna Zienkiewicz bardzo mi przykro, Ŝe Pan sam stwierdził, Ŝe policja jest bezradna, 
poniewaŜ tak moŜna nazwać to o czym Pan mówi, zanim mieszkańcy wykonają telefon 
zostaną przesłuchani i zanim patrol przyjedzie po zdarzeniu nie będzie śladu. Nam chodzi o to 
Ŝeby nasi dzielnicowi byli na terenie naszej gminy, chcemy go znać, mieć z nim kontakt. Poza 
tym liczymy, Ŝe zareagują państwo w sprawie kierowców kładów i motorów, poniewaŜ są to 
pogromcy miejscowości. Nas nie interesuje jaką metodę przyjmiecie, waszym obowiązkiem 
jest skuteczne działanie. 
 



Radny Kubera jest ścieŜka rowerowa przy jeziorze, z której bardzo duŜo ludzi korzysta i 
tamtędy jeŜdŜą szaleńcy, zresztą parę dni temu patrol zatrzymał taką osobę, proszę o dalszą 
interwencję; Pani Wójt zadziałała aby odgrodzić plaŜę od punktów gastronomicznych wiec 
proszę o karanie osób spoŜywających alkohol w  miejscach do tego nie przeznaczonych, np. 
na plaŜy; na plaŜę przychodzi wiele osób z psami które kąpią się razem z dziećmi, trzeba 
powstrzymać to zjawisko; ścieŜki rowerowe za kaŜdym razem otrzymujemy odpowiedź od 
policji ze nie widzi tego problemu, tymczasem on naprawdę istnieje. UwaŜam Ŝe powinno się 
postawić znak nakazujący jazdę po ścieŜce rowerowej. Liczba osób nieprzestrzegających 
prawa wzrasta z kaŜdym dniem, niedługo ludzie po godzinie 22.00 zaczną się bać wychodzić 
na ulicę. 
 
Sołtys Banicki otrzymaliśmy dziś pismo ze trzeba zawiadamiać mieszkańców o zagroŜeniach 
pogodowych. Nie realne jest to aby obejść wszystkich dlatego proponuję aby StraŜ PoŜarną 
zaopatrzyć w nagłośnienie. Wtedy straŜacy przejechali by się po wsi parę razy i problem 
rozwiązany; rozumiem Ŝe w dniu 1 listopada policja ma bardzo duŜo pracy, ale my 
chcielibyśmy w tym dniu zrobić ruch jednokierunkowy w zwiaŜku z tym chcielibyśmy aby 
policja uowaŜniła naszych straŜaków do pokierowania ruchem; chciałbym podziękować 
GOPS-owi za akcję dotyczącą pomocy Ŝywnościowej. Takie akcje bardzo pomagają i sa 
potrzebne naszym mieszkańcom. Bardzo chcielibyśmy aby ta forma pomocy powtarzała się, 
wiemy Ŝe to nie zaleŜy od GOPS-u; dziękujemy Panu Kwiatkowskiemu za ławeczki które 
zostały odstarczone do chyba kaŜdej miejscowości. Liczymy na to ze w przyszłym roku teŜ 
dostaniemy kilka, które postawimy w powstającym parku dębowym. 
 
Komendant co do cmentarza, trzeba skontaktować się z sekcją ruchu drogowego i zobaczyć 
jaka jest moŜliwość co do 1 listopada; co do karania osób spoŜywających alkohol na plaŜy – 
jedyne co my moŜemy zrobić to “rundka po plaŜach” 
 
Pani Wójt nawet poświęcenie 15 minut na patrolowanie plaŜy to bardzo duŜo, poniewaŜ 
ludzie przestraszą się i negatywnych sytuacji będzie mniej. 

 
Przewodniczący Legan nawet wypisanie paru mandatów moze mieć bardzo dobre skutki. 
 
Radna śołądziejewska ulica Mironicka od skrętu w ulicę Gorzowską – nie ma Ŝadnego 
znaku ograniczającego tonaŜ samochodów cięŜarowych ze względu na mostki, tamtędy 
jeŜdŜą bardzo duŜe cięŜarówki. Rozmawiałam z jednym kierowcą i powiedział mi, Ŝe jak przy 
tesco duŜym stoi inspekcja ruchu drogowego, to oni przez radio podają sobie informacje i 
jeŜdŜą przez Mironice, Santocko. Proszę o kontrolę raz na jakiś czas, przy okazji powinien się 
równieŜ rozwiązać problem ścieŜki rowerowej. 
 
Dyrektor GOK czy aktualna jest procedura dotycząca zabezpieczenia imprez masowych 
przez policję. Zgłaszałam pisemną prośbę na ochronę takiej imprezy i nie otrzymałam Ŝadnej 
odpowiedzi. Nie chodziło mi o to Ŝebyście byli przez cały czas na miejscu, tylko pojawili się 
co jakiś czas aby uczestnicy imprezy czuli się bezpieczniej. Proszę o odpowiedź czy moŜna 
liczyć na waszą pomoc przy organizacji imprez czy mamy szukać wsparcia gdzie indziej. 
JeŜeli mamy ze sobą współpracować to ta współpraca powinna być obustronna. 
 
Radny Konieczuk co do giełdy to jest to rzecz cykliczna i nie ma sensu zgłaszania tego, 
poniewaŜ dzieje się tak w kaŜdą niedzielę od godziny 09.00 do 11.00 i potem po 13.00. 
 
Sołtys Długołęcki chciałbym zaprosić wszystkich na “Lato w Santocznie” 
 



Komendant co do turnieju sołectw, to ja odpowiadam tylko za dzielnicowych a nie za policję 
gorzowską, ale z tego co wiem to był przeznaczony sztab policjantów do zabezpieczenia tej 
imprezy, ale z powodu działań podjętych przez Komendanta Miejskiej Policji tak się nie stało. 
 
Dzielnicowy Psiuk co do ulicy Mironickiej to my dokonujemy kontroli tej ulicy, ponadto są 
przez nas dogrywane patrole ruchu drogowego. Nas jest niestety tylko dwóch i nie jesteśmy w 
stanie wszystkich obsłuŜyć. 
 
Radny Kubera jadąc autobusem z Kłodawy do Gorzowa zaraz pod górką prowadzącą do 
szpitala i ze szpitala jest przystanek autobusowy zaraz na rozdroŜu. Jest to bardzo 
niebezpieczne miejsce trzeba się zastanowić nad przeniesieniem tego przystanku. 
 
Kierownik Popowska Pani Wójt otrzymuje ostrzeŜenia z centrum zarządzania kryzysowego i 
są one przekazywane sołtysom. Ja wiem, Ŝe sołtysi nie mogą zrobić zbyt wiele, ale w związku 
z nową ustawą o zarządzaniu kryzysowym zostaną powołane  gminne centra zarządzania 
kryzysowego, w związku z czym sprawa alarmowania i ostrzegania zostanie niedługo 
rozwiązana. 
 
Radny Rutkowski ten sam problem który jest na Mironickiej występuje między 
Wojcieszycami a RóŜankami, tam jest ograniczenie do 15 ton a jeŜdŜą samochody o wiele 
cięŜsze. Liczę na to Ŝe jak zostanie  postawiona waga to ten problem przestanie być aktualny. 
Co do parkingu w Wojcieszycach proszę o nie karanie mieszkańców Wojcieszyc, bo nie ma 
problemów. Jak są mecze to samochodów nie ma. Proszę tylko o tabliczkę “nie dotyczy 
mieszkańców”. Patrole w Wojcieszycach są widoczne i robi to wraŜenie, więc proszę aby tak 
nadal pozostało. 
 
Sołtys Kurowiak ja dziękuję policjantom za patrole w Zdroisku i mam nadzieję, Ŝe to się nie 
zmieni 
 
Pan Komendant jeŜeli chodzi o sprawy ruchu drogowego to proszę skargi przysyłać do 
sekcji ruchu drogowego, bo my nie jesteśmy w stanie dwoma dzielnicowymi państwa 
zadowolić. Proszę spisać wszystkie uwagi i wysłać je do sekcji ruchu drogowego. 
 
Przewodniczący Legan  dziękuję panom za przybycie. Zdajemy sobie sprawę z tego, Ŝe 
dwóch dzielnicowych nie jest w stanie zaspokoić naszych potrzeb, ale proszę abyście 
pojawiali się tak często jak to moŜliwe. 
 
Dyrektor Przedszkola chciałam poinformować, Ŝe w tym roku zostaliśmy zmuszeni do 
stworzenia komisji kwalifikacyjnej celem przyjmowania dzieci do przedszkola, z powodu 
zbyt duŜej liczby zgłoszeń. Do przedszkola zostało zgłoszonych 30 sześćciolatków. Te dzieci 
zostały przyjęte mimo przepisu, ze w grupie nie powinno być więcej jak 25 dzieci. Zgłoszono 
57 trzy, cztero i pięciolatków. My przyjęliśmy 47. Do przedszkola przyjęto 77 dzieci. 10 
dzieci zostało bez miejsc w przedszkolu. Czekają na liście rezerwowych. Przeanalizowałam 
ewidencję dzieci i z rocznika 2002 jest  32 dzieci. Z rocznika 2003 – 41 dzieci. Z rocznika 
2004 – 36 dzieci i z 2005roku – 34 dzieci. My przyjmując dzieci do maluchów  łączymy 
roczniki 2003 i 2004r. Bardzo proszę abyście przeanalizowali sytuację i zastanowili się jak 
rozwiązać ten problem. Ponadto od września  muszę przyjąć nową Panią do przedszkola i 
jedną kucharkę. 
 
Dyrektor Górski te 10 dzieci moŜe spokojnie przyjść do Wojcieszyc bo miejsca są. 
 



Radna Zienkiewicz o ile sobie przypominam, to w zeszłym roku Dyrektor Król mówił, Ŝe 
ma warunki do utworzenia “0”, wiec powinno się to wykorzystać. Niestety nie jesteśmy 
gminą która ma duŜe dochody i nie stać nas na kolejną rozbudowę, dlatego “0” powinna być 
w szkole, ponadto umoŜliwi to dzieciom zaklimatyzowanie się w szkole, i przejście do I klasy 
nie będzie problemem. 
 
Przewodniczący Legan pamiętam moją rozmowę z Dyrektorem Królem i wydaje mi się to 
troszkę nierealne. W Wojcieszycach są miejsca w przedszkolu, ale dzieciom nie zawsze jest 
to po drodze. 
 
Radna śołądziejewska przy rozbudowie szkoły proszę wziąść pod uwagę, czy będzie ta 
rozbudowa  będzie o gimnazjum czy pomieszczenia do nauczania początkowego. Gimnazjum 
w ogóle powinno być oddzielone od podstawówki, ale pod kątem sytuacji w przedszkolu 
sensowniejszym byłoby oddzielenie nauczania początkowego i zerówki. Od września 
przyjmiemy 35 dzieci z czego24 to wychowankowie naszego przedszkola. Przybywa nam 
mieszkańców. Część dzieci będzie musiała chodzić na druga zmianę. Nasz szkoła traci 
charakter szkoły małej, przyjaznej. Idziemy w kierunku szkoły miejskiej, a to chyba nie jest 
dobre. 
 
Pani Wójt projekt szkoły na pewno będzie odbiegał od koncepcji. Musimy zapewnić warunki 
do nauczania. Proszę aby przekazywać rodzicom informację o wolnych miejscach w 
Wojcieszycach. 
 
Radna Kaźmierczak chciałabym nawiązać do akcji Ŝywnościowej. My jako Komisja 
Oświaty wielokrotnie interweniowaliśmy o pomoc Ŝywnościową, razem z GOPS-em ae bez 
rezultatów. Dopiero Pani Wójt udało się coś zdziałać. Bardzo proszę Panią Wójt aby dalej 
pilotowała tą akcję i doprowadziła do tego Ŝeby nie była to akcja jednorazowa.. 
 
Radna Kowalska proszę o uzupełnienie drogi Polnej (z Kłodawy do Santocka), tam jest 
bardzo duŜa wyrwa. 
 
Pani Wójt pomoc Ŝywnościową mamy obiecaną na jesień. Co do ubytków w drogach, to w 
najbliŜszych dniach wszystkie zostaną zrobione. 

 
Radny Rutkowski wnioskowałem z Radą  Sołecką  o to Ŝeby na większości bloków na ulicy 
Strzeleckiej zamontować progi. Tam jest  bardzo duŜy ruch i jeszcze więcej dzieci. Co do 
mojej ostatniej interpelacji to wkradła się tam pomyłka. Ja nie wnioskowałem o to aby 
poszerzenie było od Parkowej tylko od Strzeleckiej. Od Parkowej nie ma takiej potrzeby. 
 
Sołtys Zając czy jest moŜliwość dostarczenia nam jednej wywrotki piasku i proszę o 
ławeczki które były nam obiecane. Apropo dziur w asfalcie, to te zalatane ponownie 
zaczynają się pojawiać. Prośba do Przewodniczącego Gerarda o śmietnik na plaŜę i wkopanie 
słupków Ŝeby nikt nie wjeŜdŜał tak blisko jeziora. 
 
Radny Bieryło a czy te słupki nie spowodują problemów z wjazdem StraŜy PoŜarnej, bo 
stamtąd StraŜ wodę czerpie. JeŜeli to nie będzie problem to postawimy tam słupki. 
 
Pani Wójt mamy juŜ zamówione progi więc lada dzień będziemy je montować. Do Radnych 
z Wojcieszyc, mam nadzieję, ze zauwaŜyli Panowie, Ŝe autobusy zaczęły kursować. 
 
Kierownik Kwiatkowski skrzyŜowanie Wiśniowej z Dębową – przemyślimy sprawę znaku; 
co do zbiornika wodnego w RóŜankach skierowaliśmy pismo do Zakładu Komunalnego, Ŝeby  



nam wycenili na jaką kwotę będą prace; pojemniki na śmieci – rozwaŜamy z Panem 
Jędraszczykiem zmianę wykonującego te usługi; droga na Santocko – koncepcja uległa 
zmianie, bo w pierwszej kolejności połoŜymy tam wodociąg; usterki dla wykonawcy drogi  
były zgłoszone; I listopad – sądzę, Ŝe nie będzie problemu Ŝeby zorganizować akcję razem ze 
StraŜakami; ul.Mironicka – znak kiedyś tam był i postaram się aby ponownie został 
postawiony; ul. Polna – ubytek w najbliŜszych dniach zostanie postawiony; progi-  będziemy 
je ustawiać razem z oznakowaniem; transport piasku – to nie jest problem. 
 
Radny Konieczuk barierka nie ma nic wspólnego z wodociągiem i moŜe tam zostać 
postawiona; słupy na drodze na Kolonie miały być pomalowane. Obiecano mi teŜ   
uzupełnienie wybranych skarp. 
 
Radna Zienkiewicz a progi jakie mają być, metalowe czy betonowe. 
 
Kierownik Kwiatkowski będą to progi z tworzywa sztucznego. 
 
Radna Zienkiewicz takie progi są bez sensu, na nich moŜna sobie połamać samochód. Proszę 
o konsultację z radnymi i mieszkańcami Chwalęcic odnośnie montaŜu spowalniaczy  i 
progów na ulicy Partyzantów. Chodzi o rodzaj progów; co ze świetlicą w Chwalęcicach. 
MoŜemy z niej korzystać czy nie. Poza tym czy istnieje moŜliwość ogrodzenia terenu przy 
świetlicy w Chwalęcicach. Z naprawy dachu zostały środki w kwocie 1,700 zł. Prosimy o 
przyznanie dodatkowych środków na ten cel; na komisji Komunalnej i BudŜetowej został 
złoŜony wniosek  dotyczący przystąpienia  do opracowania projektu na kanalizację w Łośnie, 
jaki jest odzew na ten wniosek. Droga Chwalęcice – Kłodawa, na mostku przed Panią 
Kowalską są dziury które są remontowane od 1,5 roku. Pan Starosta obiecał Ŝe zajmie się tym 
tematem i nic takiego się nie stało; skrót do Szczecina (droga Santocko – Marwice) jest w 
fatalnym stanie, to juŜ nawet asfaltu nie przypomina, proszę o interwencję; worki na śmieci – 
tylko Altvater je dostarcza, a pozostałe firmy nie. Co mieszkańcy mają robić; kolejna sprawa 
to pojemniki na śmieci, przy wielu domach one nie stoją, kiedy ten obowiązek zostanie 
wyegzekwowany, na budowach jest to samo; jak wygląda sprawa konkursu na kierownika 
Biblioteki; co się dzieje z mikrofonami Rady, nagłośnienie na dzisiejszej sesji to pomyłka; po 
raz kolejny proszę aby nie zapraszać policjantów na sesję, bo i tak nie powiedzą nic 
konkretnego a tylko tracimy przez nich czas. 
 
Radny Bieryło proszę o przywiezienie dwóch przyczep tłucznia lub grubego Ŝwiru i 
wysypanie go na odcinku drogi w miejscowości Łośno za Panem Wiernickiem w lewo w 
stronę Pana Majerza. Mieszkańcy zadeklarowali wolę wyrównania tego odcinka drogi 
własnoręcznie bez obciąŜania gminy dodatkowymi kosztami. 
 
Radny Konieczuk jak się przedstawia sprawa wniosku dotycząca przekazania na rzecz 
gminy przez starostwo Powiatowe pasa technicznego drogi powiatowej w Santocku. Chodzi o 
trójkąt przy którym stoi remiza. 
Pani Wójt odnośnie zlecenia projektu na kanalizację w Łośnie to czekaliśmy na otwarcie 
ofert na świetlicę w Łośnie. 457 tys zł brutto to koszt remontu świetlicy. Zleciłam ekspertyzę 
dachu sali wiejskiej w Łośnie i jak będę miała dane dotyczące kosztów będę mogła cokolwiek 
zaproponować. Pierwsze zadanie jakie będę chciała wykonać to remont dachu; co do remontu 
drogi powiatowej w kierunku Marwic to wiem, Ŝe zostanie ona na pewno wykonana; co do 
świetlicy w Chwalęcicach to nie moŜna na razie z niej korzystać. 
 
Kierownik Kwiatkowski progi zwalniające – sprawa nie została jeszcze sfinalizowana 
konkretnym zamówieniem, trwają rozmowy na ten temat. Z ulicy Partyzantów najwięcej 
mieszkańców zwracało się z prośbą o zamontowanie progów – ale nie było mowy o jaki próg 



chodzi; co do worków, to wiem, Ŝe jest potwierdzenie ze wszystkie firmy przekazują worki 
do selektywnej zbiórki odpadów. 
 
Radna Zienkiewicz ja wczoraj rozmawiałam z Panią Łosińską i Grabowską i one nie 
otrzymują worków. 
 
Kierownik Kwiatkowski  wyjaśnię ten temat. 
 
Wójt Wegienek co do konkursu na kierownika Biblioteki zgłosiło się 6 kandydatów. Do 
przesłuchania podeszło 5 kandydatów. Zdecydowanym faworytem jest Pani która ukończyła 
Uniwersytet Wrocławski i ma opanowany język obcy. 
 
Radny Piotrowski co ze znakiem zakazu przy przychodni w RóŜankach; jak jest rozwiązana 
sprawa wody przy pojemnikach na śmieci w centrum; proszę o ogrodzenie  akwenów 
wodnych m.in. na ulicy Dębowej, do stawku na ulicy Parkowej o mało co dziecko nie 
wpadło. 
 
Kierownik Kwiatkowski  znak zakaz parkowania przy ośrodku zdrowia -jest to droga 
naleŜąca do powiatu i myśmy wystosowali pismo z prośbą o ten znak; ogrodzenie zbiorników 
– zwróciliśmy się z zapytaniem o wycenę ogrodzenia, drugi zbiornik jest dzierŜawiony, jeŜeli 
byłaby taka konieczność to na pewno nie uda się tego zrobić w tym roku, a byłby to koszt 
wielokrotności ogrodzenia zbiornika przy szkole; pojemniki na śmieci albo będziemy 
próbowali zrobić jakieś podjazdy albo zmienić miejsce; droga w Łośnie jest wykonywana w 
technologii typowo rolniczej; temat pojemników i worków przekaŜę Panu Jędraszczykowi. 
 
Radny Rutkowski mieszkańcy Wojcieszyc skarŜą się na bardzo nieprzyjemny zapach 
wydobywający się z fermy z miejsca w którym Pan Mularski składuje odpady, czy to jest 
robione zgodnie z prawem. 
 
Wójt Wegienek nie ma Ŝadnych przeciwwskazań Ŝeby tego nie robić. Pan Mularski ma 
wszelkie dokumenty uprawniające go do składowania odpadów. 
 
Radny Lawer proszę Przewodniczącego o pilnowanie porządku na sesji; co do ogrodzenia 
stawku jest to bardzo waŜna sprawa ze względu na dzieci które tam przebywają. Na komisji 
komunalnej było zgłoszone ogrodzenie wysypiska za RóŜankami, tam jest dziki teren i nikt 
nad tym nie panuje. Mieszkańcy po cichu wyrzucają tam odpady. Ten teren powinien być 
ogrodzony; autobus – jest petycja mieszkańców aby zatrzymywał się pomiędzy pierwszą 
bramą Stilonu a szpitalem na Walczaka, tym autobusem jeŜdŜą chore osoby do szpitala które 
nie mają siły aby przejść taką duŜą odległość, proszę o interwencję w tej sprawie; przystanek 
na pętli PKS jak leje to nie ma gdzie się schować, prosimy o zadaszenie; czy jakaś 
podbudowa będzie na drodze robionej w ramach inicjatyw społecznych.. 
Kierownik Kwiatkowski ogrodzenie wykona INFRA albo Zakład Komunalny; co do 
zatrzymywania się autobusów – wszystko zaleŜy od uzgodnień z Urzędem Miasta, wystąpimy 
do nich z prośbą i zobaczymy co da się zrobić; ulica Lipowa będzie robiona tak samo jak w 
zeszłym roku. 
 
Sołtys Długołęcki zapraszam wszystkich 7 lipca na Lato w Santocznie. Nie ma konkretnego 
programu. Będzie zabawa, występy Zespołów Ludowych . 
 
Sołtys Banicki ogrodzenie śmietniska – jest to działka przemysłowa ok 3 ha, ogrodzić ją to 
bardzo duŜy koszt, nawet jeŜeli ją ogrodzimy to mieszkańcy będą wysypywali śmieci do lasu. 
UwaŜam, Ŝe powinniśmy ją sprzedać i wyegzekwować od nabywcy utrzymanie porządku. 



 
Radna Zienkiewicz  z jakich środków był finansowany remont pomostu i plaŜy w Klodawie. 
 
Kierownik Kwiatkowski  remont pomostu, uzupełnienie piasku było robione z budŜetu 
gminy z działu turystyka. 
 
W związku z brakiem dalszych  uwag Przewodniczący Legan zamknął dyskusję w tym 
punkcie i przystąpił do następnego. 

 
 
Informacja z realizacji umów dzierŜawy mienia gminnego 
Kierownik Jesis zapytał czy są jakieś uwagi do przedłoŜonej informacji. 
 
Radni nie zgłosili uwag  w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan zamknął dyskusję 
w tym punkcie. 
 
 Informacja Wójta Gminy o realizacji planów zagospodarowanie przestrzennego oraz 
uchwał o przystąpieniu do realizacji planów 
Kierownik Jesis zapytał czy są jakieś uwagi do przedłoŜonej informacji. 
 
Radni nie zgłosili uwag  w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan zamknął dyskusję 
w tym punkcie. 
 
Informacja Wójta Gminy o pracach na drogach gminnych w okresie I półrocza i planach 
na II półrocze 2007r. 
 
Kierownik Kwiatkowski zapytał czy są jakieś uwagi do przedłoŜonej informacji. 
 
Radni nie zgłosili uwag  w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan zamknął dyskusję 
w tym punkcie. 
 
podjęcie uchwały w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie 
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. 
Zwiększenie dochodów : 
Dział 600 kwota 22.200,00zł jest to dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  
Województwa Lubuskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
miejscowości RóŜanki. 
Dział 750  kwota 8.539,00 zł jest dofinansowanie Mikroprojektu pod tytułem “Polsko-
Niemieckie zawody wędkarskie “ O Kłodawską Rybkę”umowa o dofinansowanie zawarta ze 
Stowarzyszeniem Gmin Polskich “Pro Europa Viadrina” 
 
Dział 754 kwota 19.310,00zł jest to dofinansowanie  Mikroprojektu pod tytułem “60-lecie 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Kłodawie”umowa o dofinansowanie zawarta ze 
Stowarzyszeniem Gmin Polskich “Pro Europa Viadrina” 
Zmniejszenie dochodów : 
Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-3/2007  zmniejszona została 
planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 40.827,00zł 
i zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 4.518,00zł . 
 
Zmniejszenie wydatków budŜetowych : 



Proponuje się zmniejszenie wydatków w dziale 600 – w budŜecie środki przeznaczone na 
drogę w miejscowości Santocko Kolonia o kwotę 150.000,00zł i przeznaczenie tej kwoty na 
budowę wodociągu w tej samej miejscowości .  
Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na  budowę chodnika w miejscowości Łośno o kwotę 
100.000,00zł ( przenosi się wydatki między paragrafami) 
Zwiększenie wydatków : 
Zwiększa się wydatki w dziale 010 o kwotę 150.000,00zł i przeznacza się na budowę 
wodociągu w miejscowości Santocko Kolonia.  
Zwiększenie wydatków w dziale 600 o kwotę 22.200,00zł  przeznacza się na modernizację 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,74km w miejscowości RóŜanki. 
Zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00  jest to dotacja dla Powiatu Gorzowskiego,z 
przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Łośno , z uwagi na to,Ŝe chodnik 
będzie budowany  przy drodze powiatowej , zadanie realizowane będzie przez powiat. 
 
Dział 750 zwiększa się wydatki na zadanie realizowane w ramach Mikropreojeku pod tytułem 
“Polsko-Niemieckie zawody wędkarskie “ O Kłodawską Rybkę” zgodnie z zawartą umową 
,środki przeznacza się a zakup nagród,obsługa zawodów , zarybianie jeziora w Kłodawie . 
 
Dział 754 zwiększa się wydatki  na zadanie realizowane w ramach Mikropreojeku pod 
tytułem 
“60-lecie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Kłodawie”zgodnie z zawartą umową , środki  
przeznacza się na organizację zawodów . 
 Po przedłoŜeniu bilansu i  rozliczeniu budŜetu za rok 2006 do budŜetu na rok 2007 naleŜy 
wprowadzić  kwotę 78.222,00zł  są to środki z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Kwota ta 
przeznaczona zostaje na  wydatki,  które były pokryte dochodami z planowanego udziału w 
podatku dochodowym od osób fizycznych i z subwencji oświatowej jest to kwota 45.345,00zł 
,natomiast pozostałą kwotę 32.877,00zł  z wolnych środków proponuje się  przeznaczyć  się 
na rezerwę ogólna. 
 
Radna Zienkiewicz w treści są zmiany które nie były omawiane na komisjach , ja nie mam 
uwag ale być moŜe mają je inni radni. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie 
głosy za – 14 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została podjęta  i zarejestrowana pod pozycją XIII/61/2007 
 
Podjecie uchwały w sprawie  wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Kłodawa 
 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. 
Pan Paweł Kubera zwrócił się z wnioskiem o sprzedaŜ lub wydzierŜawienie działki nr 244/8 
połoŜonej w Kłodawie. Działka przylega  do gruntów własnych Pana Kubery. Pan Kubera ma 
zapewniony dostęp do swojej nieruchomości przez działkę nr 144/4. Dostęp jest bardzo 
utrudniony (szerokość wjazdu ok 3 m). Nabycie wnioskowanej części działki umoŜliwi 
urządzenie swobodnego wjazdu do nieruchomości i jej wykorzystanie. Przedmiotowa działka 
została przejęta 7 marca 2000 roku od Agencji Nieruchomości Rolnych pod przepompownię 
ścieków. Przepompownia została wybudowana i wydzielona z przejętej nieruchomości. Po 
zbyciu nieruchomości, uzyskane środki naleŜy  zwrócić ANR. 

 



Radny Lawer uchwała uzyskała pozytywną opinię Komisji Komunalnej. 
 
Radny Rutkowski uwaŜam, Ŝe powinniśmy wydzierŜawić tereny poagencyjne do czasu 
kiedy upłynie termin zwrotu pieniędzy Agencji i dopiero potem je sprzedać Ŝeby pieniądze 
zostały u nas. 

 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie 
głosy za – 11 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się - 3 
Uchwała została podjęta i zarejestrowana pod pozycją XIII/62/2007 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Kłodawa 
 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. 
Pani Maria Obidowska jest uŜytkownikiem wieczystym przedmiotowych działek do 
13.07.2088 i 28 września 2088 roku. Z tego tytułu uiszcza opłaty roczne wynoszące 3 % 
wartości nieruchomości. W dniu 25.05.2007 r zwróciła się z wnioskiem o ich sprzedaŜ 
Nieruchomość gruntowa oddana w uŜytkowanie wieczyste moŜe być sprzedana wyłącznie  
uŜytkownikowi wieczystemu. 
 
Radny Lawer uchwała uzyskała pozytywną opinię Komisji Komunalnej. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie 
głosy za – 14 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się -- 
Uchwała została podjęta  i zarejestrowana pod pozycją XIII/63/2007 
 
podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy 
komunalnych na terenie Gminy Kłodawa 
Kierownik Kwiatkowski  omówił projekt uchwały. Dotyczy ona zwolnienia z opłat  za 
pierwsze 20 lat od kombatantów i represjonowanych w okresie II Wojny Światowej   oraz ich 
współmałŜonków  mieszkających na terenie Gminy Kłodawa. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie 
głosy za – 15 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się -- 
Uchwała została podjęta  i zarejestrowana pod pozycją XIII/64/2007 
 
podjęcie uchwały w sprawie przyznawania nagród dla nauczycieli i innych dodatków 
Wójt Wegienek Nadzór Wojewody uchylił nam część uchwały w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli w części  dotyczącej nagród dla nauczycieli argumentując to tym, 
ze musi to być odrębna uchwała. My taką uchwałę przygotowaliśmy i przedstawiliśmy na 
Komisji Oświaty. Proszę tylko w ostatnim paragrafie dopisać, Ŝe uchwała obowiązuje z 
dniem 1 stycznia 2007r. 
 
Radna Kaźmierczak Komisja Oświaty jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 



Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie 
głosy za – 14 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się -- 
Uchwała została podjęta  i zarejestrowana pod pozycją XIII/65/2007 
 
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie regulaminu kąpieliska w Kłodawie. 
Kierownik Kwiatkowski omówił projekt uchwały.  
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie 
głosy za – 14 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się -- 
Uchwała została podjęta  i zarejestrowana pod pozycją XIII/66/2007 
 
Pani Wójt Wójt Wegienek właśnie wrócił ze spotkania z Dyrektorem Agencji. Twierdzi on 
ze nie spełniliśmy warunków co do przejęcia terenów pod plaŜę w Wojcieszycach i drogę 
dojazdową, w związku z czym czy moŜecie Państwo podjać uchwałę o następującej treści 
“Wyrazić zgodę na nabycie w trybie przepisów art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 
października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst 
jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 57, poz. 603 z późniejszymi zmianami) działki oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 100/1 o powierzchni 7633 m2 w Wojcieszycach” 
 
Radni zgodzili się w związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na nabycie od ANR nieruchomości połoŜonej w obrębie wsi Wojcieszyce gmina 
Kłodawa pod głosowanie. 
 
Uchwała został przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycją XIII/67/07 
 
Wolne wnioski 
Radna Zienkiewicz w materiałach otrzymaliśmy raport z realizacji programu ochrony 
środowiska dla Związku celowego Gmin. Jest w nim wiele nieścisłości. 
 
Wójt Wegienek wyjaśnimy i omówimy szczegółowo ten raport na Komisji Komunalnej 
 
Pani Mazur juŜ dawno zasygnalizowałam problem zatroszczenie się o pomieszczenia  dla 
bezdomnych, samotnych i starców. Były Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe to jest bardzo 
waŜny głos, ale nic się  nie stało w tej sprawie. Mamy jednego bezdomnego w Kłodawie i 
szykuje się 3 następnych. Nasza gmina jest postrzegana jako gmina bogata. Mamy 
przedszkole, szkołę a nie mamy budynku dla bezdomnych i osób starszych, a Ci ludzie do 
samego końca chcieli by być w swojej gminie. MoŜe odkupmy budynek po LIKO i go 
zaadaptujmy. Mamy naszych bezdomnych, moŜe zorganizujmy się i gotujmy im chociaŜ 5 
dni w tygodniu ciepły posiłek. Kolejna  sprawa nie dziwmy się Ŝe mamy taką młodzieŜ a nie 
inną, ze są  z nią problemy. Jaki przykład sami im dajemy. Odbywa się u nas duŜo imprez i 
Ŝadna z nich nie jest bezalkoholowa. Nie ujarzmimy ich dopóki sami nie będziemy 
autorytetem. Następna sprawa którą chcę poruszyć. Wychowano nas w czymś co się nazywa 
bałwochwalstwo, byłam pewna ze nasze pokolenie nie będzie popełniać tego grzechu, 
tymczasem jest nim postawienie kolejnych figur w  gminie. 
 
Radna śołądziejewska proszę o kontrolowanie takich  wypowiedzi, bo to chyba nie jest 
odpowiednie miejsce na to. 



 
Radny Konieczuk ja proszę Ŝeby nie poruszać tematów prywatnych na sesjach 
 
Radna Kaźmierczak chce powrócić do tego raportu, wiem, Ŝe to będzie wyjaśniane na 
komisji komunalnej, ale ja nie jestem członkiem tej komisji. W raporcie jest jeden punkt który 
mnie zaniepokoił. Dotyczy on składowania odpadów niebezpiecznych i problemowych w 
RóŜankach. Poproszę o parę zdań na ten temat. 
 
Radna Zienkiewicz proszę o wyegzekwowanie od pracowników aby dostarczali nam 
materiały przygotowane i z którymi sami się zapoznali. 
 
Pani Wójt przepraszam, to nie powinno mieć miejsca. Wynikało to z kontroli NIK-owskiej, 
pracownik wyłapał termin do którego taki dokument powinien być przygotowany w sumie 
został on tak na “łapu capu” przygotowany. 
 
Radny Rutkowski dochodzą do mnie sygnały, Ŝe nasze cmentarze nie są w odpowiednim 
stanie. Wnioskuję o to aby przejechać się po cmentarzach i ocenili jak one wyglądają. 
 
Pani Wójt Pan Kierownik jutro zrobi lustrację na cmentarzach. 
 
Przewodniczący Legan  przypominam Ŝe miesiąc lipiec jest miesiącem wakacyjnym w 
związku z czym kolejna sesja odbędzie się w miesiącu sierpniu. Proszę aby w wolnej chwili 
przeanalizować Statuty poniewaŜ w w sierpniu  zostanie powołana komisja do naniesienia 
korekt na obowiązujący Statut.  
 
Zamknięcie XIII Sesji Rady Gminy Kłodawa 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął XIII Sesję Rady 
Gminy Kłodawa. 
 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
Kamila Arciszewska 
       Przewodniczący Rady Gminy 
 
        Andrzej Legan 
 
 
 


