
Protokół z posiedzenia XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu 23 kwietnia 2014r. 

w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Kłodawa. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie posiedzenia; 

b) stwierdzenie quorum; 

c) przyjęcie porządku obrad. 

2. Uchwalenie uchwał w sprawach: 

a) Zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2014rok. 

3. Wolne wnioski. 

4. Zamknięcie obrad XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – przywitał wszystkich zebranych na XXXIX Sesji Rady 

Gminy Kłodawa.  

 

Ad. 1b. Stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – na podstawie dołączonej listy obecności stwierdził, że 

w obradach XXXIV Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 14 radnych, w związku z czym Sesja jest 

prawomocna aby móc podejmować uchwały.  

 

Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 

Nie zgłoszono uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy  Andrzej Legan poddał pod 

głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za:                             14 

Głosy przeciw:                     0 

Głosy wstrzymujące się:    0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2014 rok. 

Sekretarz Gminy Karolina Niciejewska – wyjaśniła, że podjęcie uchwały jest niezbędne w celu 
przekazania Klubowi Sportowemu „Róża Różanki” dotacji stanowiącej wkład własny w ubieganiu się o 
środki na realizację zadania pn. „Przebudowa kompleksu boiska sportowego w miejscowości 
Różanki”. 
 
Radny Andrzej Korona – zapytał jak zaplanowane na ten rok zawody strażackie wpłyną na remont 
boiska. Dodał,  że dowiedział się że władze klubu odmówiły zgody na zorganizowanie na boisku 
festynu, argumentując, że grozi to zniszczeniem płyty. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że zawody odbywać się będą na boisku bocznym nie 
głównym. 



Prezes Klubu „Róża Różanki” Wiesław Motyk – powiedział, że trawa na boisku bocznym zostanie 
zasiana po zawodach strażackich, a festyn planowany jest na koniec czerwca. Dodał, że festyn przez 
wiele lat odbywał się we wrześniu a w tym roku nastąpiła zmiana terminu. Gdyby festyn odbywał się 
we wrześniu nie byłoby problemu. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – dodała, że płyta główna będzie przez klub użytkowana nie wcześniej 
jak od września i być może dożynki odbędą się na płycie głównej. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że jeżeli mieszkańcy nie mogą zorganizować na boisku 
festynu, to nie powinniśmy tam robić dożynek. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – zaproponowała, aby nie dyskutować teraz na ten temat, ponieważ do 
sierpnia jest jeszcze dużo czasu. 
 
Radna Bożena Adamczak – powiedziała, że festyn jest bardzo potrzebny parafianom, ponieważ 
podczas niego będą zbierane pieniążki na remont elewacji kościoła. Termin został zmieniony ze 
względu na to żeby nie zbiegał się z dożynkami. Zapytała, czy festyn może się odbyć na bocznym 
boisku. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – powiedziała, że rada parafialna musi się porozumieć z klubem, może 
trzeba wziąć pod uwagę inny termin np. zaraz po zawodach strażackich. 
 
Radna Bożena Adamczak – powiedziała, że rada parafialna podejmuje decyzję w sprawie terminu. 
 
Radna Renata Kożuchowska – powiedziała, że bezsensem jest sianie trawy w czerwcu, ponieważ 
upały ją zniszczą. 
 
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan zamknął dyskusję w 
tym punkcie i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za:                           14 

Głosy przeciw:                   0 

Głosy wstrzymujące się:  0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXIX/295/14. 

 

Ad. 3. Wolne wnioski. 

Radni nie zgłosili wolnych wniosków. 

 

Ad. 4. Zamknięcie obrad XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan zamknął 

obrady XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Kamila Kłosowska 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 

Andrzej Legan 

 



 

 
 
 

 


