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Protokół z posiedzenia XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu 20 marca 2013r. 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kłodawa. 

 

 

Proponowany porządek obrad na XXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kłodawa: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie posiedzenia; 

b) stwierdzenie quorum; 

c) przyjęcie porządku obrad. 

2. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2013 rok; 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2013-2020; 

c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt  na terenie Gminy Kłodawa w 2013 roku. 

3. Zamknięcie obrad XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Ad.1a Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – przywitał wszystkich zebranych na XXVI 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa i otworzył jej obrady. 

 

Ad. 1b. Stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa - na podstawie dołączonej listy obecności stwierdził, że 

obradach XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa  uczestniczy 13 radnych, wobec czego jest 

ona prawomocna, aby móc podejmować uchwały. 

 

Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – zapytał, czy radni mają  uwagi do porządku obrad. 

 

Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał 

przyjęcie porządku obrad pod głosowanie. 

Porządek obrad zostali przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 2a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2013 

rok. 

Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska – omówiła projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – przedstawiła 

pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 13  radnych. 

Głosy za – 13 

Głosy przeciw - 0 



2 
 

Głosy wstrzymujące się - 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XXVI/201/13 

 

Ad. 2b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa 

na lata 2013-2020 

Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska – omówiła projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – przedstawiła 

pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Radny Andrzej Korona – zapytał dlaczego w załączniku nr 2 nie ujęto zadania pn. „remont świetlicy 

w Wojcieszycach”. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że na zadanie jest podpisana umowa z marszałkiem. 

Zadanie nie będzie zrealizowane w roku bieżącym z powodu braku dochodów, tylko w przyszłym. 

Dodała, że zadanie nie będzie ujęte w WPF.  

 

Radny Andrzej Korona – przypomniał, że mowa jest o wieloletniej prognozie finansowej a nie 

prognozie bieżącej. 

 

Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska – wyjaśniła, że jest to zadanie polegające na remoncie, nie 

inwestycja, w związku z czym nie musi być ujęte w WPF. 

 

Radny Andrzej Korona – uważa, że zadanie powinno być wprowadzone do WPF. 

 

Po dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 13  radnych. 

Głosy za – 11 

Głosy przeciw --2 

Głosy wstrzymujące się -0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXVI/202/13 

 

Ad. 2c. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Kłodawa w 2013 roku. 

Inspektor Marek Jędraszczyk – omówił projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – przedstawiła 

pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 13  radnych. 

Głosy za – 13 
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Głosy przeciw - 0 

Głosy wstrzymujące się - 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXVI/203/13  

 

Ad. 3. Zamknięcie obrad XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Przewodniczący Rady Andrzej Legan – podziękował wszystkim za przybycie i zamknął 

obrady XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

 

Protokołowała: 

Kamila Kłosowska 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Legan 


