
Protokół z posiedzenia XLII Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu 27 stycznia 2010r. 

w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej

Proponowany porządek obrad.

1.Sprawy organizacyjne.

a)    otwarcie posiedzenia; 

b)    stwierdzenie quorum;

c)     przyjęcie porządku obrad;

d)    przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Kłodawa.

2. Powitanie siedmiotysięcznego mieszkańca Gminy Kłodawa

3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w 2009 roku

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    wygaśnięcia mandatu radnego Włodzimierza Rutkowskiego;

b)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu sieci
gazowych w gminie Kłodawa;

c)     zmiany uchwały budŜetowej na 2010 rok

d)    wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości połoŜonej w obrębie ewidencyjnym
Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia tej nieruchomości;

e)    wyraŜenia zgody na obciąŜenie nieruchomości połoŜonej w RóŜankach słuŜebnością
drogową;

f)     nadania nazw ulic w miejscowości Santoczno;

g)    uchwalenia “Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na
2010 rok”;

h)    wynajmu sal wiejskich;

i)      ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kłodawa;

j)     zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach współpracy de minimis;

7.Wolne wnioski.

8..Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Gminy Kłodawa
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Przewodniczący Legan zanim rozpoczniemy obrady sesji proponuję uczcić minutą ciszy
pamięć o naszym koledze Radnym Włodzimierzu Rutkowskim.

Pkt 1a Otwarcie posiedzenia

Przewodniczący Legan przywitał wszystkich przybyłych na XLII Sesję Rady Gminy
Kłodawa.

Pkt 1b Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Legan na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 14
radnych wobec czego jest ona prawomocna aby móc podejmować na niej uchwały.

Pkt 1c Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do porządku obrad.

Wójt Mołodciak  poprosiła o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał w sprawie opłat
za korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz pomocy de minimis a wprowadzenie uchwał  w
sprawach wyraŜenia zgody na zawarcie umowy dzierŜawy nieruchomomości gruntowej oraz
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia, oraz wyraŜenia zgody
na przedłuŜenie umów dzierŜawy nieruchomości gruntowych połoŜonych w obrębie wsi
Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia. Uchwały
były podejmowane na poprzedniej sesji, ale Nadzór Wojewody wskazał nam uchybienia
prawne, w związku z czym musimy podjąć te uchwały na nowo dostosowując je do
obowiązujących przepisów.

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Legan poddał porządek obrad pod
głosowanie.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie

Pkt 1d Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Kłodawa.

Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do protokołu i sam zwrócił uwagę na błędy
literowe występujące w protokole.

Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan poddał protokół pod
głosowanie.

Protokół został przyjęty jednogłośnie

Powitanie siedmiotysięcznego mieszkańca Gminy Kłodawa

Przewodniczący Legan wraz z Wójt Mołodciak przywitali 7 tysiecznego mieszkańca
Gminy Kłodawa. Jest nią Pani Lichnerewicz Agnieszka mieszkająca w Kłodawie na ulicy
Szafirowej.
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Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej

Wójt Mołodciak  odczytała sprawozdanie kierowników  referatów z działalności
międzysesyjnej.

Przewodniczący Legan poprosił o wniesienie uwag do sprawozdania.

Radna Zienkiewicz dzięki Pani Wójt mamy wyremontowaną świetlicę w Chwalęcicach, ale
jest jeszcze świetlica w Wojcieszycach. Jest to świetlica która wymaga generalnego remontu,
kiedy Pani Wójt planuje przystąpić do robót na tym obiekcie.

Wójt Mołodciak to zadanie jest w budŜecie tego roku. Zadanie jest priorytetowe, jak ustąpią
mrozy to przystąpimy do robót.

Interpelacje i zapytania radnych

Radna Kowalska przy kościele juŜ od dłuŜszego czasu stoi uszkodzony samochód po który
nikt się nie zgłasza, proszę o zainteresowanie tematem;   na  ulicy Polnej w Kłodawie w
kierunku do Santocka postawiona jest reklama która  mocno ogranicza widoczność, czy my
wyraziliśmy na to zgodę, czy jest to akt samowoli budowlanej. JeŜeli jest na to zgoda, to
proszę tylko o takie ustawienie, Ŝeby nie ograniczało widoczności. Ponadto przy kościele jest
przekręcony znak zakaz skrętu w lewo i wynika z niego zakaz wjazdu na parking przy
kościele.

Radna Zienkiewicz czy jest odpowiedź ze Starostwa odnośnie  postawienia znaków
drogowych przy skręcie do Rybakowa.

Kierownik Kwiatkowski  brak jest odpowiedzi. Starosta obiecał Ŝe zostanie to natychmiast
zrobione ale nie zostało. Będziemy jeszcze raz interweniować.

Radna Zienkiewicz proszę o monit telefoniczny i odpowiedź na komisji budŜetowej.

Radny Konieczuk  wydaje mi się Ŝe ta reklama jest umieszczona na drodze powiatowej i w
tej sprawie naleŜy do powiatu dzwonić.

Radny Brzana proszę o remont ławki na przystanku w Wojcieszycach; uwaŜam, Ŝe nie
powinniśmy na sesji rozmawiać o błahych sprawach.

Kierownik Kwiatkowski tą ławkę to trzeba będzie zgłosić do Zakładu Komunalnego,
poniewaŜ  my w tej chwili nie mamy pracowników interwencyjnych którzy mogliby się tym
zająć.

Radna Kaźmierczak  wiem, Ŝe zostały podjęte kroki mające na celu zlokalizowanie
przystanku na ulicy Walczaka, ale proszę o dalszy nacisk Ŝeby to  zostało zrealizowane.
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Kierownik Kwiatkowski w sprawie przystanku to nawet dzisiaj były prowadzone rozmowy.
Sekretarz dzwonił do MZK i proszono nas o umiejscowienie na mapie Ŝądanego przystanku.
Po sesji im odpowiemy i wyślemy mapkę.

Sekretarz Czapliński  spotykamy się z zarządcą drogi i policją aby ustanowić przystanek
choćby na Ŝądanie.

Radny Bieryło mam prośbę aby przekazać w powiecie, Ŝeby  pług z piaskarką sypał piasek
na zewnątrz pasa a nie do środka, bo to nic nie daje.

Radna Zienkiewicz odnośnie odśnieŜania to w Chwalęcicach nie ma większego problemu,
tylko śnieg jest odśnieŜany na poboczach, szerokość drogi się zwęŜa, mieszkańcy parkują
samochody na drodze a nie na posesji blokując w ten sposób minięcie się dwóch pojazdów.
Największy problem jest na ulicy Partyzantów, a mieszkańcy mają obowiązek posiadania
miejsc parkingowych na swoich posesjach. Proszę nasze słuŜby  Ŝeby interweniowały w
takich sytuacjach.

Wójt Mołodciak ja  czuję się rozgoryczona postawą naszych mieszkańców. Nasze słuŜby
zwracają uwagę, ale to nic nie daje. Ale zwiększymy naszą uwagę na ten problem.

Radny Kubera ja co roku mówię o odśnieŜaniu ścieŜek rowerowych i nie potrafimy sobie z
tym problemem poradzić. Rowerzyści jeŜdŜą po drodze, poniewaŜ ścieŜki są nieodśnieŜone.
Na  drodze Chwalęcice – Kłodawa jest gigantyczna dziura przed którą wszyscy hamują, droga
jest w dodatku wąska, moŜe powinniśmy znaleźć pieniądze w budŜecie na zalatanie tej
wyrwy.

Radna Zienkiewicz w wiadomościach powiatowych jest informacja o przeznaczeniu w
budŜecie środków na  mostek Kłodawa – Chwalęcice. Czy to zadanie będzie realizowane.

Wójt Mołodciak  to kolejne zadanie powiatu do którego my się będziemy dokładać.

Radny Lawer Pan Łochowicz zawarł z gminą w której był zapis Ŝe po zakończeniu
wydobywania Ŝwiru zrekultywuje teren na tor kolarski. Na ten cel nawet pieniądze były
odkładane. Tymczasem w tym miejscu jest głęboka dziura i wysypanie piasku mija się z
celem. UwaŜam, Ŝe Pan Łochowicz powinien coś z tym zrobić.

Radna Zienkiewicz pan Łochowicz ma projekt i według niego musi zrekultywować teren i
Urząd Wojewódzki będzie ten teren odbierał. Odnośnie toru kolarskiego to wszyscy wiedzą
Ŝe był to zapis na podstawie którego ówczesny Wójt Kruczkowski pozyskał te tereny, przez
co Agencja naliczyła nam kary, poniewaŜ ten cel nie został zrealizowany.

Wójt Mołodciak ja nie mam nic więcej do powiedzenia. Jest tak jak mówi Radna
Zienkiewicz, Pan Łochowicz ma nałoŜone terminy do których musi to wszystko
zrekultywować i to Urząd Wojewódzki będzie sprawdzał.
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Radna Zienkiewicz prośba do Kierownika Zatoki Ŝeby przy odśnieŜaniu głównych ulic
zsypując śnieg na pobocza nie blokował wjazdów do bocznych uliczek, ponadto proszę o
posypanie ulicy Polnej w Chwalęcicach, bo jest tam bardzo ślizgo,  nie ma jak przejechać nie
wspominając o przejściu.

Kierownik Zatoka Pani Karolina zgłaszała ulicę Polną ale ja pomyliłem ulice, więc to moja
wina. Co do odśnieŜania to jedzie jeden kierowca pługiem i odśnieŜa i nie ma moŜliwości
odśnieŜenia pobocza, ale w przyszłym roku postaramy się poprawić.

Radna Zienkiewicz kierowca moŜe się zatrzymać, wziąć łopatę i odśnieŜyć zagrodzony
wjazd w boczną uliczkę.

Radna Kaźmierczak w Zdroisku wjazdy zostały ładnie odśnieŜone, nie mniej jednak mam
prośbę aby w bardziej stonowany sposób załatwiać zgłoszenia mieszkańców, poniewaŜ była
taka sytuacja Ŝe Pan który zgłosił miejsce do odśnieŜenia został odesłany do gminy, wziął
wolne aby zgłosić sprawę w Urzędzie i równieŜ został odesłany z kwitkiem.

Kierownik Zatoka ja nie wiem o jaki przypadek chodzi, poza tym ja nie decyduję o tym
gdzie będzie odśnieŜane, poniewaŜ otrzymuję zlecenie od gminy.

Radna Kaźmierczak na przerwie wyjaśnię o co chodzi.

Radny Brzana w Wojcieszycach drogi są do połowy odśnieŜone a potem koniec.

Kierownik Zatoka Ŝeby drogi były tak odśnieŜone jak Państwo sobie Ŝyczą to musielibyśmy
posiadać jeszcze jeden sprzęt, poniewaŜ ten którym dysponujemy nie będziemy w stanie
spełnić wszystkich Ŝądań.

Radny Lawer Warszawa miała 80 mln na odśnieŜanie i nie poradziła sobie z zadaniem, więc
czego my przy naszych moŜliwościach  oczekujemy.

Radni nie zabrali więcej głosów w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan zamknął
dyskusję w tym punkcie.

Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prac komisji w 2009 roku.

Przewodniczący Kubera chcę powiedzieć, Ŝe celem naszych kontroli jest poprawienie
funkcjonowania  kontrolowanych jednostek. W ubiegłym roku za cel postawiliśmy sobie
przyjrzenie się pracy świetlic, w tym roku zajęliśmy się sołectwami, a w przyszłym roku za
cel postawiliśmy sobie StraŜe PoŜarne.

Radna Zienkiewicz rozmawialiśmy z sołtysami oddnośnie dwóch zebrań w ciągu roku.
Niestety jest to fikcja dlatego obowiązkowe powinno być jedno zebranie na którym zostanie
przedstawione sprawozdanie z realizacji budŜetu sołectwa.
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Sołtys Banicki zastanawiałem się nad tym czy zebania robić razy czy dwa, sądzę Ŝe Radna
Zienkiewicz ma rację. Obowiązkowe powinno być jedno, a pozostałe powinny być w gestii
sołtysów.

W związku z brakiem dalszyvh głosów Przewodniczący poddał sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej pod głosowanie.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Radny Lawer Włodek był radnym trzech kadencji. Jego zasługi były bardzo duŜe. Ja proszę
Ŝeby uszanować jego pamięć poprzez pozostawienie wolnego miejsca które zajmował 

Radna Kaźmierczak sugestia aby nazwę komitetu oddzielić myślnikami i dać w cudzysłów.

Wójt Wegienek mi się wydaję Ŝe nazwa nie moŜe być w cudzysłowie, poniewaŜ nazwa
komitetu podczas rejestrowania była zapisana bez cudzysłowu.

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie.

Głosy za – 14

głosy przeciw –--

głosy wstrzymujące się ---

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XLII/313/2010

podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
zakresie przebiegu sieci gazowych w Gminie Kłodawa.

Radna Zienkiewicz przedstawiła negatywną opinię Komisji BudŜetu i Rozwoju
Gospodarczego

Radny Obidowski przedstawił negatywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej na temat
projektu uchwały.

Przewodniczący Legan nie moŜemy się zgodzić na przyjęcie uchwały w takim kształcie.
Uwagi mieszkańców Kłodawy zostały w tym projekcie uwzględnione w przeciwieństwie do
mieszkańców Łośna. Uchwała powinna zostać podzielona na dwie – odrębnie traktując
Kłodawę i Łośno.

Pan Widuch przedstawiciel “Gazoprojektu”  na spotkaniach z mieszkańcami duŜo
dyskutowaliśmy i tak jak Przewodniczący powiedział nie ma zgody mieszkańców Łośna na
plan w kształcie obecnym. Była propozycja aby ten plan uchwalać w dwóch częściach i chyba
tak naleŜy zrobić a w Łośnie usiłować dojść do porozumienia z mieszkańcami. Prosimy o
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delegację  dla planisty aby mógł podzielić plan na dwie części odrębnie Łośno i Kłodawę i w
dalszym ciągu pracować nad Łośnem.

Radni jednomyślnie wyrazili zgodę na propozycję Pana Widucha.

W związku z powyŜszym Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w
zaproponowanym kształcie.

Głosy za - --

głosy przeciw – 13

głosy wstrzymujące się  - 1

Uchwała nie została przyjęta.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budŜetowej Gminy Kłodawa.

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały.

Radna Zienkiewicz przedstawiła pozytywną opinię na temat projektu uchwały.

Radni nie zabrali głosów w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał projekt uchwały
pod głosowanie.

Głosy za – 14

głosy przeciw –--

głosy wstrzymujące się ---

Uchwała zostałaprzyjęta i zarejestrowana pod pozycją XLII/3152010

Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości połoŜonej
w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej nieruchomości

Z-ca  Kierownika  Referatu  Inwestycji  Zapytowski omówił  projekt  uchwały.Pani  Beata
Górna była zainteresowana nabyciem przedmiotowej działki. W momencie przystąpienia do
wyceny nieruchomości  okazało się,  Ŝe znajdujące się  w  drodze urządzenia  infrastruktury
technicznej  stanowią  własność  jednostek  zarządzających  i  nie  mogą  być  sprzedane.
NaleŜałoby  wyodrębnić  nieruchomość  z  księgi  wieczystej,  ustanowić  słuŜebności  dla
jednostek i  zbyć   nieruchomość  obciąŜona,  która miałaby  niewielka wartość.  Z wagi  na
powyŜsze Pani Górna wycofała wniosek o nabycie i złoŜyła ofertę dzierŜawy Z uwagi iŜ z
przedmiotowej działki korzysta tylko  zainteresowana uwaŜam Ŝe wydzierŜawienie jej jest
zasadne.

Radna Zienkiewicz przedstawiła pozytywną opinię Komisji BudŜetowej.
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Radny Obidowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej.

Radni nie zabrali głosów w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał projekt uchwały
pod głosowanie.

Głosy za – 14

głosy przeciw –--

głosy wstrzymujące się ---

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XLII/316/2010

Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na obciąŜenie nieruchomości połoŜonej w
RóŜankach słuŜebnością drogową

Z-ca Kierownika  Referatu  Inwestycji  Zapytowski omówił  projekt  uchwały.Pan Leszek
Nurski zwrócił się z prośbą o ustanowienie słuŜebności  drogowej na działce nr 297/5 będącej
własnością Gminy. Przedmiotowa część wchodziła przed podziałem w skład działki 297/1 i
była  w  uŜytkowaniu  wnioskodawcy oraz  jego  poprzedników.  Została  wydzielona  w  celu
umoŜliwienia  swobodnego  wjazdu  na  parking  przy  ośrodku  zdrowia  oraz  zapewnienia
dostępu do budynku gospodarczego, którego granica biegnie po ścianie budynku.

Radna Zienkiewicz przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budzetowej.

Radny Obidowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej.

Radni nie zabrali głosów w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał projekt uchwały
pod głosowanie.

Głosy za – 14

głosy przeciw –--

głosy wstrzymujące się ---

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XLII/317/2010

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Santoczno

Z-ca  Kierownika  Referatu  Inwestycji  Zapytowski omówił  projekt  uchwały.Nadaje  się
nazwy ulic w miejscowosci Santoczno o następującym brzmieniu: 

1. Chabrowa - dla działki o numerze ewidencyjnym 487/3

2. Jarzębinowa - dla działki o numerze ewidencyjnym 10/10,

3. Słoneczna - dla działki o numerze ewidencyjnym 20/7

4. śurawinowa - dla działki o numerze ewidencyjnym 22/2, 

Radna Zienkiewicz przedstawiła pozytywną opinię Komisji BudŜetowej.
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Radny Obidowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej.

Radni nie zabrali głosów w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał projekt uchwały
pod głosowanie.

Głosy za – 14

głosy przeciw –--

głosy wstrzymujące się ---

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XLII/318/2010

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia “Programu współpracy Gminy Kłodawa z
organizacjami pozarządowymi na 2010 rok”;

Wójt Wegienek omówił projekt uchwały. Jest to ta sama uchwała którą podejmujemy co rok.
Zmienia się tylko data i numer.

Radna Kaźmierczak przedstawiła pozytywną opinię Komisji Oświaty.

Radni nie zabrali głosów w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał projekt uchwały
pod głosowanie.

Głosy za – 14

głosy przeciw –--

głosy wstrzymujące się ---

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XLII/319/2010

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal wiejskich

Sekretarz Czapliński omówił projekt uchwały. Uchwała dotyczy tylko stawek za wynajem.
Umowa i inne załączniki zostaną wprowadzone zarządzeniem Wójta.

Radny Kubera a co z umowami juŜ zawartymi

Mecenas Grzesiowski  nowe stawki będą dotyczyły umów które zostaną zawarte po wejściu
uchwały w Ŝycie. Na umowy juŜ zawarte obowiązują stare stawki.

Radni nie zabrali głosów w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał projekt uchwały
pod głosowanie.

Głosy za – 14

głosy przeciw –--

głosy wstrzymujące się ---
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Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XLII/320/2010

Podjęcie uchwały w sprawie   wyraŜenia zgody na zawarcie  umowy dzierŜawy  
nieruchomości gruntowej oraz zgody  na  odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
jej zawarcia.

Z-ca  Kierownika  Referatu  Inwestycji  Zapytowski omówił  projekt  uchwały.Pani  Maria
Obidowska dzierŜawiła część działki 600/17 o powierzchni 11 ha przez okres 3 lat. Obecnie
jest zainteresowana dalszą dzierŜawą oraz zwiększeniem dzierŜawionego terenu do łącznej
powierzchni 17 ha poniewaŜ zamierza realizować rozpoczętą inwestycję budowy zagrodowej
– hodowla koni z kredytu. We wniosku kredytowym musiała podać dochody z dzierŜaw na
okres  najbliŜszych  10  lat.  PrzedłuŜenie  umowy pozwoli  na  realizację  inwestycji  i  spłatę
kredytu w wyznaczonym terminie.

Mecenas Grzesiowski na poprzedniej sesji uchwała była przez Państwa podejmowana, lecz
Wojewoda wzkazał na błąd w podstawie prawnej. Dzisiejsza uchwała ma tą samą podstawę
prawną lecz sposób jej interpretacji od czasu ostatniej sesji uległ zmienie.

Radni nie zabrali głosów w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał projekt uchwały
pod głosowanie.

Głosy za – 14

głosy przeciw –--

głosy wstrzymujące się ---

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XLII/321/2010

Podjęcie uchwały w sprawie   wyraŜenia zgody na przedłuŜenie umów dzierŜawy  
nieruchomości gruntowych połoŜonych w obrębie wsi Kłodawa oraz zgody  na  odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia.

Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji Zapytowski omówił projekt uchwały.

Pani Maria Obidowska dzierŜawi przedmiotowe części działek zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/
241/05  z  dnia  22  czerwca  2005  roku  do  31  października  2015  roku   Obecnie  jest
zainteresowana jej  dalszą  dzierŜawą,  poniewaŜ  zamierza realizować  rozpoczętą  inwestycję
budowy zagrodowej  –  hodowla koni  z  kredytu.  We wniosku kredytowym musiała podać
dochody z dzierŜaw na okres najbliŜszych 10 lat. PrzedłuŜenie umowy pozwoli na realizację
inwestycji i spłatę kredytu w wyznaczonym terminie.

Mecenas Grzesiowski  z tą  uchwałą  jest  tak samo jak  z  poprzednią.  Zmienił  się  sposób
interpetacji przepisów.

Radni nie zabrali głosów w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
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Głosy za – 14

głosy przeciw –--

głosy wstrzymujące się ---

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XLII/322/2010

Wolne wnioski

Radni nie zabrali głosów w zwiazku z powyŜszym Przewodniczacy zamknął dyskusję w tym
punkcie.

Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Gminy Kłodawa

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Legan podziękował wszystkim
radnym za przybycie oraz zamknął obrady Nadzwyczajnej  XLII Sesji Rady Gminy Kłodawa.

Protokołowała:

Kamila Kłosowska

Przewodniczący Rady Gminy

            Andrzej Legan
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