Protokół Nr I/10 z przebiegu I Sesji Rady Gminy Kłodawa
która odbyła się w dniu 01 grudnia 2010r.
w Sali Wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Proponowany porządek obrad na I sesję Rady Gminy Kłodawa
1. Otwarcie posiedzenia.
2. ZłoŜenie ślubowania przez Radnych.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego i V-ce Przewodniczących
Rady, oraz Przewodniczących i członków poszczególnych Komisji.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
b) wyboru V-ce Przewodniczących Rady Gminy Kłodawa.
c) powołania komisji stałych Rady Gminy Kłodawa
d) wyboru Komisji Rewizyjnej
7. Ukonstytuowanie się poszczególnych komisji.
8.Zamknięcie obrad I Sesji Rady Gminy Kłodawa
Pkt1. Otwarcie posiedzenia I Sesji Rady Gminy Kłodawa
Radny Senior Andrzej Korona otwieram I Sesję Rady Gminy Kłodawa. Uczyniłem to na
podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, Ŝe I Sesji nowo
wybranej Rady do czasu wyboru Przewodniczącego przewodniczy Radny najstarszy wiekiem.
Tak się składa, Ŝe musiałem zapisać się do klubu seniora, na szczęście jeszcze jestem w
sekcji młodzieŜowej, co daje nadzieję, Ŝe sprawnie przeprowadzę to co do mnie naleŜy.
Pkt. 2. ZłoŜenie ślubowania przez Radnych.
Radny Senior Andrzej Korona art. 23 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stanowi Ŝe
przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Ślubowanie
odbywa się w ten sposób, Ŝe po odczytaniu roty ślubowania wywołuje się kolejno radnych
którzy wypowiadają słowo „ślubuję” do którego mogą dodać zdanie „tak mi dopomóŜ Bóg”
Radni nieobecni na sesji składają ślubowanie na kolejnej sesji w której uczestniczą. Odmowa
złoŜenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu. Technicznie ten punkt sesji będzie się
odbywał w taki sposób, Ŝe odczytam rotę ślubowania, następnie zgodnie z tradycja tej rady,
najmłodsza wiekiem radna, którą jest Pani Katarzyna Chmiel będzie po kolei wyczytywać
imiona i nazwiska radnych, którzy będą wypowiadać słowo „ślubuję” z ewentualnym
dodaniem „tak mi dopomóŜ Bóg” Na zakończenie będę mógł stwierdzić, Ŝe wszyscy radni
objęli mandaty. Zanim przystąpimy do aktu ślubowania chciałbym prosić Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie radnym zaświadczeń o
wyborze na radnego gminy.
Wiceprzewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Krzysztof Rokicki Szanowni
Państwo 21 listopada 2010 roku na terenie naszego kraju, w tym równieŜ na terenie naszej
gminy samorządowe. U nas dotyczyły one wyboru do Rady i na Wójta. Oprócz tego
dotyczyły one równieŜ wyborów do Rady Powiatu i Sejmiku Województwa Lubuskiego.
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Uprawnione do głosowania były 5724 osoby. Oddano 3166 głosów, w tym 3075 jako waŜne,
91 głosów niewaŜnych. Frekwencja 55,31%. W dniu 22 listopada Gminna Komisja Wyborcza
na podstawie protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych zatwierdziła skład osobowy
Rady Gminy. Będę czytał te osoby w kolejności alfabetycznej a Pana Przewodniczącego
proszę wręczenie nominacji. Radnymi zostali: Adamczak BoŜena, Bieryło Gerard Mirosław,
Brzana Henryk, Chmiel Katarzyna, Legan Andrzej, Kaźmierczak GraŜyna, Konieczuk
Czesław Władysław, Korona Andrzej Stanisław, Kowalska Justyna Danuta, KoŜuchowska
Renata Aleksandra, Kubera Jan Czesław, Mazur Wioletta Maria, Piotrzkiewicz Justyna,
Szyliński Jarosław Jan, Zienkiewicz GraŜyna Maria. Wszystkim nowo wybranym radnym
Ŝyczymy dobrej współpracy z władzami Urzędu Gminy i owocnych narad dla dobra
wszystkich mieszkańców. Jednocześnie chcę dodać, Ŝe 53,33% składu Rady stanowią
kobiety. Panowie czas zacząć walkę o równouprawnienie. Bardzo dziękuję.
Radny Senior Andrzej Korona na ręce Pana Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
składam w imieniu nas wszystkich podziękowania dla Gminnej Komisji Wyborczej i
Obwodowych Komisji za cięŜką, Ŝmudną pracę i za to Ŝe dobrze te głosy policzyliście.
Przystępujemy do ślubowania. Rota ślubowania brzmi następująco ”wierny Konstytucji i
Prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” Proszę Panią
Chmiel o odczytywanie kolejno nazwisk.
Najmłodsza wiekiem Radna Katarzyna Chmiel wywołała do ślubowania Radnych Gminy w
kolejności alfabetycznej.
Radni złoŜyli ślubowanie poprzez wypowiedzenie słów „ślubuję” lub „ślubuję, tak mi
dopomóŜ Bóg”
Radny Senior Andrzej Korona stwierdzam, Ŝe Adamczak BoŜena, Bieryło Gerard
Mirosław, Brzana Henryk, Chmiel Katarzyna, Legan Andrzej, Kaźmierczak GraŜyna,
Konieczuk Czesław Władysław, Korona Andrzej Stanisław, Kowalska Justyna Danuta,
KoŜuchowska Renata Aleksandra,
Kubera Jan Czesław, Mazur Wioletta Maria,
Piotrzkiewicz Justyna, Szyliński Jarosław Jan, Zienkiewicz GraŜyna Maria złoŜyli ślubowanie
i w ten sposób objęli mandat Radnego Gminy Kłodawa.
Pkt 3. Stwierdzenie quorum.
Radny Senior Andrzej Korona zgodnie z paragrafem 31 pkt 1 i 2 Statutu Gminy Kłodawa
stwierdzenie quorum jest prerogatywą Przewodniczącego Rady, poniewaŜ nie został on
jeszcze wybrany jako pełniący obowiązki Przewodniczącego uczynię to ja. Stwierdzam, Ŝe w
tym momencie na Sali obecni są wszyscy 15 radni Gminy Kłodawa, czyli więcej niŜ połowa
wobec czego Sesja jest prawomocna. Musiałem dodać Ŝe jest więcej niŜ połowa radnych,
poniewaŜ taki zapis jest w Statucie Gminy. Chodzi o uniknięcie niejasności.
Pkt 4. Przyjęcie porządku obrad.
Radny Senior Andrzej Korona Panie i Panowie Radni otrzymaliście pocztą projekt
porządku obrad dzisiejszej sesji. Został on zgłoszony przez Przewodniczącego Rady
poprzedniej kadencji co jest zgodne z prawem i przyjętą praktyką. Analizując projekt
porządku zauwaŜyłem pewną niezręczność która powoduje, Ŝe proponuje się najpierw wybrać
Komisję Skrutacyjną a następnie przystąpić do wyboru Przewodniczącego Rady i pozostałych
osób funkcyjnych. PoniewaŜ członkiem komisji skrutacyjnej nie moŜe być która kandyduje,
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gdybyśmy utrzymali tą propozycję oznaczałoby to Ŝe, tym których wybierzemy do komisji
skrutacyjnej zamkniemy moŜliwość kandydowania na funkcje. Te wątpliwości
skonsultowałem z Przewodniczącym ustępującej kadencji, które podzielił moją opinię w
związku z powyŜszym mogę zgłosić naszą wspólną poprawkę do porządku obrad polegającą
na tym, Ŝeby usunąć punkt 5 który obecnie brzmi: Powołanie komisji skrutacyjnej do wyboru
Przewodniczącego i V-ce Przewodniczących Rady, oraz Przewodniczących i członków
poszczególnych Komisji a wybór komisji skrutacyjne potraktować jako jedno z zadań przy
następnym punkcie jakim jest wybór Przewodniczącego Rady Gminy. W porządku jest to
zapisane jako jeden punkt, ale wszyscy wiemy, Ŝe musi się on składać z kilku etapów tj.
zgłaszanie kandydatów, wyraŜenie zgody, zamknięcie listy kandydatów i powołanie komisji
skrutacyjnej, przeprowadzenie głosowania tajnego przez tą komisję. To jest pierwsza
poprawka jaką chciałbym zgłosić. Druga poprawka jaką chciałbym zgłosić w imieniu
Radnego Legana i swoim własnym dotyczy zmiany treści obecnego punktu 7
„Ukonstytuowanie się poszczególnych komisji” na „Wybór Przewodniczących Komisji
Rady” Jest to poprawka o charakterze technicznym, bo projektodawca miał to właśnie na
myśli, ale uznaliśmy Ŝe szczęśliwiej będzie jeśli nazwiemy rzecz po imieniu. Takie dwie
poprawki zgłaszam i pytam czy są inne poprawki.
Radna GraŜyna Zienkiewicz czy w komisji skrutacyjnej muszą być radni? Czy nie mogą
być to sołtysi i pracownicy, wtedy nic nikomu się nie zamyka.
Radny Senior Andrzej Korona nie. Statut Gminy wyraźnie określa, Ŝe członkami Komisji
Skrutacyjnej mogą być Radni i to ci Radni którzy nie pełnią funkcji reprezentatywnych, czyli
nie moŜe być Przewodniczącym ani Wiceprzewodniczącym. Czy są poprawki dalsze.
Radni nie zgłosili poprawek w związku z powyŜszym Radny Senior Andrzej Korona
przystąpił do poddania pod głosowanie zgłoszonych poprawek.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych
Zgłoszone poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.
Następnie Radny Senior Andrzej Korona poddał pod głosowanie porządek obrad ze
zgłoszonymi poprawkami.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych
Porządek obrad na I Sesję Rady Gminy Kłodawa został wraz z przyjętymi wcześniej
poprawkami przyjęty jednogłośnie.
Zatwierdzony porządek obrad na I sesję Rady Gminy Kłodawa
1. Otwarcie posiedzenia.
2. ZłoŜenie ślubowania przez Radnych.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
b) wyboru V-ce Przewodniczących Rady Gminy Kłodawa.
c) powołania komisji stałych Rady Gminy Kłodawa
d) wyboru Komisji Rewizyjnej
6. Wybór Przewodniczących Komisji Rady.
7.Zamknięcie obrad I Sesji Rady Gminy Kłodawa
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Pkt 5a. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Radny Senior Andrzej Korona proszę o zgłaszanie kandydatów na tą funkcję.
Radny Gerard Bieryło chciałbym zgłosić Radnego Andrzej Legana.
Radny Senior Andrzej Korona czy Pan Radny się zgadza?
Radny Andrzej Legan zgadzam się.
Radny Senior Andrzej Korona czy są inne kandydatury? Niesłyszę. Wobec czego
wnioskuję o zamknięcie listy kandydatów. Kto jest za zamknięciem listy kandydatów?
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
głosy za – 15
głosy przeciw --głosy wstrzymujące się --Wniosek przeszedł jednogłośnie.
Wobec czego proponuję powołanie komisji skrutacyjnej w trzyosobowym składzie. Czy jest
zgoda na to? Nie słyszę sprzeciwu więc proszę o zgłoszenie kandydatów do komisji
skrutacyjnej.
Radny Andrzej Legan zgłosił radną Renatę KoŜuchowską.
Radna Renata KoŜuchowska zgadzam się.
Radna GraŜyna Kaźmierczak zgłosiła Radną BoŜenę Adamczak.
Radna BoŜena Adamczak nie zgadzam się.
Radny Senior Andrzej Korona chciałbym powiedzieć, Ŝe wejście w tym momencie w skład
komisji skrutacyjnej nie wyklucza kandydowania na inne funkcje niŜ Przewodniczący Rady,
bo to moŜe być powodem. Jak dojdzie do sytuacji której członek powołanej teraz komisji
skrutacyjnej będzie kandydował na funkcję Wiceprzewodniczącego lub Przewodniczących
Komisji to trzeba będzie zmienić skład komisji.
Po wyjaśnieniach Radna BoŜena Adamczak wyraziła zgodę.
Radna GraŜyna Zienkiewicz zgłaszam Radną Katarzynę Chmiel.
Radna Katarzyna Chmiel zgadzam się.
Radny Senior Andrzej Korona w związku z brakiem innych kandydatur proponuję
przegłosowanie składu Komisji Skrutacyjnej na raz, nie pojedynczymi nazwiskami. Jeśli nie
słyszę sprzeciwu to znaczy Ŝe zgoda jest. Kto z Państwa jest za tym aby Panie Radne
Adamczak, Chmiel i KoŜuchowska pracowały w komisji skrutacyjnej do wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy z perspektywą kontynuowania pracy w następnych
wyborach.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Skład Komisji skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie.
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Radny Senior Andrzej Korona proszę aby komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy.
Chciałbym prosić o zabranie głosu Panią Annę Mołodciak Wójta Gminy Kłodawa. Myślę, Ŝe
dobrze będzie, choć pewnie zrobiliśmy to juŜ indywidualnie, jeŜeli zbiorowo w imieniu
Radnych, Juniorów, Seniorów złoŜę Pani serdeczne gratulacje z okazji wyboru na Wójta
Gminy Kłodawa. Wygrała Pani te wybory z wynikiem ponad 70%. To jest wynik
bezdyskusyjny. Z powietrza on się nie wziął, tylko jest wynikiem pracy. Chciałbym Pani
podziękować za to co Pani zrobiła w ubiegłym tygodniu przed referendum. Za wystosowanie
apelu do członków naszej gminnej społeczności o udział w referendum „czapki z głów”. Pani
Wójt wykazała, Ŝe rozumie demokrację, Ŝe chce się opierać na głosie obywateli i Ŝe chce ten
głos szanować. Dzięki za tą postawę i proszę o zabranie głosu.
Wójt Gminy Anna Mołodciak Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wszyscy zebrani
bardzo dziękuję za gratulacje. Jest to ocena jaką nasi mieszkańcy wystawili nam wszystkim
za naszą pracę. Ubiegła kadencja była okresem wytęŜonej pracy radnych, sołtysów, jednostek
organizacyjnych i urzędu i mieszkańców. Jest to efekt pracy nas wszystkich. To nie jest ocena
tylko mnie jako osoby. Niemniej jednak cieszę się bardzo bo w poprzedniej kadencji
otrzymałam ponad 1300 głosów, teraz jest to 2219 na bodajŜe 3110 przystępujących do
głosowania. Jest to bardzo duŜo. Jest to teŜ wynik który motywuje i zobowiązuje do dalszej
pracy. Państwu teŜ bardzo chciałam pogratulować zaufania społecznego, jest to motywujące.
Dziękuję teŜ za słowa poparcia Radnego Seniora. Wystąpiłam z apelem do mieszkańców, aby
u progu nowej kadencji nie było pomiędzy nami Ŝadnych nieporozumień, Ŝebyśmy przystąpili
do pracy w zgodzie. Mieszkańcy podjęli decyzję co do tematu jaki wywołał kontrowersje i
myślę, Ŝe dobrze Ŝe do tego doszło. Większość zdecydowała, w związku z tym jesteśmy
wybrani demokratycznie, teŜ przez większość i większość będziemy reprezentować. Nie ma
takich decyzji które w 100% zaspokoją wszystkich. Starajmy się jednak, Ŝeby ta kadencja
była kadencją zgody i zrozumienia bo wtedy moŜemy osiągnąć duŜo. Drodzy Państwo
pozwólcie, Ŝe złoŜę gratulacje kaŜdemu pojedynczo.
Pani Wójt wręczyła radnym listy gratulacyjne z okazji wyboru na radnego.
Radny Senior Andrzej Korona głosować będziemy w głosowaniu tajnym za pomocą kart do
głosowania które komisja za chwilę rozda. Będzie tam jedno imię i nazwisko, bo jednego
kandydata mamy. Kto jest za tą kandydaturą wrzuca kartkę bez Ŝadnego manipulowania. Dla
wyboru starcza zwykła ilość głosów. Ja będę wyczytywał imię i nazwisko, proszę wydać
karty do głosowania.
Radny Andrzej Legan komisja skrutacyjna poda zasady głosowania, bo trzeba zaznaczyć
krzyŜyk.
Radny Senior Andrzej Korona ja tak po staremu, przepraszam Państwa najmocniej.
Wprowadziłbym Państwa w błąd. Przepraszam. Komisja poda zasady głosowania. Proszę
wydać karty do głosowania radnym.
Radny Senior Andrzej Korona odczytywał nazwiska radnych a powołana Komisja
Skrutacyjna rozdała karty do głosowania z nazwiskiem kandydata.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna BoŜena Adamczak na karcie znajduje się
jedno nazwisko. JeŜeli popieramy kandydata to stawiamy obok jego nazwiska dwie
przecinające się linie. KoleŜanka pokazała, Ŝe urna jest pusta. Po głosowaniu zbierzemy karty,
policzymy głosy i odczytamy protokół.
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Radni oddali głos poprzez wrzucenie go do urny a komisja skrutacyjna przystąpiła do
policzenia głosów.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna BoŜena Adamczak przepraszam, Ŝe prace
komisji trwały tak długo, ale musieliśmy bardzo dokładnie uzyskane wyniki przeanalizować,
czy sam sposób oznaczania głosu na „tak” lub „nie” jest prawidłowy, poniewaŜ być moŜe ta
karta do głosowania jest trochę dyskusyjna, dlatego, Ŝe jest jeden kandydat. Następnie
Przewodnicząca odczytała protokół komisji skrutacyjnej. Protokół stanowi załącznik do
protokołu.
Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. Adamczak BoŜena- Przewodnicząca
2. Chmiel Katarzyna- Członek Komisji
3. KoŜuchowska Renata- Członek Komisji
Komisja stwierdziła, Ŝe było 16 kart do głosowania, a więc za duŜo o 1 kartę. Do głosowania
przekazano 15 kart.
Jedynym zgłoszonym kandydatem jest radny Andrzej Legan, który otrzymał następującą
liczbę głosów:
12- za
Był problem z trzema głosami, poniewaŜ na dwóch kartach nie postawiono „x” a na jednej
karcie w innym miejscu. Wobec tego w myśl najnowszych reguł dotyczących procedury
przeprowadzania głosowania uznano iŜ te trzy głosy są niewaŜne.
W związku z tym w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Przewodniczącym Rady
Gminy został Legan Andrzej
Radny Senior Andrzej Korona została jeszcze jedna czynność. Podjęcie uchwały w
sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa.
Radny Senior odczytał projekt uchwały a następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały.
w głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
głosy za – 15
głosy przeciw - -głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją I/1/2010
Radny Senior Andrzej Korona
podziękował za współpracę w dotychczasowym
prowadzeniu obrad Sesji i przekazał prowadzenie dalszej części sesji Przewodniczącemu
Andrzejowi Leganowi.
Przewodniczący Andrzej Legan dziękuję za tak mocne poparcie mojej kandydatury.
Obiecuję, ze pomimo róŜnych przeciwności postaram się aby ta kadencja upłynęła podobnie
jak poprzednia, abyśmy mogli rozwiązywać problemy gminy wspólnie z Panią Wójt,
Sołtysami a nie wieść niekończące się spory o rzeczy mało istotne. Będę robił wszystko aby
Państwa zaufania nie zawieść. Dziękuję Państwu bardzo.
Pkt 5b. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru V-ce Przewodniczących Rady Gminy Kłodawa.
Przewodniczący Andrzej Legan proszę o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczących.
Jas sobie pozwolę jako pierwszy zgłosić kandydaturę Radnego Gerarda Bieryło. Czy Pan
Bieryło się zgadza.
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Radny Bieryło Gerard zgadzam się.
Radna Justyna Kowalska zgłosiła Radną GraŜynę Kaźmierczak.
Radna GraŜyna Kaźmierczak zgadzam się.
Radny Czesław Konieczuk zgłosił Radną Katarzynę Chmiel.
Radna Katarzyna Chmiel ja bardzo dziękuję za propozycję co do mojej osoby i co do
okręgu numer 2, ale wydaje mi się Ŝe z tego okręgu czyli RóŜanki, RóŜanki – Szklarnia,
Zdroisko została zaproponowana Pani Kaźmierczak, która jako wieloletnia radna Rady
Gminy Kłodawa bardziej zasługuje na to wyróŜnienie.
Przewodniczący Andrzej Legan w związku z brakiem dalszych kandydatur przystępujemy
teraz do wyboru komisji skrutacyjnej. Członkowie dotychczasowej komisji skrutacyjnej nie
pretendują do stanowiska Wiceprzewodniczących więc moŜe byśmy zostawili komisję
skrutacyjną bez zmian.
Radna Katarzyna Chmiel zaproponowała bardziej doświadczonego radnego do pracy w
komisji skrutacyjnej Panią GraŜynę Zienkiewicz, argumentując swoją propozycję zbytu
długim liczeniem głosów przez dotychczasową komisję.
Radna GraŜyna Zienkiewicz nie mam Ŝadnego doświadczenia w pracach komisji
skrutacyjnej.
Przewodniczący Andrzej Legan praca w komisji skrutacyjnej nie blokuje startowania przy
innych wyborach, bo komisje moŜna zmienić.
Radna BoŜena Adamczak, Chmiel Katarzyna i KoŜuchowska Renata wyraziły zgodę na
pracę komisji.
Wójt Anna Mołodciak pogratulowała Przewodniczącemu Andrzejowi Leganowi ponownego
wyboru a Radnemu Seniorowi podziękowała za piękne prowadzenie sesji.
Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania z nazwiskami zgłoszonych kandydatów.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna BoŜena Adamczak na karcie są dwa
nazwiska. Głosujemy poprzez postawienie znaku „x” przy jednym bądź dwóch nazwiskach
kandydatów.
Radni oddali głos poprzez wrzucenie go do urny a komisja skrutacyjna przystąpiła do
policzenia głosów.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna BoŜena Adamczak odczytała protokół z
prac komisji. Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. Adamczak BoŜena - Przewodnicząca
2. Chmiel Katarzyna- Członek Komisji
3. KoŜuchowska Renata- Członek Komisji
rozdała 15 kart do głosowania z wypisanymi na nich dwoma kandydatami na
Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
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Kandydaci Bieryło Gerard i Kaźmierczak GraŜyna otrzymali następującą liczbę głosów
1. Bieryło Gerard 15
2. Kaźmierczak GraŜyna 15
Głosów 0 uznano za niewaŜne.
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy
zostali Bieryło Gerard i Kaźmierczak GraŜyna.
Przewodniczący Andrzej Legan odczytał projekt uchwały zgłaszając jednocześnie małą
poprawkę polegającą na tym Ŝe uchwały z I sesji za wyjątkiem uchwały nr 1 będzie
podpisywał Przewodniczący Rady a nie Radny Senior jak jest w uchwale. Ta poprawka
dotyczy wszystkich uchwał które będą uchwalane. Następnie Przewodniczący poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały.
w głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
głosy za – 15
głosy przeciw - -głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją I/2/2010
Pkt 5c. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kłodawa.
Przewodniczący Andrzej Legan członkowie komisji nie są osobami funkcyjnymi, więc
jeŜeli członkowie komisji skrutacyjnej będę kandydować do tych komisji to mogą pełnić
funkcję członka komisji skrutacyjnej. Więc jeŜeli nie ma innych kandydatur do pracy w
komisji skrutacyjnej, to czy dotychczasowa komisja wyraŜa zgodę do pozostania w komisji
skrutacyjnej.
Członkinie komisji skrutacyjnej wyraziły zgodę.
Przewodniczący Andrzej Legan wybory będziemy przeprowadzać po kolei do kaŜdej
komisji. Zaczniemy od Komisji BudŜetowej. Proszę o zgłaszanie kandydatów.
Radny Czesław Konieczuk zgłosił Radnego Jana Kuberę i Radną GraŜynę Zienkiewicz
Radna Justyna Kowalska zgłaszam Radną Wiolettę Mazur.
Przewodniczący Andrzej Legan przypominam Ŝe składy komisji mogą liczyć od 5 do 8
radnych. Zgłaszać moŜna większą ilość.
Radna BoŜena Adamczak zgłaszam Radnego Henryka Brzanę.
Radny Henryk Brzana zgłosił Radnego Andrzeja Koronę.
Radna Justyna Kowalska zgłosiła Radnego Jarosława Szylińskiego.
Radna Wioletta Mazur zgłosiła Radnego Czesława Konieczuka.
Radna Justyna Kowalska zgłosiła Radną Justynę Piotrzkiewicz.
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Radna GraŜyna Zienkiewicz zgłosiła Radną GraŜynę Kaźmierczak.
Przewodniczący Andrzej Legan zgłaszam Radną Katarzynę Chmiel.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę do kandydowania do składu Komisji BudŜetu i Rozwoju
Gospodarczego.
Przewodniczący Andrzej Legan mamy 10 kandydatów nie widzę więcej zgłoszeń więc
zamykam listę radnych. Czy Państwo się zgadzają.
Radni w głosowaniu jednogłośnie zgodzili się na zamknięcie listy kandydatów.
Przewodniczący Andrzej Legan proszę komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do
głosowania.
Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania z nazwiskami zgłoszonych kandydatów.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna BoŜena Adamczak na karcie do głosowania
jest 10 nazwisk. Głosujemy poprzez postawienie „x” przy ośmiu nazwiskach. MoŜna
postawić mniej „x” niŜ osiem. Osiem to liczba maksymalna.
Radny Czesław Konieczuk wydaje mi się, Ŝe powinniśmy jedna osobę w komisji
skrutacyjnej zmienić. Ta osoba będzie liczyć głosy na siebie.
Przewodniczący Andrzej Legan cztery lata temu była jedna komisja do wszystkich
wyborów. Panie Mecenasie proszę stanowisko.
Mecenas Grzesiowski nie widzę przeszkód. To nie jest funkcyjne stanowisko.
Przewodniczący Andrzej Legan zawsze tak praktykowaliśmy i nie było problemów. JeŜeli
członek komisji skrutacyjnej będzie kandydował na Przewodniczącego Komisji to wtedy nie
moŜe być w komisji skrutacyjnej.
Radni oddali głos poprzez wrzucenie go do urny a komisja skrutacyjna przystąpiła do
policzenia głosów.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna BoŜena Adamczak odczytała protokół z
prac komisji. Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. Adamczak BoŜena - Przewodnicząca
2. Chmiel Katarzyna- Członek Komisji
3. KoŜuchowska Renata- Członek Komisji
rozdała 15 kart do głosowania z następującymi kandydatami:
1. Kubera Jan
2. Mazur Wioletta
3. Brzana Henryk
4. Chmiel Katarzyna
5. Zienkiewicz GraŜyna

6. Szyliński Jarosław
7. Konieczuk Czesław
8. Piotrzkiewicz Justyna
9. Kaźmierczak GraŜyna
10.
Korona

Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
1. Brzana Henryk- 7

2. Chmiel Katarzyna- 12
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Andrzej

3. Kaźmierczak GraŜyna- 12
4. Konieczuk Czesław- 10
5. Korona Andrzej- 4
6. Kubera Jan- 11

7. Mazur Wioletta- 11
8. Piotrzkiewicz Justyna- 12
9. Szyliński Jarosław- 11
10.
Zienkiewicz
GraŜyna-
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W związku ze zgłoszeniem przez Radę dziesięciu nazwisk i ośmioma miejscami w komisji do
Komisji BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego w wyniku głosowania tajnego weszły
następujące osoby:
1. Chmiel Katarzyna
2. Kaźmierczak GraŜyna
3. Konieczuk Czesław
4. Kubera Jan
5. Mazur Wioletta
6. Piotrzkiewicz Justyna
7. Szyliński Jarosław
8. Zienkiewicz GraŜyna
Przewodniczący Andrzej Legan teraz przystąpimy do wyboru członków Komisji
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego.
Proszę o zgłaszanie kandydatur.
Radny Jan Kubera zgłaszam Radnego Czesława Konieczka.
Radna Wioletta Mazur zgłosiła Radnego Gerarda Bieryło.
Radna Justyna Kowalska zgłosiła Przewodniczącego Andrzeja Legana.
Radna BoŜena Adamczak zgłosiła Radnego Henryka Brzana.
Radna GraŜyna Zienkiewicz zgłosiła Radnego Jarosława Szylińskiego.
Radna GraŜyna Kaźmierczak zgłosiła Radną BoŜenę Adamczak.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę do kandydowania do składu Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego.
Przewodniczący Andrzej Legan mamy 6 kandydatów nie widzę więcej zgłoszeń więc
zamykam listę radnych a Komisję Skrutacyjną proszę o przygotowanie kart do głosowania.
Komisja Skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania z nazwiskami
zgłoszonych kandydatów.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna BoŜena Adamczak na kartach do
głosowania jest sześć nazwisk. Do komisji moŜe wejść osiem osób. Więc zgodnie z Państwa
uznaniem stawiamy „x” przy nazwiskach kandydatów.
Radni oddali głos poprzez wrzucenie go do urny a komisja skrutacyjna przystąpiła do
policzenia głosów.
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Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna BoŜena Adamczak odczytała protokół z
prac komisji. Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. Adamczak BoŜena - Przewodnicząca
2. Chmiel Katarzyna- Członek Komisji
3. KoŜuchowska Renata- Członek Komisji
rozdała 15 kart do głosowania z następującymi kandydatami:
1. Konieczuk Czesław
2.Bieryło Gerard
3. Legan Andrzej
4. Brzana Henryk
5. Szyliński Jarosław
6. Adamczak BoŜena
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania kandydaci otrzymali następującą liczbę
głosów:
1. Adamczak BoŜena- 15
2.Bieryło Gerard- 13
3. Brzana Henryk - 15
4. Konieczuk Czesław- 11
5. Legan Andrzej- 15
6. Szyliński Jarosław- 12
Wszyscy zgłoszeni kandydaci zostali członkami Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego.
Przewodniczący Andrzej Legan Komisja Skrutacyjna się juŜ napracowała i proponuje aby
na kolejne wybory dokonać wyboru nowego składu Komisji Skrutacyjnej.
Po namowach Rady Komisja Skrutacyjna pozostała w tym samym składzie.
Przewodniczący Andrzej Legan proszę o zgłaszanie kandydatów do Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki oraz Zdrowia i Opieki Społecznej.
Radna GraŜyna Zienkiewicz zgłosiła Radną GraŜynę Kaźmierczak i Wiolettę Mazur.
Radna Katarzyna Chmiel zgłosiła Radną Renatę KoŜuchowską i BoŜenę Adamczak.
Radny Henryk Brzana zgłosił Radnego Andrzeja Koronę.
Radny Czesław Konieczuk zgłosił Radną Justynę Kowalską.
Radna Wioletta Mazur zgłosiła Radnego Gerarda Bieryło
Radna Justyna Kowalska zgłosiła Radną Justynę Piotrzkiewicz.
Radny Andrzej Korona zgłosił Radnego Henryka Brzanę.
Radna Justyna Kowalska zgłosiła Radną Katarzynę Chmiel.
Zgłoszeni kandydaci z wyjątkiem Radnej Katarzyny Chmiel
wyrazili zgodę do
kandydowania do składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Zdrowia i Opieki
Społecznej.
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Przewodniczący Andrzej Legan mamy 9 kandydatów nie widzę więcej zgłoszeń więc
zamykam listę radnych a Komisję Skrutacyjną proszę o przygotowanie kart do głosowania.
Komisja Skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania z nazwiskami
zgłoszonych kandydatów.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna BoŜena Adamczak na kartach do
głosowania jest dziewięć nazwisk. Do komisji moŜe wejść osiem osób. Głosujemy poprzez
postawienie znaku „x” przy nazwiskach maksymalnie ośmiu kandydatów.
Radni oddali głos poprzez wrzucenie go do urny a komisja skrutacyjna przystąpiła do
policzenia głosów.
Przewodniczący Andrzej Legan zanim komisja zakończy pracę informuję o obowiązku
złoŜenia oświadczenia majątkowego. Termin 30 dni od dnia dzisiejszego. Oświadczenie
majątkowe składamy w dwóch egzemplarzach z kopią PIT-u za 2009 rok.
Mecenas Grzesiowski proszę Państwa nie będzie tu kłopotu, nie musimy wyciągać od
pracodawcy PIT-ów za rok bieŜący kiedy on się jeszcze nie skończył. Chcę wyjaśnić, Ŝe do
pierwszego oświadczenia majątkowego dokładamy PIT za 2009rok.
Radna GraŜyna Zienkiewicz ja tutaj czegoś nie rozumiem, bo nasze oświadczenie
majątkowe będzie niezgodne z tym co składaliśmy miesiąc temu. Bo miesiąc temu
wykazywaliśmy dochody za 2010 rok a teraz za 2009. Ja jeszcze dzwoniłam do Urzędu
Skarbowego do Pani która nas rozlicza i uzyskałam informację, Ŝe sami mamy policzyć
dochody które uzyskaliśmy do dnia składania oświadczenia majątkowego.
Mecenas Grzesiowski dwie rzeczy mylimy. Do kaŜdego oświadczenia majątkowego naleŜy
dołączyć PIT i dołączamy PIT za zeszły rok, ale kwestia dochodów, piszą Państwo ile ten
dochód wynosi na ostatnią chwilę.
Radna GraŜyna Zienkiewicz gdzie to pisze, Ŝe musimy dołączyć PIT do oświadczenia
majątkowego składanego w trakcie roku. Po zamknięciu roku owszem ale nie w trakcie. Ja
specjalnie w tej sprawie dzwoniłam do Urzędu Skarbowego.
Przewodniczący Andrzej Legan sprawdzimy jeszcze w Urzędzie Skarbowym. Pan mecenas
ma swoją interpretację.
Radna GraŜyna Zienkiewicz ja nie dołączyłam PIT-u i nie zarzucono mi tego w uwagach.
Poza tym jak moŜna pisać w dochodach inną kwotę niŜ tą która jest udokumentowana.
Radny Jan Kubera ja występowałem z pismem do Urzędu Skarbowego i mam odpowiedź Ŝe
nie trzeba dołączyć PIT-u.
Mecenas Grzesiowski zawsze jest problem z oświadczeniami majątkowymi składanymi w
trakcie roku. Ustawa o samorządzie gminnym wyraźnie reguluje co się dołącza do
oświadczenia majątkowego. Art. 24h ust. 3 mówi Ŝe Oświadczenie majątkowe składa się
wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT)
za rok poprzedni. Ten przepis stosuje się niezaleŜnie kiedy składa się oświadczenie
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majątkowe. UwaŜam, Ŝe nikomu nic się nie stanie jak dołączy PIT za rok ubiegły a sam sobie
wyliczy dochód na dzień składania oświadczenia majątkowego. Nie widzę Ŝadnego problemu.
Przewodniczący Andrzej Legan Art. 24h ust 4 ustawy mówi jeszcze o tym, Ŝe do
pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o
sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem
mienia gminy, w której uzyskał mandat, a wójt informację o zaprzestaniu prowadzenia
działalności gospodarczej, jeŜeli taką działalność prowadzili przed dniem wyboru. Są juŜ
wyniki głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna BoŜena Adamczak odczytała protokół z
przeprowadzonego głosowania tajnego do wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki oraz Zdrowia i Opieki Społecznej.
Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. Adamczak BoŜena - Przewodnicząca
2. Chmiel Katarzyna- Członek Komisji
3. KoŜuchowska Renata- Członek Komisji
rozdała 15 kart do głosowania z wypisanymi na nich nazwiskami kandydatów do prac w
komisji, czyli:
1. Kaźmierczak GraŜyna
2. Mazur Wioletta
3. KoŜuchowska Renata
4. Adamczak BoŜena
5. Korona Andrzej
6. Kowalska Justyna
7. Bieryło Gerard
8. Piotrzkiewicz Justyna
9. Brzana Henryk
Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
1. Adamczak BoŜena- 10
2. Bieryło Gerard- 10
3. Brzana Henryk- 8
4. Kaźmierczak GraŜyna- 13
5. Kowalska Justyna- 12
6. Korona Andrzej- 9
7. KoŜuchowska Renata- 13
8. Mazur Wioletta- 12
9. Piotrzkiewicz Justyna- 11
W związku z uzyskaniem największej liczby głosów, w wyniku przeprowadzonego
głosowania tajnego członkami Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Zdrowia i
Opieki Społecznej. zostali:
1. Adamczak BoŜena
2. Bieryło Gerard
3. Kaźmierczak GraŜyna
4. Kowalska Justyna
5. Korona Andrzej
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6. KoŜuchowska Renata
7. Mazur Wioletta
8. Piotrzkiewicz Justyna
Przewodniczący Andrzej Legan odczytał projekt uchwały a następnie poddał go pod
głosowanie. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały.
w głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
głosy za – 15
głosy przeciw - -głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją I/3/2010

Pkt 5d. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Andrzej Legan proszę o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
Radny Czesław Konieczuk zgłosił Radnego Jana Kuberę i Radną GraŜynę Zienkiewicz.
Radna GraŜyna Zienkiewicz zgłosiła Radną Justynę Kowalską.
Radna Justyna Kowalska zgłosiła Radną Renatę KoŜuchowską.
Radna BoŜena Adamczak zgłosiła Radną Katarzynę Chmiel.
Radna GraŜyna Zienkiewicz zgłosiła Radnego Henryka Brzanę.
Zgłoszeni kandydaci z wyjątkiem Radnego Henryka Brzany wyrazili zgodę do kandydowania
do Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Andrzej Legan mamy 5 kandydatów nie widzę więcej zgłoszeń więc
zamykam listę radnych a Komisję Skrutacyjną proszę o przygotowanie kart do głosowania.
Komisja Skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania z nazwiskami
zgłoszonych kandydatów.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna BoŜena Adamczak na kartach do
głosowania jest pięć nazwisk. Do komisji moŜe wejść pięć osób. MoŜna postawić 5 „x”
moŜna mniej.
Radni oddali głos poprzez wrzucenie go do urny a komisja skrutacyjna przystąpiła do
policzenia głosów.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna BoŜena Adamczak odczytała protokół z
prac komisji. Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. Adamczak BoŜena - Przewodnicząca
2. Chmiel Katarzyna- Członek Komisji
3. KoŜuchowska Renata- Członek Komisji
rozdała 15 kart do głosowania z następującymi kandydatami:
1. Kubera Jan
2. Zienkiewicz GraŜyna
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3. Kowalska Justyna
4. KoŜuchowska Renata
5. Chmiel Katarzyna
Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
1. Chmiel Katarzyna- 14
2. Kowalska Justyna- 11
3. KoŜuchowska Renata- 12
4. Kubera Jan- 12
5. Zienkiewicz GraŜyna- 12
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego wszyscy zgłoszeni kandydaci zostają
członkami Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Andrzej Legan odczytał projekt uchwały a następnie poddał go pod
głosowanie. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały.
w głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
głosy za – 15
głosy przeciw - -głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją I/4/2010
Pkt 6. Wybór Przewodniczących Komisji Rady.
Przewodniczący Rady Andrzej Legan zgodnie ze Statutem wyboru Przewodniczących
Komisji dokonuje Rada Gminy w głosowaniu tajnym. Zaczniemy od Komisji BudŜetu i
Rozwoju Gospodarczego. Proszę o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
Radny Jan Kubera zgłosił Radną GraŜynę Zienkiewicz.
Przewodniczący Rady Andrzej Legan jeŜeli nie ma innych głosów to ja pozwolę sobie
zgłosić Panią Katarzynę Chmiel.
Kandydatki wyraziły zgodę na kandydowanie na Przewodniczącą Komisji BudŜetu i Rozwoju
Gospodarczego.
Przewodniczący Rady Andrzej Legan w związku z tym Ŝe Radna Katarzyna Chmiel była
członkiem komisji skrutacyjnej a teraz startuje na Przewodniczącą Komisji trzeba powołać
nową komisję skrutacyjną. Ja proponuję Radnego Jarosława Szylińskiego. Czy Panie
Adamczak i KoŜuchowska zgadzają się na kontynuowanie pracy w komisji.
Radny Szyliński, Radna Adamczak i Radna KoŜuchowska zgodziły się na pracę w komisji
skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady Andrzej Legan kto jest za zatwierdzeniem składu Komisji
Skrutacyjnej w w/w osobach.
Radni jednogłośnie zatwierdzili skład Komisji.
Przewodniczący Rady Andrzej Legan poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart
do głosowania.
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Komisja Skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania z nazwiskami
zgłoszonych kandydatów.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna BoŜena Adamczak na kartach do
głosowania są dwa nazwiska. Głosujemy poprzez postawienie „x” przy nazwisku jednego
kandydata.
Radni oddali głos poprzez wrzucenie go do urny a komisja skrutacyjna przystąpiła do
policzenia głosów.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna BoŜena Adamczak odczytała protokół z
prac komisji. Komisja Skrutacyjna w składzie:
Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. Adamczak BoŜena - Przewodnicząca
2. Szyliński Jarosław- Członek Komisji
3. KoŜuchowska Renata- Członek Komisji
rozdała 15 kart do głosowania z wypisanymi na nich nazwiskami kandydatów:
1. Zienkiewicz GraŜyna
2. Chmiel Katarzyna
Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
2 1. Chmiel Katarzyna- 11
2. Zienkiewicz GraŜyna - 4
W związku z powyŜszym w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Przewodniczącą
Komisji BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego została Pani Chmiel Katarzyna.
Przewodniczący Rady Andrzej Legan przechodzimy do wyboru Przewodniczącego Komisji
Komunalnej. Proponuję Radnego Czesława Konieczka czy są inne propozycje.
Nie ma więc zamykam listę i proszę komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do
głosowania.
Komisja Skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania z nazwiskami
zgłoszonego kandydata
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna BoŜena Adamczak na karcie do głosowania
znajduje się jedno nazwisko. Glosujemy poprzez postawienie znaku „x” przy nazwisku
kandydata.
Radni oddali głos poprzez wrzucenie go do urny a komisja skrutacyjna przystąpiła do
policzenia głosów.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna BoŜena Adamczak odczytała protokół z
prac komisji. Komisja Skrutacyjna w składzie:
Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. Adamczak BoŜena - Przewodnicząca
2. Szyliński Jarosław- Członek Komisji
3. KoŜuchowska Renata- Członek Komisji
rozdała 15 kart do głosowania z wypisanym na niej kandydatem na Przewodniczącego
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa
Publicznego.
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1. Konieczuk Czesław
Kandydat otrzymał 12 głosów i w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania został
Przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Bezpieczeństwa Publicznego.
Przewodniczący Andrzej Legan teraz wybieramy Przewodniczącego Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki oraz Zdrowia i Opieki Społecznej. Proszę o zgłaszanie
kandydatur.
Radna Wioletta Mazur zgłosiła Radną Justynę Kowalską
Przewodniczący Andrzej Legan czy są inne propozycje.
Nie ma więc zamykam listę i proszę komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do
głosowania.
Komisja Skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania z nazwiskami
zgłoszonego kandydata
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna BoŜena Adamczak na karcie do głosowania
znajduje się jedno nazwisko. Glosujemy poprzez postawienie znaku „x” przy nazwisku
kandydata.
Radni oddali głos poprzez wrzucenie go do urny a komisja skrutacyjna przystąpiła do
policzenia głosów.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna BoŜena Adamczak odczytała protokół z
prac komisji. Komisja Skrutacyjna w składzie:
Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. Adamczak BoŜena - Przewodnicząca
2. Szyliński Jarosław- Członek Komisji
3. KoŜuchowska Renata- Członek Komisji
rozdała 15 kart do głosowania z wypisanym na niej kandydatem na Przewodniczącego
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa
Publicznego.
1. Kowalska Justyna
Kandydatka otrzymała 11 głosów i w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania została
Przewodniczą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Zdrowia i Opieki
Społecznej.
Przewodniczący Andrzej Legan został nam jeszcze Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Proszę o zgłaszanie kandydatur.
Wiceprzewodnicząca GraŜyna Kaźmierczak zgłosiła Radnego Jana Kuberę.
Przewodniczący Andrzej Legan czy są inne propozycje.
Nie ma więc zamykam listę i proszę komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do
głosowania.
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Komisja Skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania z nazwiskami
zgłoszonego kandydata
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna BoŜena Adamczak na karcie do głosowania
znajduje się jedno nazwisko. Glosujemy poprzez postawienie znaku „x” przy nazwisku
kandydata.
Radni oddali głos poprzez wrzucenie go do urny a komisja skrutacyjna przystąpiła do
policzenia głosów.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna BoŜena Adamczak odczytała protokół z
prac komisji. Komisja Skrutacyjna w składzie:
Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. Adamczak BoŜena - Przewodnicząca
2. Szyliński Jarosław- Członek Komisji
3. KoŜuchowska Renata- Członek Komisji
rozdała 15 kart do głosowania z wypisanym na niej kandydatem na Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
1. Kubera Jan
Kandydat otrzymał 11 głosów i w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania został
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Andrzej Legan zakończyliśmy juŜ wszystkie wybory. Gratuluję
Przewodniczącym Komisji i Wiceprzewodniczącym Rady. Sesję na której ślubowanie złoŜy
Pani Wójt proponuję zwołać w przyszły poniedziałek o godzinie 14.00
Radna GraŜyna Zienkiewicz a dlaczego nie moŜemy teraz tego zrobić.
Sekretarz Czapliński zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sesję na której
ślubowanie składa Wójt Gminy Kłodawa zwołuje nowo wybrany Przewodniczący Rady.
Radny Andrzej Korona proszę Pana Sekretarza o podanie konkretnego przepisu, bo zgodnie
z obowiązującymi przepisami nie znaczy nic.
Sekretarz Czapliński odczytał opinię prawną.
Radna GraŜyna Zienkiewicz opinia nie jest podstawą prawną. MoŜna zwołać sesję
nadzwyczajną. Zgłaszam wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w dniu dzisiejszym .
Przewodniczący Andrzej Legan poddał wniosek pod głosowanie.
Wniosek przeszedł większością głosów.
Przewodniczący Andrzej Legan w związku z takim wynikiem głosowania zwołuję Sesję
Nadzwyczajną na godzinę 15.30.
Pkt 7. Zamknięcie obrad I Sesji Rady Gminy Kłodawa
Przewodniczący Andrzej Legan w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam
obrady I Sesji Rady Gminy Kłodawa nowej kadencji.
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Na tym protokół zakończono.
protokołowała:
Kamila Kłosowska

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Legan
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