Protokół z posiedzenia XXVII Sesji Rady Gminy Kłodawa,
która odbyła się w dniu 10 grudnia 2008r.
w Sali Wiejskiej przy ulicy Jeziornej
Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne
a) otwarcie posiedzenia
b) stwierdzenie quorum
c) przyjęcie porządku obrad
d) przyjęcie protokołów z XXV i XXVI Sesji Rady Gminy Kłodawa
2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
3. Sprawozdanie z działalności Klubów Sportowych
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań ujętych w Wieloletnim Programie
Gospodarczym.
5. Uchwalenie uchwał w sprawach:
a) zmian budŜetu i w budŜecie
b) uchwalenia Statutu Gminy Kłodawa
c) uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Kłodawa
d) określenia podatku od środków transportowych
e) ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
f) programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
g) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłodawa
h) wyraŜenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania pn
“Kraina Szlaków Turystycznych”
i) rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Komunalnego Jacka Zatokę
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kłodawa
Otwarcie posiedzenia
Przewodniczący przywitał wszystkich zebranych na posiedzenie XXVII Sesji Rady Gminy
Kłodawa.
Stwierdzenie quorum
Przewodniczący Legan stwierdził na podstawie dołączonej listy obecności Ŝe w sesji
uczestniczy 14 radnych wobec czego jest ona prawomocna aby móc podejmować na niej
uchwały
Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Legan poprosił o wniesienie do porządku obrad Informacji Komisji
Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli audytów szkół oraz kontroli świetlic wiejskich a
wykreślenie punktu dotyczącego przyjęcia statutów Gminy i Sołectw
Pan Bielecki dlaczego w porządku obrad nie ma interpelacji i zapytań radnych.
Przewodniczący Legan faktycznie ten punkt powinien być. W związku z tym proszę o
wniesienie do porządku obrad punktu interpelacje i zapytania radnych. Po punkcie 4.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał porządek obrad pod
głosowanie. Porządek obraz został przyjęty jednogłośnie.
Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
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Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał protokół z XXV
Sesji pod głosowanie.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do protokołu z XXVI Sesji Rady
Gminy.
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał protokół z XXVI
Sesji pod głosowanie.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Interpelacje i zapytania radnych
Radna Zienkiewicz naleŜy się pochwała dla Zakładu Komunalnego. Posypali jak było ślisko,
reagowali jak były interwencje.
Przewodniczący Legan apropo obecności radnych powiatowych, to dzwonił do mnie Pan
Mróz i przepraszał za to Ŝe nie moŜe uczestniczyć w obradach. Pan Radny Powiatowy postara
się nas odwiedzić następnym razem.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Wójt Mołodciak uzupełniła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej o następujące
informacje
Oddaliśmy do uŜytkowania ośrodek zdrowia w RóŜankach, jednak nie moŜe on być
uŜytkowany poniewaŜ sanepid nie wyraził zgody na uŜywanie starych mebli. Jesteśmy w
trakcie zakupu nowych atestowanych mebli. Większość mebli juŜ jest dowieziona. Ośrodek
został odebrany przez nadzór budowlany; rozpoczęliśmy budowę lokali socjalnych w
Wojcieszycach. Termin wykonania zadania to maj 2009r.
Sprawozdanie prezesów klubów sportowych z działalności w roku 2008
Sprawozdanie prezesów Klubów „Junior RóŜa RóŜanki” „SHR Wojcieszyce” „RóŜa
RóŜanki” stanowią załącznik do protokołu.
Przewodnicząca komisji Oświaty Kaźmierczak komisja spotkała się z prezesami klubów
oraz analizowała sprawozdania. Niestety nie spotkaliśmy się z prezesem klubu w Kłodawie z
powodu jego niedyspozycji. Główną bolączką klubów jest budŜet. Niestety my jako rada nie
mamy wpływu na środki jakie prezesi klubów otrzymują. Bardzo podoba mi się postawa
prezesa klubu „RóŜa RóŜanki” który jako jedyny zarejestrował klub jako działalność poŜytku
publicznego, daje to moŜliwość pozyskania dodatkowych środków między innymi będzie
moŜliwość przekazania 1% podatku na klub.
Radny Kubera podczas wizyty u naszych zagranicznych sąsiadów pytałem jakie oni kwoty
przeznaczają na sport i co się okazuje nie przekazują w ogóle. Wszelkie środki pozyskują
sami, ale dzięki temu nie ma problemu dziurawych dróg czy braku kanalizacji. Spójrzmy na
Gorzów który przeznacza duŜe kwoty na działalność sportową. Miasto boryka się z
powaŜnymi problemami infrastrukturalnymi.
Radni nie zgłosili więcej uwag w związku z czym Przewodniczący Legan zamknął dyskusję
w tym punkcie i poddał informacje pod głosowanie.
Informacje zostały przyjęte jednogłośnie
Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z kontroli audytów Zespołów Szkół
oraz kontroli świetlic wiejskich
Przewodniczący Kubera Rada Gminy podjęła uchwałę upowaŜniającą do przeprowadzenia
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kontroli świetlic wiejskich oraz audytów. Przegląd świetlic trwał około 10 dni. Odczucie
zewnętrzne jest takie, Ŝe są świetlice w których jak się tylko wchodzi czuć ciepło, dzieci się
bawią a są świetlice w których nie moŜna tego odczuć. Zainteresowanie świetlicami jest
róŜne. W wioskach połoŜonych bliŜej Gorzowa to zainteresowanie jest mniejsze, natomiast w
Łośnie, Satocznie, Rybakowie wprost przeciwnie. W tych wioskach dzieci proszą panie o to
aby nie zamykały świetlic. W związku z tym narzucił się taki wniosek aby w
miejscowościach połoŜonych bliŜej Gorzowa ograniczyć ilość godzin a w miejscowościach
oddalonych ilość tych godzin zwiększyć. Odnośnie audytów szkół. Komisja dokładnie je
przeanalizowała i nie zgłosiła zastrzeŜeń co do funkcjonowania szkół. Największym
uchybieniem jaki stwierdził kontrolujący był sposób prowadzenia szkół. Komisja
jednogłośnie przyjęła wyjaśnienia dyrektorów i nie zgłosiła uwag.
Przewodniczący Legan widać, Ŝe świetlice spełniają swoje zadania. Faktycznie moŜna
zmienić godziny w róŜnych miejscowościach, ale co do funkcjonowania świetlic to nie ma
Ŝadnych wątpliwości.
Radna Zienkiewicz jestem członkiem komisji rewizyjnej i wraz z komisją uczestniczyłam w
kontrolach we wszystkich świetlicach. We wnioskach jest napisane, ale uwaŜam, Ŝe
powinniśmy o tym powiedzieć. Są dwie świetlice które odstają, bo są takie dobre. To
świetlica w Santocznie, Zdroisku i RóŜankach – Szklarni. Te świetlice są prowadzone z
bardzo duŜym zaangaŜowaniem, pomysłowością, pomimo tego Ŝe świetlica w Zdroisku nie
ma warunków lokalowych. W RóŜankach – Szklarni czuć bardzo duŜe ciepło. Dzieci traktują
tą panią jak mamę, babcie, opiekunkę. O tych świetlicach trzeba powiedzieć.
Radna śołądziejewska ja się bardzo cieszę, Ŝe Komisja podjęła próbę zrobienia takiego
przeglądu, ale chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. KaŜda świetlica ma inny charakter i inne
potrzeby. Na świetlice naleŜy spojrzeć jak na miejsce spotkań dzieci ale równieŜ miejsce
spotkań mieszkańców całej miejscowości tak jak jest to rozwiązane w Kłodawie. Odnośnie
wniosku związanego z równym podziałem pieniędzy, po rozmowie z panią prowadzącą
świetlicę w Kłodawie zastanawiałyśmy się czy nie moŜna pogodzić tego tak Ŝeby nie budziło
kontrowersji . JeŜeli nie ma zapotrzebowania na zajęcia w danej świetlicy to nie okrajać
budŜetu tej świetlicy tylko przeznaczyć te środki na inną działalność.
Radna Kaźmierczak po sesji będzie komisja oświaty w której będzie uczestniczyć komisja
oświaty. Będziemy między innymi analizować wnioski komisji rewizyjnej z kontroli świetlic
wiejskich.
Radny Lawer po przeanalizowaniu wniosków nasuwa się pytanie czy zarządzający ponieśli
konsekwencje popełnionych błędów, bo w przeciwnym wypadku wydawanie 6 tys na audyty
mija się z celem, bo uwaŜam Ŝe nieprawidłowe przepływy pienięŜne to powaŜne uchybienie.
W Gorzowie jeŜeli środki nie wpłyną w terminie na fundusz socjalny to sprawa jest
kierowana do rzecznika finansów. Co do wniosków Komisji Rewizyjnej to my jako radni nie
mamy tak szczegółowej wiedzy aby zająć stanowisko. Audytor pracował nad audytem parę
miesięcy komisja rewizyjna parę godzin. Nieusatysfakcjonują mnie wnioski komisji
rewizyjnej poniewaŜ uwaŜam, Ŝe są one lakoniczne
Radna Zienkiewicz radny postępuje nie fair mówiąc o pracach komisji rewizyjnej nie
wiedząc jak one przebiegały. śeby nikt nie podejrzewał nas o ukrywanie uchybień odczytam
wnioski i zalecenia zgłoszone przez audytora w dwóch szkołach. Podkreślam Ŝe
nieprawidłowości które wystąpiły w szkołach nie są naruszeniem prawa, dyscypliny finansów
publicznych ani przestępstwem tylko uchybieniami. Komisja Rewizyjna nie podeszła lekko
do tematu tylko odczytała dwa protokoły i wnioski i następnie zajęła stanowisko. Dyrektorzy
złoŜyli wyczerpujące wyjaśnienia do kaŜdego z punktów zaleceń i uchybień.
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Przewodniczący Legan zamknął dyskusję w tym punkcie w związku z brakiem dalszych
głosów
Sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w Wieloletnim Programie Gospodarczym.
Wójt Mołodciak otrzymali państwo na piśmie informacje. Inwestycje były przedmiotem sesji
objazdowej. JeŜeli są pytania do informacji to proszę.
Radna Zienkiewicz w związku z tym Ŝe nie wszyscy Radni uczestniczyli w sesji objazdowej
proszę o krótkie omówienie sprawozdania.
Wójt Mołodciak omówiła sprawozdanie. Stanowi ono załącznik do protokołu.
Radni nie zgłosili zapytań w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan poddał
informacje pod głosowanie.
Informacja została przyjęta jednogłośnie
podjęcie uchwały w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie.
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały.
Dochody :
Dział 600 - 107.456,00 zł - dochody pochodzą z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z
przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Dział 758 - 4.398,00zł - dochody pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
dla jst.
Dział 853 - 14.607,00zł - środki na pomoc finansową z powiatu gorzowskiego z
przeznaczeniem dla WTZ.
Wydatki:
Dział 600 - 107.456,00zł - wydatki na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w
miejscowości Santocko, Chwalęcice, Mironice , Kłodawa-Santocko.
Dział 801 - 4.398,00zł - dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla
nauczycieli przechodzących na emeryturę.
Dział 853 - 14.607,00zł -dotacja podmiotowa dla WTZ Chwalęcice.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za – 13
głosy przeciw --głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXVII/200/08.
podjęcie uchwały w sprawie określenia podatku od środków transportowych.
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. Uchwała była szczegółowo analizowana na
komisjach i ma pozytywne opinie.
Radna Zienkiewicz opinia komisji budŜetowej byłą pozytywna. Dodam tylko Ŝe podjęcie
uchwały z takimi stawkami pozwoli nam na ściągniecie do naszej gminy nowych
samochodów i z tego tytułu będziemy mieć podatki
Radni nie zgłosili zapytań w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
głosy za – 13
głosy przeciw --głosy wstrzymujące się --Uchwała została podjęta i zarejestrowana pod pozycją XXVII/201/08
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podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Kaźmierczak uchwała pod względem merytorycznym
byłą omawiana na komisjach. Radni nie zgłosili uwag.
Radni nie zgłosili zapytań w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
głosy za – 13
głosy przeciw --głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXVII/202/08
podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Wójt Wegienek omówił projekt uchwały. Jest to uchwała jaką podejmujemy co roku. W jej
treści w stosunku do ubiegłego roku nic się nie zmieniło.
Radna Kaźmierczak Przewodnicząca Komisji Oświaty opinia komisji byłą pozytywna.
Radni nie zgłosili zapytań w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za – 13
głosy przeciw --głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXVII/203/08
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kłodawa
Przewodniczący Legan uchwała była omawiana na komisjach i uzyskała negatywną opinię
komisji. Gorzów odrzucił uchwałę. Takie samo stanowisko radni wyrazili na komisjach.
Radni nie zgłosili zapytań w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
głosy za --glosy przeciw – 11
głosy wstrzymujące się --Uchwała została odrzucona
podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania pn “Kraina Szlaków Turystycznych”
Wójt Mołociak omówiła projekt uchwały. Rada Gminy jakiś czas temu juŜ podejmowała
taką uchwałę. Zmieniamy tylko osobę która będzie reprezentowała Gminę Kłodawa w
Stowarzyszeniu. Do tej pory byłam to ja ale z powodu nadmiaru obowiązków przekazuję to
zadanie Sekretarzowi.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie
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W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za – 13
głosy przeciw --głosy wstrzymujące się --podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Komunalnego
Gminy Kłodawa Pana Jacka Zatokę.
Sekretarz Czapliński omówił projekt uchwały.
Dnia 19.09.2008r. do Urzędu Gminy Kłodawa wpłynęła skarga pani Anny Siudajewskiej –
Cyfer, reprezentowanej przez Kancelarię Radcy Prawnego Pana Damian Czwojdzińskiego na
działanie pana Jacka Zatoki - Kierownika Zakładu Komunalnego. SkarŜąca poruszyła, iŜ cyt.:
zachowanie pana Jacka Zatoki “jako pracownika samorządowego wykonującego w godzinach
pracy zadania publiczne było niedopuszczalne!”. Zarzucono kierownikowi chęć
wykorzystania swojego stanowiska do działań dyskryminujących firmę P.H.U. Niebo. Celem
dokładnego przeanalizowania zasadności skargi wezwano Pana Jacka Zatokę do złoŜenia
wyjaśnień z zajścia, które było powodem skargi tj. rzekomego niewłaściwego zachowania
pracownika samorządowego podczas organizacji pochówku na terenie cmentarza gminnego
w Santocznie. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami oskarŜonego ustalono, Ŝe mogło dojść do
innej nieprawidłowości polegającej na uszkodzeniu pomnika rodziny Steć przez pracownika
P.H.U. Niebo. Postępowanie wyjaśniające wykazało, Ŝe z tego powodu została wykonana
notatka słuŜbowa przez pana Jacka Zatokę. W ramach podjęcia dalszych czynności
poproszono o złoŜenie wyjaśnienia osób będących świadkami zajścia. Z otrzymanych
pisemnych wyjaśnień wynika, Ŝe Pan Zatoka nie dopuścił się przekroczenia uprawnień gdyŜ
nadzorowanie prawidłowego organizowania pochówków naleŜy do jego obowiązków. Z
relacji osób będących świadkami zajścia wynika, Ŝe sposób zachowania pana Jacka Zatoki
nie był obraźliwy w stosunku do osób trzecich. Po przeanalizowaniu całości zebranych
dowodów oraz wysłuchaniu wyjaśnień oskarŜonego Komisja Rewizyjna wyraziła opinię iŜ
skargę naleŜy oddalić.
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał projekt uchwały
pod głosowanie
W głosowani udział wzięło 13 radnych.
głosy za – 13
głosy przeciw --głosy wstrzymujące --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXVII/206/08
Wolne wnioski
Radna śołądziejewska chcę podziękować Pani Wójt za interwencję w sprawie
nieprzyjemnych zapachów i jednocześnie proszę o kontrolę w zakresie przyłączy
kanalizacyjnych i sprawdzenie rachunków za wywóz nieczystości w przypadku braku
kanalizacji. Wiem Ŝe w Santocku do rowów melioracyjnych spuszczają ścieki
Wójt Mołodciak od poniedziałku rusza kontrola. Pracownicy będą kontrolować kaŜde
domostwo.
Radna Zienkiewicz mieszkańcy RóŜanek są dość aktywni i ostatnio zadają mi pytanie co z
pocztą i punktem aptecznym, proszę o dopowiedź. Mamy piękny wyremontowany GOK, ale
jak się wchodzi do budynku to zapachy przypominają bardziej stodołę niŜ budynek gminny.
Jak to jest moŜliwe. PrzecieŜ niedawno był robiony generalny remont. Kto remontował
kanalizację sanitarną, przecieŜ jak są kolanka to Ŝadne zapachy nie powinny się ulatniać. Czy
tam w ogóle zostały kratki kanalizacyjne zlikwidowane.
Kierownik Jesis KaŜda kratka ściekowa musi mieć zasyfonienie i ten syfon powoduje
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uszczelnienie. Instalacja jest w pełni sprawna. Problem zapachów zostanie rozwiązany w
trzecim etapie jak Wojcieszyce będą podłączone do kanalizacji.
Pani Trwińska zgłaszałam sprawę panu Jędraszczykowi, jest ona monitorowana. Zgłaszałam
sprawę do PWiK.
Wójt Mołodciak poczta i apteka nie są naszymi zadaniami. JednakŜe prawdopodobnie punkt
pocztowy powstanie w ośrodku zdrowia, natomiast co do punktu pocztowego to nie mam
Ŝadnych informacji.
Radny Lawer szkoda Ŝe radni byli zgodzili się na sprzedaŜ budynku poczty. Wcześniej
poczta funkcjonowała w sklepie Pani Kwiatkowskiej, ale niestety Pani zrezygnowała z
prowadzenia takiej działalności. Udostępniłem swój teren pod taką działalność. Mam zebrane
wszystkie dokumenty. Pan który zadeklarował prowadzenie usług pocztowych ma problemy
finansowe. Wykonałem projekt pomieszczenia, aczkolwiek nie dysponuję taką kwotą by móc
to zamierzenie wykonać. Temat jest cały czas monitorowany.
Radny Piotrowski ja chcę tylko powiedzieć Ŝe budynek w którym kiedyś funkcjonowała
poczta naleŜał do poczty i my nie mogliśmy wpłynąć na instytucję aby go nie sprzedawała
Radny Kubera chcę podziękować Panu Zatoce za szybkie interwencje po opadach śniegu na
drogach gminnych. Proszę o to aby był pan w kontakcie z sołtysami, poniewaŜ oni będą
wskazywać nefralgiczne miejsca.
Sołtys Banicki proszę nie myśleć Ŝe my się tematem poczty i punktu nie interesujemy.
Rozmawiałem z panem który ma fantastyczne pomysły odnośnie punktu aptecznego w
ośrodku zdrowia. JeŜeli będzie taka moŜliwość to ten pan otrzyma dotację z pefronu na
windę, Ŝeby nie trzeba było wchodzić po schodach.
Radna Kaźmierczak po sesji będzie komisja oświaty w temacie świetlic wiejskich. Poproszę
Dyrektora aby się wypowiedział w temacie funkcjonowania świetlicy w szkole.
Dyrektor Górski 2,3 razy w tygodniu mógłbym wynająć halę, 3 razy w tygodniu jest
opiekunka i pilnuje porządku. Odnośnie małej salki to to są duŜe koszty poniewaŜ aby ją
ogrzać trzeba wybyło grzać całą szkołę a to są straszne koszty.
Radna Zienkiewicz jak w Kłodawie Dyrektor wynajmuje halę to świetlica nic za to nie płaci.
UwaŜam Ŝe Pana wypowiedź jest nie na miejscu.
Dyrektor Górski ja nie będę za to opłat pobierał po prostu zgłoszę większe zapotrzebowanie.
Kierownik Wójcik jakiś czas temu wchodził projekt w ramach którego mogliśmy wysłać 6
osób na kurs prawa jazdy. Pieniądze miały wchodzić na wyodrębnione subkonto. Jednak w
trakcie trwania programu zmieniły się zasady finansowania i okazało się Ŝe środki zostaną
przekazane do budŜetu gminy. Pojawił się problem, poniewaŜ jednym z instruktorów jest Pan
Mołodciak, a radny nie moŜe prowadzić działalności dla gminy. Jak wchodził projekt
mieliśmy mało czasu na wybranie instruktorów. Nie chciałam zlecać temu obcej firmie
dlatego poprosiłam Pana Mołodciaka aby przeprowadził kurs. Urząd Marszałkowski
stwierdził Ŝe nie jest władny do przekazania środków poniewaŜ wytyczne do projektu się
zmieniły i gmina to musi wypłacić. Proszę o wypracowanie jakiegoś kompromisu i
stanowiska.
Radna Zienkiewicz są przepisy których Rada nie moŜe przeskoczyć. Radni nie mogą czerpać
korzyści z majątku gminy i tego nie zmienimy.
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Kierownik Wójcik problem wyniknął w trakcie trwania projektu.
Przewodniczący Legan my nie jesteśmy wstanie tego problemu rozwiązać.
Radni nie zgłosili więcej wniosków w związku z czym Przewodniczący odczytał pisma jakie
wpłynęły do Rady Gminy oraz zamknął dyskusję w punkcie wolne wnioski.
Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kłodawa
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XXVII Sesji
Rady Gminy Kłodawa.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Kamila Kłosowska

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Legan
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