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Protokół z posiedzenia XX Sesji Rady Gminy Kłodawa  
która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2008r. 

w Sali Wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie 
 
 
 
Proponowany porządek obrad 
1. Sprawy organizacyjne 

a) otwarcie posiedzenia 
b) stwierdzenie quorum 
c) przyjęcie porządku obrad 
d) przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Kłodawa 

2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 
3. Interpelacje i zapytania radnych 
4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu i budżetu za 2007r. 
5. Przedstawienie informacji z działalności Straży Gminnej w 2006 i 2007 roku 
6. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji ds rozwiązywania problemów alkoholowych z działalności 

komisji w 2007r. 
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa 
b) zmian w planie budżetu na 2008 rok 
c) wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa (Śliwińscy) 
d) wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa (Nawrot) 
e) wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia lub najmu nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 
f) nadania nazw ulic w miejscowości Chwalęcice 
g) nadania nazw ulic w miejscowości Santocko 
h) zmiany uchwały Nr XIX/119/08 z dnia 13.02.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 

od osoby fizycznej 
i) uchylenia uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr III/14/06  z dnia 22 grudnia 2006roku w sprawie powołania  

Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
j) przeprowadzenia wyborów uzupełniających na ławników do Sądu Okręgowego 
k) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/355/06 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 października 2006r.w 

sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kłodawa. 
l) zaliczenia dróg położonych na terenie miejscowości Kłodawa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich 

przebiegu. 
m) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywania 

dzieci od 3 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły podstawowej 
n) przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2008 – 2012 
o) objęcia nowych udziałów w Spółce zo.o PWiK w Gorzowie Wlkp 
p) nadania nazwy osiedla w obrębie Rybakowo 
8. Wolne wnioski 
9. Zamknięcie XX Sesji Rady Gminy Kłodawa 

 
Otwarcie posiedzenia 
Przewodniczący Legan powitał wszystkich zebranych na XX Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Stwierdzenie quorum 
Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Przewodniczący na podstawie załączonej listy obecności 
stwierdził że w sesji uczestniczy 15 radnych wobec czego jest ona prawomocna aby móc 
podejmować na niej uchwały. 
 
Przyjęcie porządku obrad 
Przewodniczący poprosił o wnoszenie uwag do porządku obrad jeżeli takie są. 
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Wójt Mołodciak poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
uchylenia uchwały Nr XX/146/08 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli. Jest to 
związane z tym, że ta uchwała została zaopiniowana przez niewłaściwy organ. W wydziale 
Prawnym i Nadzoru podpowiedziano nam , że będzie szybciej jeżeli sami wycofamy tą uchwałę i 
odejmiemy negocjacje z właściwym organem (czyli ZNP) Po zaopiniowaniu uchwały ponownie 
Rada Gminy uchwali ją na sesji. Nie ma to żadnych konsekwencji dla nauczycieli, ponieważ będzie 
obowiązywała z datą 1 stycznia 2008r. 
Proszę też o zmianę nazw uchwał: 
 uchwały w sprawie objęcia nowych udziałów w Spółce zo.o PWiK w Gorzowie Wlkp  na określenia 

zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego o 
 uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/119/08 z dnia 13.02.2008r. w sprawie wyrażenia 

zgody na przyjęcie darowizny od osoby fizycznej na   w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie 
darowizny od osoby fizycznej 

Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie 
porządku obrad. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Kłodawa 
 
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał przyjęcie protokołu pod 
głosowanie. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Sprawozdanie z działalności Wójt Gminy Kłodawa 
Pani Wójt uzupełniła sprawozdanie o informacje: Marszałek zaakceptował dofinansowanie do dróg 
gminnych rolniczych w ramach FOGR; zostały zaakceptowane wnioski na remont dróg Kłodawa 
Santocko (ul. Polna) Chwalęcice (ul. Polna) i Mironice Zamoksze; w przetargu została wyłoniona 
firma na oświetlenie dróg i od poniedziałku będzie wykonywała te prace. Wartość zadania to 40 tys; 
rozstrzygnięty został konkurs na rozpowszechnianie kultury fizycznej. Tylko jedna oferta została 
prawidłowo złożona, ponieważ w tamtym roku były błędy w ofertach zostały one przeanalizowane 
przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w czasie 3 – miesięcznej kontroli. Inspektorzy 
uznali że nie można uzupełnić braków w ofertach i jeżeli Rada Gminy przyjmie uchwałę w sprawie 
zmiany budżetu będę mogła ogłosić kolejny konkurs; podpisaliśmy umowę z biurem pracy  
zakresie zatrudnienia osób d/s melioracji. Udział gminy będzie sprowadzał się do przeszkolenia a 
wynagrodzenie stoi  po stronie Urzędu Pracy; dobiegają końca prace przy regulacji Kłodawki na 
odcinku Kłodawa Mironice Gorzów. Wykonane prace gwarantują prawidłowy przepływ wody, 
umocniono skarpy brzegi i widzę że mieszkańcy okolicznych domów spacerują tam. Sądzę ze 
posiejemy tam trawę i postawimy ławeczki; postawiono 3 nowe wiaty przystankowe w Kłodawie, 
Rybakowie i Wojcieszycach. Metalowa wiata z Wojcieszyc została przekazana dla klubu 
sportowego w Wojcieszycach; w ramach konserwacji punktów świetlnych wymieniono stare 
oprawy na nowe energooszczędne oraz przeniesiono 6 lamp z miejsc  które uważaliśmy za mocno 
doświetlone w miejsca w których tych lamp brakowało; w ramach INTERREGU otrzymaliśmy 
dofinansowanie na zawody strażackie; w ramach EFS otrzymamy dofinansowanie na szkolenia z 
zakresu umiejętności komputerowych oraz kursów nauki języków obcych; składamy w dniu 
dzisiejszym wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie do budowy mieszkań 
socjalnych; składanie wniosków w ramach odnowy wsi będzie miało miejsce w czerwcu. 
Mieszkańcy Wojcieszyc, Santoczna i Zdroiska przygotowują plany odnowy miejscowości wzięli 
udział w warsztatach w tym zakresie; w dniach  17 i 18 maja na ośrodku w Lipach odbędzie się I 
Kłodawska Majówka na którą serdecznie z Przewodniczącym zapraszamy; trwają prace z 
wprowadzeniem elektronicznej skrzynki podawczej; przypominam, że 2 maja jest świętem flagi 
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dlatego proszę o ich wyeksponowanie. Flagi można odebrać w Urzędzie; po podjęciu uchwały w 
sprawie zmian budżetu i w budżecie zostanie podpisana umowa z wykonawcą; wyłoniono 
wykonawcę remontu GOK-u w Wojcieszycach; Gmina Santok jako organ zastępczy wydała 
decyzję na rozbudowę szkoły w Kłodawie; w wyniku przetargu Wojcieszycach  sprzedaliśmy 
7działek uzyskaliśmy za nie 321 tys; podpisana jest umowa na wykonanie opracowania projektu 
termomodernizacji projektu Sali Wiejskiej w Santocku, wykonanie projektu do dnia 15 maja, prace 
na świetlicach będą rozpoczynane po zamknięciu świetlic wiejskich, trwają prace na boisku 
sportowym w Wojcieszycach na kwotę 35 tys brutto; końca dobiegają prace przy budynku OSP w 
Rybakowie; podpisałam umowę na wykonanie sieci kanalizacyjnej w Santocku jest to brakujący 
odcinek który wcześniej nie został wykonany( m.in. do Pana Wilczewskiego; przy sali w 
Chwalęcicach wykonaliśmy samodzielne przyłącze. 
 
Radny Rutkowski czy 3 lampy z Wojcieszyc zniknęły w ramach przenoszenia lamp; czy kontrola 
zewnętrzna obejmowała przetarg tegoroczny na sport, bo z tego co ja wiem to kontrola obejmowała 
rok 2007. 
 
Wójt Mołodciak lampy przy blokach zostały przeniesione w inne miejsca, uważam że bloki w 
Wojcieszycach są bardzo dobrze oświetlone, sądzę że mieszkańcy bloków nie są pokrzywdzeni bo 
co najmniej 6 lamp tam jest jak nie więcej; kontrola Izby Obrachunkowej wytknęła nam procedury 
prawne z ubiegłego roku, w związku z tym, że ogłoszenie konkursu zbiegło się z kontrola 
poproszono nas o dostarczenie ofert. 
 
Radny Rutkowski pani Wójt powołuje komisje przetargową i nie rozumiem jakim prawem osoby z 
zewnątrz oglądają tą dokumentacje; lampy w Wojcieszycach jednak zniknęły, to jest największe 
osiedle w Wojcieszycach tam mieszkają dziesiątki ludzi i takie zabieranie bez konsultacji z Panią 
Sołtys czy radnymi uważam że to jest niestosowne. 
 
Wójt Mołodciak osiedle w Wojcieszycach ma nie 6 ale co najmniej 10 lamp, oby wszyscy nasi 
mieszkańcy byli tak docenieni, nie uważam że zrobiliśmy coś złego; co do przetargu to wszystkie 
dokumenty z wyjątkiem tych objętych klauzulą tajne są jawne zwłaszcza dla Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
 
Wójt Wegienek mieliśmy możliwość konsultowania naszych działań z kontrolującymi. Na 
wątpliwości nasze odpowiadali Ci którzy będą nas z tego rozliczać. Było pytanie czy jest 
możliwość uzupełnienia  materiałów. Odpowiedziano nam ze w naszym regulaminie jest zapis nie 
dopuszczający takiej możliwości. Postąpiliśmy zgodnie z literą prawa. Prawo jest prawem i musimy 
go przestrzegać czy nam się to podoba czy nie. 
 
Radny Rutkowski jeżeli jest powołana komisja to ona ma tylko wgląd w te dokumenty, kontrola 
też ale dopiero po jakimś fakcie ale nie w trakcie rozstrzygnięcia przetargu, zwłaszcza ze kontrola 
tego przetargu teraz nie obejmowała; co do lamp to jest ich 10 a tam mieszka ponad 500 ludzi, czy 
to jest dużo. 
 
Wójt Mołodciak nasza polemika do niczego nie prowadzi, został ogłoszony drugi konkurs. Moi 
urzędnicy byli do dyspozycji cały czas i można było się do nich zgłosić z problemami odnośnie 
wypełniania dokumentów, w czasie otwarcia kopert była tylko komisja nikt więcej. Na ostatniej 
kontroli inspektor powiedział, że jak będziemy mieć problemy i wątpliwości powstałe po otwarciu 
ofert to mamy się zgłosić. A dobrą wolą radnych jest to, że po raz kolejny ogłaszamy konkurs na 
sport wiedząc, że brakuje nam pieniędzy na podstawowe zadania. To jest nasz  ukłon w stronę 
sportowców. 
 
Przewodniczący Legan przypomniał, że dziś upływa termin składania oświadczeń majątkowych 
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Interpelacje i zapytania radnych 
 
Radna Zienkiewicz jestem zbudowana tym jak pracuje Pani Kierownik Biblioteki. Biblioteka nie 
jest miejscem wypożyczania książek tylko ale miejscem spotkań. To miejsce żyje i dzieje się w nim 
dużo rzeczy. Same pochwały dla Pani Kierownik. 
 
Radny Lawer jaka będzie kwota zakupu nowego wozu strażackiego, wiem ze podejmujemy kroki 
w tym celu, ale w budżecie nie znalazłem informacji na ten temat. 
 
Radny Kubera apel do Pani Wójt do urzędników aby nadzorowali prace wykonywane przez firmy 
przy drogach (nie gminnych ale innych), przykład wymiana rury od granic Gorzowa do naszej 
szkoły w Kłodawie, nie dość że wykonywali to 4 miesiące to jeszcze to co ta firma zostawiła na 
poboczy to jest oburzające; obok drogi wojewódzkiej był rów gromadzący wodę, w większości 
został on zasypany przez tą firmę, ja wiem że to nie jest droga gminna ale jest to droga 
przebiegająca przez naszą gminę, proszę zwracać uwagę i domagać się do tego aby te firmy 
odtworzyły to co uszkodziły 
 
Kierownik Kwiatkowski zgłosiliśmy do PWiK i do zarządcy drogi nieprawidłowości . Mam 
nadzieję że zarządca drogi wyegzekwuje odtworzenie drogi w taki sposób w jaki była wykonana 
poprzednio, my ze swojej strony będziemy to restrykcyjnie traktować. 
 
Radny Lawer co do opadów  jakie ostatnio nastąpiły i do prac jakie wykonuje zarządca  drogi 
które pozostawiaja wiele do życzenia. Rondo w Różankach  trzeba przebudować, musimy 
interweniować w kwestii wykonywanych robot przez zarządców dróg. W Różankach zalało Pana 
Potockiego bo odpływy były niedrożne i nastąpiło przelanie akwenu na drogi powiatowe i prosze 
żeby to zgłosić do PWiK 
 
Wójt Mołodciak zgłosimy do do zarządcy drogi. 
 
Kierownik Popowska samochód kosztował 550 tys zł. Płacimy za to w trzech transzach. Pierwsza 
200 tys (z czego 100 tys  nasze a 100 tys z Komendy Głównej) druga 200 tys i trzecia 100 tys. 
Będziemy się starać o dofinansowanie 
 
 
Radny Lawer Strażacy swoimi siłami starają się ulepszać swoje stanowiska pracy, robią wszystko 
żeby odciążyć gminę. Wiem, że zużyte samochody zostają przekazywane do innych jednostek OSP, 
ale ja mam prośbę zęby postarać się o nowy zakup samochodu dla Różanek bo była o ty mowa. 
Starosta obiecał pomoc ale tylko na obietnicach się skończyło. 
 
Kierownik Popowska będziemy się starać o samochód dla Różanek również. 
 
Przewodniczący Legan ja chciałem pochwalić naszą Straż. Potrafią dbać o swoje mienie. Poza tym 
chciałem wrócić do tematu deszczu. Wojcieszycka była non stop zalewana. Prawdopodobnie 
problem tkwi w drenażu. Czy powiat będzie coś z tym robił 
 
Radna Zienkiewicz ja również w tym temacie. Pani Wójt bardzo szybko reagowała na zgłoszenia 
dotyczące zalewania. Basen w Chwalecicach się przelewał, ale ja chce nawiązać do tego że 
Strażacy w ramach ćwiczeń wypompowali wodę z basenu i zobaczyli co jest na dnie, bo nie 
pamiętam żeby tam przez 12 lat coś było robione. Ja nie wiem czy prawdą jest czy nie ale 
mieszkańcy ulicy Rzecznej zgłosili, że Straż wpompowała wodę w studzienkę kanalizacji sanitarnej 
i wszystkie fekalia wybiły u Pani Rokitowej; chcę też pochwalić Pana Kierownika Zatokę, bo żadko 
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się zdaża u nas w gminie żeby pracownik sam zauważył nieporządek i wysyłał tam pracowników 
do posprzątania. 
 
Kierownik Zatoka odpływ jest zarośnięty drzewem i studzienka jest zasypana ziemią dlatego 
odpływ jest zapchany, jak opadnie poziom wody drzewo trzeba wyciąć poszukać studzienkę i 
udrożnić odpływ. 
 
Przewodniczący Legan jeżeli odnajdziemy jakiś odcinek drenarki i wodociągu to od razu powinno 
to być naniesione na mapy. 
 
Radna Kowlaska znak koniec Kłodawy na Chwalęcickiej stoi w nieodpowiednim miejscu, bo 
Państwo Kuźmińscy też należą do Kłodawy a znak jest przed nimi, proszę o zmianę. 
 
Radna Kaźmierczak czy na posiedzenia sesji jest zapraszany Rady Powiatowy pan Moroz. 
 
Przewodniczący Legan tak Radni Powiatowi są zapraszani. 
 
Radny Obidowski  Pani Wójt chwaliła wygląd Kłodawki a jest jeszcze rzeka Marwica z którą też 
trzeba zrobić porządek. Na Kłodawce prace zostały bardzo dobrze wykonane. 
 
Wójt Mołodciak co do przestawienia znaku to już się zajęliśmy tą sprawą; co do Kłodawki to 
wybieram się do Pana który wykonywał tam prace z podziękowaniami. 
 
Radny Szyliński w Rybakowie  występują podpalenia łąk. Mieszkańcy Rybakowa boja się sytuacji 
sprzed kilkunastu lat. Trzeba zmusić policję żeby się tym zajęła. 
 
Komendant Matczak sytuacja wygląda dramatycznie, my mamy podejrzenia do osoby która do 
robi. Prawdopodobnie to ta sama osoba która robiła to rok temu. My podjęliśmy wewnętrzne kroki 
żeby zatrzymać tą osobę, ale tu policja powinna interweniować. Będziemy pełnić dyżury z policją i 
zatrzymamy ta osobę. 
 
Radny Konieczuk trzeba udrożnić rów na skrzyżowaniu na Kolonię, bo ten rów nie jest w stanie 
odebrać wód. Droga z Santocka do Małyszyna tam się zrobiło wysypisko śmieci, proszę uaktywnić 
Urząd Miasta żeby zrobić tam porządek. 
 
Pani Wójt już zgłosiłam ta sprawę plastykowi miejskiemu i obiecał pomoc w tej sprawie. Zgłaszał 
się do nas w sprawie zmiany nazwy ulicy i dziś będziecie Państwo ten temat podejmować.  
 
Radny Kubera zrobiło się ciepło i nad jeziorem dymią grillem. Proszę wyznaczyć jedno miejsce 
do tego, bo teraz jest tak ze ludzie wyjeżdżają samochodami i rozpalają sobie grilla tam gdzie chcą. 
 
Komendant Matczak co do rowów to my sami sobie krzywdę robimy, ponieważ mieszkańcy je 
zasypują i potem jest problem, na łąkach gdzie nie ma odpływu rzeki się korkują. Tam gdzie można 
trzeba udrażniać. 
 
Kierownik Kwiatkowski  problem jest duży i będzie jeszcze większy co do dróg najlepszym 
rozwiązaniem byłaby kanalizacja burzowa ale to jest inwestycja na którą nas nie stać, i poza tym 
często brak jest pasa technicznego. My własnymi siłami będziemy się starać problem rozwiązywać, 
ale jest to ciężkie zadanie. 
 
Sołtys Zając proszę o szybką pomoc w sprawie podpalacza; trzeba zająć się psami u Pana 
Wesołowskiego; proszę o wbicie paru palików przy plaży w Rybakowie, bo ludzie samochodami 
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wjeżdżają pod samą plażę; proszę też o 2,3 wywrotki piasku żeby uzupełnić go przed sezonem. 
 
Wójt Mołodciak place do grillowania, mamy bardzo mało terenów na których można je ustanowić 
ale będziemy starali się je wytyczyć; piasek na plaży będzie uzupełniony w ramach budżetu i działu 
utrzymania plaż. 
 
Komendant Matczak w ten weekend będą dyżury ze strażą leśną i ze strażakami czuję się 
zobligowany  do tego żeby tego pana złapać; co do psów  to zorientuję się jak sprawa wygląda. 
Problemem jest to że schroniska nie chcą przyjmować psów z terenu z poza Gorozwa, ale 
rozwiążemy ten problem. 
 
Radna Zienkiewicz sprawa kładów. 3 albo 4 dni temu o mało co się nie zderzyłam z takim kładem,  
trzeba interweniować w tej sprawie, ja mam pytanie czy kłady poruszające się po drodze publicznej 
powinny mieć tablice rejestracyjne; kolejna sprawa powinniśmy nawiązać współpracę ze 
schroniskiem ja się nie dziwię że oni nie chcą przyjmować psów jeżeli my nie partycypujemy w 
kosztach. 
 
Komendant Matczak problem kładów zmobilizuję policję do działań, wiem że dzielnicowy 
chodził po rodzicach dzieci poruszają się tymi kładami  i informował o problemie ale rodzice na 
rodzicach nie robi to wrazenia. 
 
Wójt Mołodciak  na Związku Celowym było spotkanie z panem Rybką. W chili obecnej my 
płacimy 200 zł za wywiezienie psa do schroniska. Miasto ma się zastanowić nad ta kwestią i 
przedstawić swoją propozycję. 
 
Radna Kaźmierczak  wiem że główny inicjator projektu oczyszczenia rzeki Santoczna nie żyje w 
związku z ty czy coś z tego tematu wyniknie; proszę aby sprawa odnowy wsi była pilotowana przez 
Urząd i żebyśmy na bieżąco wiedzieli o dokumentach jakie musimy przedkładać, ponieważ w 
poprzedniej edycji robiliśmy wszystko na ostatnią chwilę. 
 
Wójt Mołodciak tamt rzeki Santoczna nie jest zaniechany, przygotowujemy się z wnioskiem o 
dofinansowanie do zadania; co do odnowy wsi to nie miałam informacji ze cokolwiek jest 
zaniechane. 
 
Sołtys Zając pisałem pismo w sprawie domu zastępczego dla Państwa Fjuchniewiczów, ponieważ 
dom w którym teraz mieszkają może się zawalić. 
 
Wójt Mołodciak przed przyjazdem podpisałam wniosek do banku gospodarstwa krajowego o 
dofinasnowanie do budowy mieszkań socjalnych, sadzę że wcześniej niż na jesień nie przystąpimy 
do budowy mieszkań socjalnych. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów  Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie. 
 
Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu i budżetu za 2007r. 

 
Pani Skarbnik omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłodawa oraz odczytała 
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania. 
 
Przewodnicząca Zienkiewicz przedstawiła pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego odnośnie sprawozdania,oraz wyraziła swoje uznanie dla pracy Pani Skarbnik 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 
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pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2007 rok. 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
Przedstawienie informacji z działalności Straży Gminnej w 2006 i 2007 roku 
 
Przewodniczący Legan w związku z tym że sprawozdanie zostało dostarczone Radnym wcześniej proszę o 
zadawanie pytań do Komendanta. 
Radny Kubera skąd wzięła się taka duża liczba interwencji w Lipach, w tak małej miejscowości. 
 
Komendant Matczak Lipy to miejscowość położona nad jeziorem w lasach, czyli w warunkach 
sprzyjających do różnego rodzaju wykroczeń. 
 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 
pod głosowanie sprawozdanie. 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji ds rozwiązywania problemów alkoholowych z działalności komisji 
w 2007r. 

 
Przewodnicząca Komisji Oświaty komisja szczegółowo przeanalizowała sprawozdanie Pani 
Przewodniczącej. Jesteśmy podbudowani działalnością komisji. Sprawozdanie zostało 
zaopiniowane pozytywnie. Każdy z radnych otrzymał sprawozdanie wcześniej więc nie ma 
potrzeby jego omawiania proszę tylko o zadawanie pytań. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 
pod głosowanie sprawozdanie. 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na spotkaniu w którym udział brali Przewodniczący Komisji 
którzy przedstawili pozytywną opinię na temat sprawozdania. Pani Skarbnik udzieliła na 
odpowiedź na wszystkie pytania. Jesteśmy podbudowani pracą Pani Skarbnik. Komisja Rewizyjna 
zawnioskowała o nagrodę dla Pani Skarbnik 
 
Przewodniczący Legan odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy  o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa z tytułu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2007 rok. 
Następnie pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania. 
 
Radna Zienkiewicz chce zauważyć ze jest to pierwszy budżet jaki Pani Wójt sama projektowała i 
realizowała. Komisja Budżetowa jest zadowolona ze współpracy. Dochody są realizowane a  każda 
złotówka przed wydaniem szczegółowo analizowana. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa. 
głosy za – 15 
głosy przeciw --- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XX/130/08. 
 
Pani Wójt podziękowała za wyrazy uznania. Zaznaczyła że budżet i jego realizacja jest wynikiem 
nie tylko jej pracy i  Pani Skarbnik, ale również radnych. 
 
podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Kłodawa na 2008r.  
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Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. 
 
Komisja Budżetu opinia pozytywna 
 
Radna Zienkiewicz jeżeli coś się zmienia w budżecie to konsekwencją  powinna być zmiana WPG, dzisiaj 
żeby nie blokować konsekwencji związanych z przyjęciem uchwały proszę o dostarczenie nam WPG. 
 

Pani Skarbnik przygotuję to na kolejną sesję. 
 
Radny Rutkowski składam formalny wniosek o wykreślenie pozycji dotyczącej kultury i sportu. 
Kwota która tam jest niczego nie uratuje a rozłoży kluby sportowe na łopatki, myślę że tego 
eksperymentu nie przeżyjemy. Jeżeli mój wniosek nie zostanie przyjęty to po 20 latach zrezygnuję 
z pracy na rzecz klubów sportowych. Inwestycja w młodzież jest największa inwestycją większą niż 
kanalizacja. U nas 200 osób uprawia sport jest to największe zrzeszenie. Ja nie mówię tylko w 
imieniu mojego klubu ale wszystkich. Klub działa przez 60 lat bez przerwy ale bez tych pieniędzy 
może zginąć. 
 
Radna Zienkiewicz proszę zaproponować z czego zdjąć żeby móc dołożyć na sport. Poza tym   ja 
nie rozumiem  dlaczego mój prywatny numer telefonu jest podawany.  Dzwoni do mnie wieczorem 
Pan Wieczorek i mówi że on musi dostać 10 tys ponieważ jego klub jest w podbramkowej sytuacji. 
 
Radny Rutkowski i tak brakuje nam do realizacji zaplanowanych zadań ok 300 tys, więc 
powiększymy tą kwotę i damy na sport to to nic się nie stanie. 
 
Radna Kaźmierczak nie podoba mi się ton kolegi Rutkowskiego. Ja się długo zastanawiałam nad 
ta kwestią i  z jednej strony rozumiem, że klub trzeba ratować, ale z drugiej strony spotykam się z 
różnymi opiniami. Ja jestem za tym, żeby ratować nasze kluby gdyby stanęły pod znakiem 
zapytania, ale zastanawiam się na ile my dotujemy pracujących już ludzi a na ile młodzież i dzieci. 
Kluby wspierają szkoły i byłoby poważną stratą gdyby  to przestało mieć miejsce. Zastanawiam się 
też nad tym żeby kluby zweryfikowały swoją działalność i poszły w inną stronę. Jestem za ty żeby 
poszukać tych pieniędzy. 20 tys to dużo i mało, ale uderzamy w dużą grupę ludzi. Poza tym dla 
biedniejszych dzieci taki klub to jedyna alternatywa. 
 
Radny Rutkowski do tej chwili nie dostaliśmy ani złotówki a działamy od stycznia. Posądzanie że 
zarząd jest nieudolny jest niepoważny bo do tej pory trzeba było pokryć wszystkie koszty. Jeśli 
uważacie że kluby są niepotrzebne zagłosujecie przeciwko mojemu wnioskowi, tylko pamiętajcie 
że kluby zapełniają czas dla większości młodzieży. 
 
Radny Piotrowski ja pomimo tego że jestem za klubami zagłosuję za kanalizacją. 
 
Radna Zienkiewicz ja proponuję ogólnie żeby zdjąć z boisk sportowych, życie pokaże gdzie 
jesteśmy zdolni coś zrobić, bo te kwoty jakie mamy zapisane są strzelane. Poza tym wydaje mi się 
że mamy za dużo tych klubów. Gdyby był jeden to  inaczej by sytuacja wyglądała. 
 
Radna Żołądziejewska z racji wykonywanego zawodu jestem wyczulona na hasła dla dobra 
dzieci, dobra ogółu. Ja jestem za tym żeby zająć się młodzieżą a nie spełniać ambicje prezesów. 
Poza tym na komisji mówiono nam że że trzeba płacić zawodnikom ponieważ są podkupywani, co 
dla mnie jest nieporozumieniem.  
 
Radna Kowalska ja myślę że zapomnieliśmy o jednej rzeczy, teraz przekładamy boiska na kolejny 
rok a w kolejnym roku będzie szkoła w Kłodawie i znów  nie będzie pieniędzy. 
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Przewodniczący Legan zamknął dyskusję  i poddał wniosek pod głosowanie. 
 
Radna Zienkiewicz ja nie mogę nad takim wnioskiem (skreślenie punktu 10) zagłosować i wydaje 
mi się ze on jest błędnie sformułowany. W 10 punkcie jest 40 tys (w tym również na boiska) a 
kolega walczy o 20 tys. Dlatego uważam że wniosek powinien brzmieć w taki sposób ze zabieramy 
z kolektora 20 tys a dokładamy 20 tys na sport i to będzie miało miejsce i nogi. 
 
Radny Rutkowski zaprotestował i podtrzymał swój wniosek. 
 
Po dyskusji z Panią Skarbnik Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił że Radnemu Rutkowskiemu 
chodzi o  wykreślenie paragrafu 2830 czyli dotacji 20 tys i jednocześnie zmniejszenie 20 tys na 
kolektor i taką wersję głosujemy. 
 
Radna Żołądziejewska ja jestem przeciwna temu żeby powiększać brakującą kwotę na kolektor i 
składam wniosek żeby zostawić uchwałę w takim kształcie jaki jest. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Pana Rutkowskiego. 
za – 3 głosy 
przeciw – 9 
wstrzymał się  - 2 
 
W takiej sytuacji głosowanie wniosku Radnej Żołądziejewskskiej nie było potrzebne. 
W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
głosy za – 12 
głosy przeciw - 2 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  XX/131/08 
 
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Kłodawa 
Z-ca Kierownika Zapytowski omówił projekt uchwały 

Alicja i Zbigniew Śliwińscy są użytkownikami wieczystymi przedmiotowej działki do 29.10.2088 
roku. Z tego tytułu uiszczają opłaty roczne wynoszące 3 % wartości nieruchomości. W 2007 roku 
dokonano  aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Opłata ta znacznie wzrosła (z 65,10 
do 490,80 zł). W dniu 13.02.2008 r zwrócili się z wnioskiem o jej sprzedaż Nieruchomość 
gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie  użytkownikowi 
wieczystemu. Na poczet ceny nabycia zalicza się wartość prawa użytkowania wiecznego. 
 
Komisja Komunalna opinia pozytywna 
Komisja Budżetowa opinia pozytywna 
 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie 
głosy za – 13 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się -- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  XX/132/08 
 
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Kłodawa 
Z-ca Kierownika Zapytowski omówił projekt uchwały 

Janusz i Małgorzata Nawrot są użytkownikami wieczystymi przedmiotowej działki do 14.02.2089 
roku. Z tego tytułu uiszczają opłaty roczne wynoszące 3 % wartości nieruchomości. W 2007 roku 
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dokonano  aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.  W dniu 25.03.2008 r zwrócili się z 
wnioskiem o jej sprzedaż Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być 
sprzedana wyłącznie  użytkownikowi wieczystemu. Na poczet ceny nabycia zalicza się wartość 
prawa użytkowania wiecznego. 
 
Komisja Komunalna opinia pozytywna 
Komisja Budżetowa opinia pozytywna 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie 
głosy za – 13 
głosy przeciw - 1 
głosy wstrzymujące się --  
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  XX/133/08 
 
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia lub najmu 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody do odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy 
Z-ca Kierownika Zapytowski omówił projekt uchwały 
W związku z zaleceniem komisji rewizyjnej  rozwiązano umowy dzierżawy zawarte na czas nieokreślony za 
3 miesięcznym wypowiedzeniem. W dniu 13 lutego br  Państwo Śliwińscy złożyli wniosek o 
wydzierżawienie części działki nr 137/1 przylegającej do działki nr 137/2 będącej w ich użytkowaniu 
wieczystym. Na wnioskowanej części zlokalizowane jest boiska do gry w siatkówkę, które urządzili i 
zagospodarowali we własnym zakresie. Teren jest ogólnodostępny, wykorzystywany w celach rekreacyjnych 
przez mieszkańców domków letniskowych położonych w Rybakowie. 

 
Komisja Komunalna zaopiniowała pozytywnie pierwszy projekt uchwały (działki dotyczące Rybakowa i 
Mironic) 
Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie tylko cześć dotyczącą Rybakowa, w związku z czym taki 
projekt uchwały został dostarczony Radnym i sołtysom w materiałach na sesję 

 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie 
głosy za – 14 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --        
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XX/134/08 
 

podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Chwalęcice 
Z-ca Kierownika Zapytowski omówił projekt uchwały. Nadaję się nazwę ulicy Huzarów. Uchwała została 
pozytywnie zaopiniowana przez Radę Sołecką. 
Komisja Oświaty opinia pozytywna 
Komisja Komunalna opinia pozytywna 
Komisja Budżetowa opinia pozytywna 

 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie 
głosy za – 14 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --  
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycja XX/135/08 
 
podjecie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Santocko 
Z-ca Kierownika Zapytowski omówił projekt uchwały. Zmienia się nazwę ul. Poligonowa na Kolonia Las 
Uchwałą została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Sołecką. 
Komisja Oświaty opinia pozytywna 
Komisja Komunalna opinia pozytywna 
Komisja Budżetowa opinia pozytywna 
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W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie 
głosy za – 14 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --  
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycja XX/136/08 
podjecie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osoby fizycznej 
Z-ca Kierownika Zapytowski omówił projekt uchwały. W poprzedniej uchwale był błąd polegający na 
tym, że został wpisany obręb Santoczno. Tymczasem nieruchomość znajduje się w obrębie ewidencyjnym 
Różanek.. 
 
Komisja Budżetowa opinia pozytywna – zmianie uległ tytuł uchwały na  wyrażenie zgody na przejęcie 
darowizny od osoby fizycznej 

 
Radna Zienkiewicz  wnioskuję o to aby zająć się uporządkowaniem obrębów ewidencyjnych. Proszę o 
odpowiedź jakie kroki musimy podjąć aby doprowadzić do ładu obręby ewidencyjne w gminie. 
 
Wójt Mołodciak rozeznamy temat i przedstawimy go na komisjach. 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie 
głosy za – 14 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --  
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycja XX/137/08 
 
podjecie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr III/14/06 z dnia 22 
grudnia 2006r. W sprawie powołania Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Wójt Wegienek omówił projekt uchwały. Nadzór Wojewody zwrócił nam uwagę że powoływanie 
Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego nie jest kompetencją Rady Gminy. Uzgodniliśmy że 
sami uchylimy tą uchwałę i powiadomimy o tym Urząd. Zapobiegnie to procedurze związanej z 
uchyleniem uchwały przez Wojewodę. 
 
Komisja Oświaty opinia pozytywna 
Komisja Komunalna opinia pozytywna 
Komisja Budżetowa opinia pozytywna 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie 
głosy za – 14 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --  
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycja XX/138/08 
 
podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/355/06 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 
października 2006r. w sprawie regulaminu porządku i czystości na terenie Gminy Kłodawa 
Kierownik Kwiatkowski omówił projekt uchwały. 

Wprowadzamy następujące korekty. 
1)    1.W celu utrzymania właściwego stanu sanitarno–higienicznego, częstotliwość usuwania 
odpadów komunalnych niesegregowanych z nieruchomości powinna wynosić co najmniej raz w 
tygodniu.  
    2. Dopuszcza   się  wywóz   odpadów komunalnych raz na dwa tygodnie w terminie od dnia 01 
października do 31 marca z zachowaniem obowiązków określonych w  § 12. 
 
2) zmienia się brzmienie § 57. ust. 1 w następujący sposób : Zobowiązuje się właścicieli 
nieruchomości na których prowadzona jest hodowla zwierząt do przeprowadzenia obowiązkowej 
deratyzacji przynajmniej raz w roku oraz do okazywania się dowodem jej wykonania na żądanie 
osoby kontrolującej. 
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3)  zmienia się brzmienie § 57. ust. 2 w następujący sposób : Dodatkowo obowiązkowej deratyzacji 
podlegają wszystkie obiekty na terenie gminy, w których stwierdzono obecność gryzoni . 
     
4) dodaje się  § 57. ust. 3 w brzmieniu: Potwierdzeniem wykonania obowiązku zawartego             w  
ust. 1 i 2 jest rachunek wyspecjalizowanej firmy lub rachunek zakupu środków deratyzacyjnych. 
Komisja Komunalna opinia pozytywna 
Komisja Budżetowa opinia pozytywna 

 
Radna Zienkiewicz należy jak najszybciej powiadomić firmy o naszych zmianach w Regulaminie 
żeby przestrzegały tych przepisów. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie 
głosy za – 13 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --  
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycja XX/139/08 
podjecie uchwały  w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miejscowości Kłodawa do 
kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 
Z-ca Kierownika Pawłowska omówiła projekt  uchwały. 
 
Komisja Budżetu opinia pozytywna 

 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie 
głosy za – 15 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --  
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycja XX/140/08 
 
podjecie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na ławników  do Sądu 
Okręgowego 
Przewodniczący Legan poprosił Radną Kaźmierczak przewodniczącą zespołu do przedstawienia 
opinii o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego. 
 
Radna Kaźmierczak. Zgłosiła się jedna osoba – pan Jan Przerywacz. Kandydat spełnia wszystkie 
wymogi ustawowe i nie ma żadnych przeciwwskazań do pełnienia funkcji ławnika. 
 
Radni nie zgłosili zapytań w związku z powyższym Przewodniczący poinformował, że trzeba 
powołać komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów. Ławnicy są wybierani w głosowaniu 
tajnym. Proponuję aby w skład komisji skrutacyjnej był ten sam co  zespołu do przedstawienia 
opinii o kandydatach na ławników czyli: 
Grażyna Kaźmierczak   
Paweł Lawer     
Grażyna Zienkiewicz   
Gerard Bieryło   
 
Radni nie zgłosili innych kandydatur ani nie wnieśli sprzeciwu, więc Przewodniczący Legan 
poddał pod głosowanie skład komisji skrutacyjnej. 
Komisja została jednogłośnie zaopiniowana pozytywnie. 
 
Następnie Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się. Radna Kaźmierczak została wybrana 
Przewodniczącą Komisji. 
Radna Kaźmierczak odczytała zasady głosowania. Ławników wybiera się w głosowaniu tajnym. 
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Głosujemy poprzez postawienie znaku “x” w kratce po lewej stronie obok nazwiska kandydata. 
Ławnika wybiera się większością głosów. 
 
Komisja rozdała karty do głosowania. 
Po zakończonym głosowaniu Przewodnicząca odczytała protokół. W głosowaniu tajnym ławnikiem 
wybrany został Pan Jan Przerywacz uzyskując liczbę głosów 15 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie 
głosy za – 15 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --  
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycja XX/141/08 
 
podjecie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci od 3 roku życia i uczniów do czasu ukończenia 
szkoły podstawowej 
 
Kierownik Wójcik omówiła projekt uchwały. Jej celem jest objęcie jak największej liczby dzieci 
dożywianiem. 
Komisja Oświaty opinia pozytywna 
Komisja Budżetu opinia pozytywna 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie 
głosy za – 15 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --  
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycja XX/142/08 
podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nas Dzieckiem i 
Rodziną na lata 2008 - 2012 
Kierownik Wójcik omówiła projekt uchwały. Jest to uchwała porządkowa. GOPS pracuje wedłóg tych 
zasad ale powinny być one przyjęte uchwałą Rady. 
Komisja Oświaty opinia pozytywna 
Komisja Budżetu opinia pozytywna 

 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie 
głosy za – 15 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --  
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycja XX/143/08 
 
podjecie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w 
spółkach prawa handlowego 
Pani Wójt omówiła projekt uchwały. Uchwała określa zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i 
akcji w spółkach prawa handlowego. Musimy mieć taka uchwałę aby móc podejmować w/w czynności, 
aczkolwiek w dalszym ciągu potrzebna będzie uchwała Rady Gminy wyrażająca zgodę wprzypadku 
konkretnej czynności. 
Komisja Budżetu opinia pozytywna 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie 
głosy za – 13 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --  
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycja XX/144/08 
podjecie uchwały w sprawie nadania nazwy Osiedla w obrębie Rybakowo 
Z-ca Kierownika Zapytowski omówił projekt uchwały. Dotyczy ona nadania nazwy osiedla Przyłęsko w 
obrębie Rybakowo. Musimy podjąć taką uchwałę aby umożliwić ludziom tam mieszkającym zameldowanie 
się 
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Komisja Budżetu opinia pozytywna 

 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie 
głosy za – 13 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --  
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycja XX/145/08    
      
podjecie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania  
Wójt Wegienek omówił projekt uchwały. Jest to związane z tym, że ta uchwała została 
zaopiniowana przez niewłaściwy organ. W wydziale Prawnym i Nadzoru podpowiedziano nam , że 
będzie szybciej jeżeli sami wycofamy tą uchwałę i odejmiemy negocjacje z właściwym organem 
(czyli ZNP) Po zaopiniowaniu uchwały ponownie Rada Gminy uchwali ją na sesji. Nie ma to 
żadnych konsekwencji dla nauczycieli, ponieważ będzie obowiązywała z datą 1 stycznia 2008r. 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie 
nauczycieli 
głosy za – 13 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --  
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycja XX/146/08 
 
 
Wolne wnioski 
 Radny Kubera w imieniu Pani Kierownik Biblioteki chciałbym zaprosić na spotkanie z laureatem 
nagrody NIKE które odbędzie się w bibliotece w dniu 20 maja. 
 
Radna Zienkiewicz prosiliśmy o wykaz dotyczący ilości rolników w gminie i w dalszym ciągu go 
nie otrzymaliśmy. 
 
Przewodniczący Legan poinformował o pismach jakie wpłynęły do Rady Gminy i zaznaczył że 
jeżeli ktoś chce się z nimi zapoznać to są dostępne w Biurze Rady i przypomniał że dziś upływa 
termin składania oświadczeń majątkowych. 
 
 
Zamknięcie XXSesji Rady Gminy Kłodawa 
 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Legan podziękował wszystkim za 
przybycie i zamknął posiedzenie XX Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
 
Na tym protokół zakończono 
 
 
protokołowała 
Kamila Arciszewska 
 
 
        Przewodniczący Rady Gminy  
 
         Andrzej Legan 
 


