
Protokół z posiedzenia XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa, 
która odbyła się w dniu 21 stycznia 2009r. 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy

Proponowany porządek obrad 
1. Sprawy organizacyjne

a) otwarcie posiedzenia
b) stwierdzenie quorum
c) przyjęcie porządku obrad

2. Interpelacje i zapytania radnych
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budŜetowej na 2009 rok
4.Wolne wnioski
5. Zamknięcie XXVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa

Otwarcie posiedzenia  
Przewodniczący Legan przywitał wszystkich  przybyłych na obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa.

Stwierdzenie quorum.  
Przewodniczący Legan na podstawie załączonej listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 9
radnych wobec czego sesja jest prawomocna aby móc podejmować na niej uchwały.

Przyjęcie porządku obrad  
Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do porządku obrad.

Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał porządek obrad pod
głosowanie.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie

Interpelacje i zapytania radnych  

Radny Rutkowski za pośrednictwem Sądu dostałem odpowiedź na skargę podpisaną przez Sekretarza.
Skarga była skierowana do Rady Gminy Kłodawa wiec nie rozumiem czemu pismo podpisał Sekretarz.
Poza tym Rada Gminy moŜe stanowisko zawierać tylko w formie uchwały a co do odpowiedzi na skargę

nie była ona podejmowana uchwałą Rady Gminy Kłodawa.

Sekretarz Czapliński sprawa dotyczy uchwały lotniskowej. Państwo podejmując uchwałę powierzyliście
Wójtowi całość postępowania. Procedurę prowadził Wójt Gminy i Wójt teŜ odpowiada. Samo podjęcie
uchwały jest stanowiskiem Rady mówiącym o realizacji uchwały. Sekretarz ma obowiązek
współpracować z Radą. Odnośnie wniosku o wstrzymanie wykonania uchwały to gdyby Wojewoda
uchylił uchwałę  trzeba było wstrzymać wykonanie uchwały, ale nic takiego nie miało miejsca.

Radny Rutkowski w treści odpowiedzi na skargę jest napisane Ŝe Rada Gminy oddala skargę.

Przewodniczący Legan taka sytuacja więcej nie będzie miała miejsca. JeŜeli to jest raŜące naruszenie
prawa to Sąd to potwierdzi. 

Wójt Mołodciak  Sekretarz podpisał skargę w moim imieniu. Brakuje mi na niej podpisu
Przewodniczącego. Odpowiedź na skargę była potwierdzeniem uchwały.

Sekretarz Czapliński Wójt realizował procedurę. Wiem Ŝe pan podjął wszystkie kroki Ŝeby tą sprawę
wyjaśnić. Nie powinniśmy być bardziej rozstrzygający niŜ sąd.



Radny Rutkowski gdyby była uchwała i podpis to byłoby ok.

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Legan zamknął dyskusję w tym punkcie.

Uchwalenie uchwały w sprawie zmiany budŜetu Gminy Kłodawa na 2009 rok  
Pani Skarbnik przepraszam za zamieszanie związane z sesją. Popełniłam błąd w w załącznikach. Kwoty
w załączniku nr 5 powinny być takie same jak w załączniku nr 1. Natomiast kwoty w załączniku nr 6
powinny być takie same jak w załączniku nr 2. Popełniłam  błąd pisarski.  Regionalna Izba Obrachunkowa
odbierze to jako nieistotne naruszenie prawa, ale nie chcę Ŝeby w Uchwale BudŜetowej było takie
zastrzeŜenie w związku z powyŜszym proszę o uchwalenie poprawki do uchwały budŜetowej.

Radni nie zgłosili uwag  w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.
Głosy za – 9
głosy przeciw ---
głosy wstrzymujące się - --
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana po pozycją XXIX/214/09

Wolne wnioski  
Radny Kubera proszę o zlikwidowanie przystanku “na Ŝądanie” zlokalizowanego w Kłodawie na os.
Jabłonna.

Wójt Mołociak zorganizujemy spotkanie z zarządcą przystanku i poruszymy tą kwestię.

Radny Lawer czy wniosek na przebudową dróg lokalnych Wiśniowa – Sportowa w RóŜankach został
zaopiniowany pozytywnie i czy jest decyzja odnośnie realizacji.

Wójt Mołodciak tak jest pozytywna decyzja i realizowany będzie w tym roku. Ale jest problem z
nieskanalizowanym odcinkiem tej ulicy. PWiK powiedziało Ŝe wykona kanalizację w zamian za teren pod
przepompownię. Nie podjęłam jeszcze decyzji jak to rozwiązać.

Radna śołądziejewska proszę o interwencję w sprawie uzupełnienia ubytków powstałych w nawierzchni
drogi wojewódzkiej w Kłodawie.

Wójt Mołodciak zwrócimy się z pismem do zarządcy drogi w tej sprawie.

Radni nie zabrali więcej głosów w związku z czym Przewodniczący Legan zamknął punkt wolne wnioski.

Zamknięcie obrad XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa.  

W związku wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Legan podziękował wszystkim za przybycie i
zamknął obrady XXIX Sesji Rady Gminy Kłodawa.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała. Kamila Kłosowska
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Legan


