Protokół z posiedzenia XVII Sesji Rady Gminy Kłodawa,
która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2012 r.
w Sali Wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.
Proponowany porządek obrad.
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie posiedzenia;
b) stwierdzenie quorum;
c) przyjęcie porządku obrad;
d) przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Kłodawa.
2. Sprawozdanie Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w 2011 roku i przedstawienie informacji n/t
przygotowania do sezonu letniego 2012.
5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu i budżetu Gminy Kłodawa za 2011 rok.
6. Uchwalenie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa z tytułu
wykonania budżetu Gminy za 2011 rok;
b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2012;
c) odwołania skarbnika Gminy Kłodawa;
d) powołania skarbnika Gminy Kłodawa;
e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie
ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa;
f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Zdroisku stanowiących
własność Gminy Kłodawa;
g) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
7. Stanowisko w sprawie oświadczenia dotyczącego jednostronnego wprowadzenia zmian
w obsłudze komunikacyjnej gminy Kłodawa przez MZK w Gorzowie Wlkp.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy
Adn. 1a. Otwarcie posiedzenia
Przewodniczący Rady Andrzej Legan - przywitał wszystkich przybyłych na obrady XVII
Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Adn. 1b. Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Andrzej Legan - na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji
uczestniczy 14 radnych, wobec czego jest ona prawomocna, aby móc podejmować uchwały.
W sesji nie uczestniczyła Radna Grażyna Zienkiewicz.
Adn. 1c. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Andrzej Legan - poprosił o wycofanie z porządku obrad pkt 6a –
podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
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Kłodawa z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2011 rok i wprowadzenie w miejsce pkt 6a projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu a w pkt 6b projektu uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa za 2011 rok i przesunięcie o jedną literę numeracji
pozostałych projektów uchwał.
Pozostali radni nie zgłosili uwag do porządku obrad, w związku z czym Przewodniczący
Rady Andrzej Legan poddał przyjęcie porządku obrad pod głosowanie.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Adn. 1d. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Przewodniczący Rady Andrzej Legan – zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu.
Radna Bożena Adamczak
- zgłosiła poprawkę polegającą na zamianie zdania:
„Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały o niewyrażenie zgody pod głosowanie”,
znajdującego się na stronie 6 protokołu na: „Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały o
niewyrażenie zgody na fundusz sołecki pod głosowanie”.
Radni nie zgłosili więcej uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady Andrzej Legan
poddał protokół ze zgłoszoną poprawką pod głosowanie.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Adn. 2.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Wójt Anna Mołodciak – omówiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Radna Katarzyna Chmiel – zapytała, czy ogłoszony został już przetarg na wykonanie
świetlicy w Różankach. Zadała pytanie o termin przystąpienia do realizacji trzeciego etapu
kanalizacji. Radna zgłosiła również, że droga przy ulicy Ogrodowej w Różankach, która
niedawno była równana ponownie wymaga prac i zaproponowała, aby do poprawienia
nawierzchni dróg nieutwardzonych wykorzystać żwir, żeby po deszczu drogi nie wracały do
stanu pierwotnego.
Wójt Anna Mołodciak - odpowiedziała, że przetarg zostanie ogłoszony po zakończeniu prac
nad Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, co powinno nastąpić pod koniec
miesiąca; ciąg dalszy kanalizacji nastąpi po podpisaniu umów z Funduszem Spójności.
Kierownik Andrzej Kwiatkowski – poinformował, że w środę podczas objazdu po drogach
w Różankach sprawdzi, co będzie można zrobić na ulicy Ogrodowej.
Radna Wioletta Mazur - po raz kolejny zwróciła uwagę na konieczność poprawy stanu
drogi przy ulicy Lazurowej w Kłodawie, ponieważ znajduje się ona w złym stanie i można na
niej urwać zawieszenie.
Radna Renata Kożuchowska – podziękowała za donice z kwiatami na ulicy Gorzowskiej i
zapytała, czy pobocze będzie wyrównywane i czy zostanie posiana trawa.
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Kierownik Andrzej Kwiatkowski –odpowiedział, że wspomniana droga jest wojewódzka i
jeżeli rozwiązanie z donicami się sprawdzi, to będzie w przyszłym roku kontynuowane, jeśli
środki w budżecie na to pozwolą.
Adn. 3.Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Katarzyna Chmiel – poinformowała o skargach mieszkańców Różanek, którzy
otrzymali w kwietniu rachunek za wodę za okres trzech miesięcy oraz wyrównanie za
poprzedni rok, co łącznie składa się na dużą sumę pieniędzy. Radna poprosiła aby Zakład
Komunalny w przyszłym roku wcześniej dokonał rozliczenia, aby uniknąć jednorazowo tak
dużego obciążenia finansowego dla mieszkańców.
Kierownik Zakładu Komunalnego Jacek Zatoka - wyjaśnił, że powodem takiej sytuacji
był problem z odczytaniem liczników w miejscowościach letniskowych wynikający z
warunków atmosferycznych.
Radna Grażyna Kaźmierczak – poinformowała, że do niej również zgłaszali się
mieszkańcy, skarżąc się nie tylko na wysokość rachunków, ale też na ich ilość. Radna
zapytała, jak wygląda kwestia deklaracji w sprawie oczyszczalni w miejscowościach Łośno,
Rybakowo, Santoczno, Zdroisko.
Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, że wpłynęło ponad 60 wniosków i po analizie części
z nich stwierdzono, że kilkanaście nie spełnia wymogów, jakie stawiane są dla lokalizacji
przydomowych oczyszczalni. Wnioski w dalszym ciągu są zbierane w celu ustalenia ilości
mieszkańców chętnych do skorzystania z programu.
Adn. 4. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w 2011 roku i przedstawienie
informacji n/t przygotowania do sezonu letniego 2012.
Komendant Straży Gminnej Marian Matczak - omówił sprawozdanie.
Przewodniczący Komisji Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną opinię
komisji na temat sprawozdania.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał
sprawozdanie pod głosowanie.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
Adn. 5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2011 rok.
Skarbnik Gminy Krystyna Żal - omówiła sprawozdanie w wykonania budżetu Gminy
Kłodawa za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Kłodawa oraz odczytała
Uchwałę Nr 222/2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze z dnia 04 kwietnia - w sprawie wydania pozytywnej opinii o sprawozdaniu z
wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
Kłodawa.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat sprawozdania.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk - przedstawił
pozytywną opinię komisji na temat sprawozdania.
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Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Andrzej Korona - w imieniu Przewodniczącej
Komisji Justyny Kowalskiej przedstawił pozytywną opinię komisji na temat sprawozdania.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – zapytał, czy są uwagi do sprawozdania.
Radni nie zgłosili uwag z związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan
poddał sprawozdanie pod głosowanie.
Ustawowy skład Rady Gminy Kłodawa wynosi 15 radnych. W głosowaniu jawnym udział
wzięło 14 radnych.
Głosy za – 14
Głosy przeciw --Głosy wstrzymujące się --Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
Adn. 6a. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk - przedstawił
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Andrzej Korona - w imieniu Przewodniczącej
Komisji Justyny Kowalskiej przedstawił pozytywną opinię komisji na temat projektu
uchwały.
Radni nie zgłosili uwag, z związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Ustawowy skład Rady Gminy Kłodawa wynosi 15 radnych. W głosowaniu jawnym udział
wzięło 14 radnych.
Głosy za – 14
Głosy przeciw --Głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVII/135/12.
Adn. 6b. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa za
2011 rok.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Grażyna Kaźmierczak - odczytała wniosek Komisji
Rewizyjnej do Rady Gminy Kłodawa o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa z
tytułu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2011 rok oraz uchwałę Nr 245/2012 składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 kwietnia 2012
roku w sprawie wydania pozytywnej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Kłodawa dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Kubera- poinformował, że komisja na
posiedzeniu rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, informację o stanie mienia, sprawozdanie z
wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2011 rok wraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej o tym sprawozdaniu; Przewodniczący Komisji przedstawili pozytywne opinii
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komisji na temat sprawozdań . Na tej podstawie Komisja Rewizyjna złożyła wniosek do Rady
Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk - przedstawił
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Andrzej Korona - w imieniu Przewodniczącej
Komisji Justyny Kowalskiej przedstawił pozytywną opinię komisji na temat projektu
uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Legan – zapytał, czy są jakieś uwagi do
projektu uchwały.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Ustawowy skład Rady Gminy Kłodawa wynosi 15 radnych. W głosowaniu jawnym udział
wzięło 14 radnych.
Głosy za – 14
Głosy przeciw --Głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVII/136/12.
Adn. 6c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2012
rok.
Skarbnik Gminy Krystyna Żal – omówiła projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Legan – zapytał, czy są jakieś uwagi do
projektu uchwały.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Głosy za – 14
Głosy przeciw --Głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVII/137/12.
Adn. 6d. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kłodawa.
Wójt Gminy Anna Mołodciak – omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Legan – zapytał, czy są jakieś uwagi do
projektu uchwały.
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Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Głosy za – 12
Głosy przeciw -2
Głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVII/138/12
Adn. 6e. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kłodawa.
Wójt Gminy Anna Mołodciak – omówiła projekt uchwały.
Pani Jadwiga Majewska - przedstawiła się oraz omówiła swoje doświadczenie zawodowe.
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Legan - zapytał czy są jakieś uwagi do
projektu uchwały.
Radni nie zgłosili uwag z związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Głosy za – 14
Głosy przeciw --Głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVII/139/12.
Adn. 6f. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącym własność Gminy
Kłodawa
Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Legan - zapytał czy są jakieś uwagi do
projektu uchwały.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Głosy za – 14
Głosy przeciw --Głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVII/140/12.
Adn. 6g. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
położonych w Zdroisku stanowiących własność Gminy Kłodawa.
Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały.
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Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Legan –zapytał, czy są jakieś uwagi do
projektu uchwały.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Głosy za – 14
Głosy przeciw --Głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVII/141/12.
Adn. 6h. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i
obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
Kierownik Andrzej Kwiatkowski – omówił projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Legan – zapytał, czy są jakieś uwagi do
projektu uchwały.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Głosy za – 14
Głosy przeciw --Głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVII/142/12.
Adn. 7. Stanowisko w sprawie oświadczenia dotyczącego jednostronnego wprowadzenia
zmian w obsłudze komunikacyjnej gminy Kłodawa przez MZK w Gorzowie Wlkp.
Radny Andrzej Korona i Radny Henryk Brzana – poinformowali, że jednym z tematów
ostatniej komisji gospodarki komunalnej była dyskusja na temat oświadczenia.
Zaproponowano modyfikację jego treści polegającą na usunięciu§ 4. Radni jako autorzy
oświadczenia zgodzili się na zmianę i zgłosili autopoprawkę polegającą na rezygnacji z § 4.
Radna Katarzyna Chmiel – zgodziła się z przedmówcami co do konieczności wystosowania
oświadczenia, lecz przedstawiła uwagi co do jego treści. Radna zaproponowała kolejną
zmianę polegającą na usunięciu z pierwszego paragrafu drugiego zdania.
Radni Andrzej Korona oraz Henryk Brzana zgodzili się na wprowadzenie poprawek.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał
przyjęcie oświadczenia z poprawkami pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Głosy za - 13
Głosy wstrzymujące się – 1
Głosy przeciw - --
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Adn. 8.Wolne wnioski
Radny Czesław Konieczuk – zapytał, czy Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie kontynuował
prace na drogach.
Wójt Anna Mołodciak – odpowiedziała, że prace trwają a zwieńczeniem inwestycji będzie
jednolita nakładka na całym odcinku z wyjątkiem Kłodawy.
Radny Jan Kubera – poprosił o wybudowanie parkingu przy bibliotece w Kłodawie oraz o
zapanowanie nad rowerzystami jeżdżącymi po ulicy zamiast po ścieżkach rowerowych.
Radny zgłosił również szereg niedogodności związanych z wywożeniem żwiru ze żwirowni
przez przepełnione ciężarówki (brak polewania drogi przez kierowców, co skutkuje tonami
kurzu unoszącymi się w powietrzu; zrzucanie nadmiaru piasku na ulice, co powoduje
zagrożenie itp.)
Kierownik Andrzej Kwiatkowski – odpowiedział, że żwirownia będzie jeszcze
funkcjonowała ok. dwa miesiące, lecz zwróci się z pismem do właściciela żwirowni z
żądaniem interwencji; z wybudowaniem parkingu przy bibliotece będzie problem, ponieważ
nie ma na to miejsca, aczkolwiek będziemy poszukiwać inną lokalizację; w sprawie
rowerzystów zostanie skierowane pismo do policji.
Radna Wioletta Mazur – ponownie poprosiła o postawienie znaku „ostry zakręt”, oraz
znaku informującego o rodzaju skrzyżowania na krzyżówce znajdującej się na drodze z sali
wiejskiej w kierunku ulicy Czereśniowej, Brzoskwiniowej i wjazdu do żwirowni.
Kierownik Andrzej Kwiatkowski – poinformował, że znaki zostaną dostarczone za około
dwa tygodnie. Kierownik zaproponował postawienie progu zwalniającego w miejscu
opisywanym przez radną Wiolettę Mazur.
Radna Renata Kożuchowska – ponownie poprosiła o postawienie koszy na przystanku przy
ulicy Gorzowskiej koło radaru.
Wójt Anna Mołodciak – poinformowała, że w środę kosz zostanie postawiony.
Radna Katarzyna Chmiel – zapytała, czy zostały już zamontowane progi zwalniające w
Zdroisku przy ulicy Bukowej, do czego zobowiązała się Pani Wójt podczas kwietniowego
posiedzenia rady sołeckiej.
Kierownik Andrzej Kwiatkowski – odpowiedział, że progi zwalniające zostaną
zamontowane po konsultacji z Panią Wójt odnośnie lokalizacji.
Radna Katarzyna Chmiel– poinformowała, że wysypisko śmieci na drodze z Różanek
w kierunku Janczewa urasta do niebotycznych rozmiarów oraz, że przy tej samej drodze na
wysokości żwirowni ktoś wyrzucił obornik i od kilku tygodni magazynuje go w formie
wielkiej hałdy, co jest uciążliwe dla mieszkańców i przejezdnych. Radna poprosiła
o interwencje, mające na celu wyeliminowanie ww. problemów i zapobieganie takim
sytuacjom w przyszłości.
Radna Bożena Adamczak – poinformowała, że ulice Myśliwska, Północna oraz Srebrna
w Różankach wymagają napraw. Radna zwróciła się z prośbą do radnych powiatowych
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o spowodowanie działań mających na celu ograniczenie prędkości na drodze przy ulicy
Lipowej w Różankach oraz o postawienie drogowskazu na Kłodawę przy tej samej ulicy.
Radny Powiatowy Mieczysław Mołodciak – odpowiedział, że przekaże sprawy do
Kierownika Tokarczuka.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jarosław Pikuła – zaprosił na „Kłodawskie
Euronalia” oraz Zawody Strażackie.
Przewodniczący Andrzej Legan – przypomniał, że dziś upływa termin składania
oświadczeń majątkowych oraz poprosił o wywieszenie flag na „święto flagi”.
Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Kaźmierczak – odczytała następujące pisma które
wpłynęły do Rady Gminy:
1. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kłodawa z
organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2011 rok.
2. Rozstrzygnięcie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 kwietnia 2012r.
Adn. 9.Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan
zamknął posiedzenie XVII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Kamila Kłosowska
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Legan
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