Protokół z posiedzenia XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa,
która odbyła się w dniu 17 lutego 2010r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kłodawa.
Proponowany porządek obrad.
1. Sprawy organizacyjne
a) otwarcie posiedzenia
b) stwierdzenie qorum
c) przyjęcie porządku obrad
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wygaśnięcia mandatu Radnej
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Kłodawa

Pkt1 a – Otwarcie posiedzenia
Przewodniczący Legan podziękował radnym za przybycie.
Pkt 1b – Stwierdzenie quorum.
Stan ustawowy Rady Gminy Kłodawa wynosi 15 radnych. W chwili obecnej stan Rady Gminy
wynosi 13 radnych. (1 wygaśnięcie mandatu; 1 zrzeczenie się mandatu) W obradach XLIII Sesji
Rady Gminy Kłodawa uczestniczyło 13 radnych – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do
protokołu.
Pkt 1c – 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.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Porządek obrad został przegłosowany jednogłośnie.
Pkt 2a Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnej.
Przewodniczący Legan odczytał pismo Radnej Doroty śołądziejewskiej w sprawie zrzeczenia się
mandatu Radnej.
Radna Zienkiewicz zapytała co w przypadku kiedy Rada nie podejmie uchwały. Nam jako komisji
budŜetowej bardzo dobrze współpracuje się z Dorotą śołądziejwską i chcielibyśmy Ŝeby Pani
Dorota została z nami jako Radna.
Mecenas Grzesiowski Pani Dorota zrzekła się madatu pisemnie i w chwili pisemnego zrzeczenia
się, przestała być radną. Uchwała Rady to tylko dopełnienie formalności.
Radni nie zabrali więcej głosów w związku z powyŜszym 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 XLIII/323/10
Wolne wnioski
Przewodniczący Legan odczytał pisma które wpłynęły do Rady Gminy od grona pedagogicznego

Zespołu Szkół w Kłodawie. Pierwsze pismo dotyczyło poparcia grona pedagogicznego dla pełniącej
funkcję Dyrektora Zespołu Szkół w Kłodawie Pani Prokopowicz, a drugie było zapytaniem
odnośnie zasiadania w Komisji Konkursowej wyłaniającej Dyrektora, Radnego Jana Kubery. Pisma
znajdują się w Biurze Rady więc jeŜeli istnieje potrzeba dogłębnego zapoznania się, zapraszam do
Biura Rady.
Radny Brzana na ostatniej sesji w przerwie zadeklarowaliśmy, Ŝe Ŝaden Radny nie będzie w
komisji.
Przewodniczący Legan ale nie było to oficjalne stanowisko Rady, poniewaŜ nie zostało poparte
głosowaniem i cięŜko jest stwierdzić ilu Radnych było za a ilu przeciw.
Wójt Mołodciak w ramach wyjaśnienia chcę tylko powiedzieć Ŝe nikt nikomu nie sugerował w
jaki sposób ma głosować. Nawet z udziałem w komisji Radnego Kubery mieliśmy mniejszość w
Komisji. Na 9 członków Komisji Dorota śołądziejwska zdobyła 6 głosów, więc jej przewaga była
definitywna. Konkurs przebiegał zgodnie z prawem. Trzech kandydatów odpadło z powodu braku
oświadczenia lustracyjnego – Komisja wydała stanowisko w któym poinformowała Ŝe nie dopuści
do konkursu kandydatów którzy nie złoŜyli oświadczenia lustracyjnego. Ja jestem oburzona
postanowieniem komisji, poniewaŜ chciałam aby wszyscy kandydaci zostali dopuszczeni do
konkursu, ale takie było oficjalne stanowisko komisji. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu
czuwał nasz mecenas oraz pracownicy kuratorium.
Przewodniczący Legan Panią Dorotę poparło 6 kandydatów na 9. Przy takim poparciu nie moŜna
zarzucać nieprawidłowości z powodu zasiadania Radnego w komisji a przypominam Ŝe nad
przebiegiem prawnym czuwał nasz mecenas oraz kuratorium, w związku z tym uwaŜam Ŝe nie było
Ŝadnych uchybień.
Radna Zienkiewicz ja wnoszę o zakończenie tej dyskusji. Konkurs się odbył, powinniśmy Ŝyczyć
Dorocie aby mogła normalnie pracować, oraz złoŜyć jej gratulacje.
Przewodniczacy Legan w związku z powyŜszym na pismo Rady Pedagogicznej dotyczace
zasiadania w komisji konkursowej Radnego Kubery odpowiemy, Ŝe ustalenie skłądu komisji z
grona przedstawicielu Urzędu jest kompetencją Wójta Gminy Kłodawa. Poddaję pod głosowanie
taką treść udzielenia odpowiedzi.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za – 13
głosy przeciw -głosy wstrzymujące się --W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Legan zamknął dyskusję w tym punkcie.
Pkt 4 Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Kłodawa
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Legan podziękował wszystkim
radnym za przybycie oraz zamknął obrady Nadzwyczajnej XLIII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
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