Protokół z X Sesji Rady gminy Kłodawa,
która odbyła się w dniu 07 października 2015 r.
w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.
Proponowany porządek obrad na X Sesję Rady Gminy Kłodawa:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie posiedzenia;
b) stwierdzenie quorum;
c) przyjęcie porządku obrad;
d) przyjęcie protokołu z V, VIIII i IX Sesji Rady Gminy Kłodawa.
2. Wystąpienie
Radnych Sejmiku Wojewódzkiego Tadeusza Jędrzejczaka i Józefa
Kruczkowskiego
3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2015r.
5Informacja Wójta Gminy z wykonania prac na drogach gminnych za I półrocze oraz planach
na drugie półrocze 2015r.
6. Informacja o realizacji planów zagospodarowania przestrzennego.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały nr X/57/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, realizującym w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym
wymiarze godzin pedagogom, nauczycielom zajęć rewalidacyjnych;
b)wyboru ławników na kadencję od 2015 – 2019r. do Sądu Okręgowego w Gorzowie
Wielkopolskim;
c) zmiany uchwały Nr XLI/318/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 czerwca 2014r;
d)zmiany uchwały Nr III/17/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 stycznia 2015r;
e)udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Deszczno na wykonanie inwestycji pn. „Remont
nawierzchni ulicy Bratniej w m. Łagodzin wraz z przebudową polegającą na budowie ścieżki
rowerowej”;
f) przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze;
g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych;
h) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok”;
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na IX Sesji Rady Gminy Kłodawa.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera – przywitał wszystkich zebranych na X Sesji Rady
Gminy Kłodawa.
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Ad. 1b. Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera – na podstawie dołączonej listy obecności
stwierdził, że w obradach Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 14 radnych, w związku z
czym Sesja jest prawomocna, aby móc podejmować uchwały.
Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera- zapytał, czy Radni mają uwagi do porządku obrad.
Następnie poprosił o wykreślenie przyjęcia protokołu z IX Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad
projektów uchwał w sprawach: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rok oraz
w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy ds. opracowania Statutów Sołectw.
W związku z brakiem dalszych uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jan
Kubera poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wprowadzonymi poprawkami.
Porządek obrad został przyjęty większością głosów.
Ad 1d. Przyjęcie protokołów z V i VIII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Radni nie zgłosili uwag do protokołów z V i VIII Sesji Rady Gminy Kłodawa w związku z czym
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał przyjęcie protokołów pod
głosowanie.
Protokoły z V i VIII Sesji zostały przyjęte większością głosów.
Ad. 2. Wystąpienie Radnych Sejmiku Wojewódzkiego Tadeusza Jędrzejczaka i Józefa
Kruczkowskiego.
Radni Sejmiku Wojewódzkiego pogratulowali Pani Wójt i Radnym działań na rzecz rozwoju
Gminy Kłodawa. Zadeklarowali współpracę w zakresie doprowadzenia do remontu drogi nr
151 i drogi krajowej nr 22.
Radna Bożena Adamczak - zapytała, czy ustępujący Starosta w dalszym ciągu będzie
wspomagał Gminę Kłodawa w Starostwie doprowadzając do remontu ulicy Kasztanowej i
Lipowej w Różankach. Zwróciła uwagę na to że bardzo dużo suchych konarów wisi nad drogą
nr 22.
Radny Józef Kruczkowski – odpowiedział, że w dalszym ciągu będzie ten temat pilotował.
Sołtys sołectwa Rybakowa Jolanta Kostrubiec – poprosiłaś o wsparcie w doprowadzenia do
Rybakowa i innych miejscowości internetu szerokopasmowego.
Sołtys Sołectwa Różanki – Szklarnia Sofia Kłos - Gryska – poprosiła o wsparcie w budowie
ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 22.
Radny Wojewódzki Kruczkowski – zaproponował aby na sesję Rady Gminy zaprosić
przedstawicieli z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Ad. 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – omówiła sprawozdanie z działalności
międzysesyjnej.
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W imieniu Wójta głos zabrał Andrzej Wejgiel który omówił postęp prac w zakresie Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kłodawa.
Radna Katarzyna Chmiel – Dera – powiedziała, że wspaniałą wiadomością jest remont ulicy
Wiśniowej tym bardziej że jest to jedna z jej pierwszych interpelacji jako radnej.
Podziękowała za lampę na Osiedlu Parkowym w Różankach o którą wnioskowała od 2013
roku oraz za ogrodzenie boiska w Różankach Poprosiła o więcej szczegółów dotyczących
konieczności podłączenia Różanek do wody w Różankach.
Kierownik Zakładu Komunalnego Krzysztof Rokicki – odpowiedział, że ciężko jest
odpowiedzieć na pytanie czy obecne studnie pokryją zapotrzebowanie na wodę. Dodał, ze
największym problemem są bakterie Coli w jednej ze studni. Studnie działają obszarowo i
może być tak że bakteria zasiedli pozostałe studnie. Sanepid warunkowo dopuścił wodę do
miesiąca listopada.
Radna Bożena Adamczak – zapytała kiedy rozpocznie się remont na ulicy Wiśniowej.
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała, że najpóźniej w połowie listopada.
Ad. 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2015r.
Skarbnik Gminy Agnieszka Chudziak – omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
Kłodawa za I półrocze 2015 roku.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię komisji
na temat sprawozdania
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska –
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat sprawozdania
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk - przedstawił
pozytywną opinię Komisji na temat sprawozdania.
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – poddał przyjęcie
sprawozdania pod głosowanie.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
Ad. 5. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac na drogach gminnych za I półrocze oraz
planach na drugie półrocze 2015r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska –
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat informacji.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk pozytywną opinię Komisji na temat informacji.

przedstawił
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Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – poddał przyjęcie
informacji pod głosowanie.
Informacja została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 6. Informacja o realizacji planów zagospodarowania przestrzennego.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska –
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat informacji.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk - przedstawił
pozytywną opinię Komisji na temat informacji.
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – poddał przyjęcie
informacji pod głosowanie.
Informacja została przyjęta jednogłośnie.
Ad 7a) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/57/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r.
w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin pedagogom, nauczycielom zajęć
rewalidacyjnych.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię komisji
na temat projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska –
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk pozytywną opinię Komisji na temat projektu uchwały.

przedstawił

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za – 12
Głosy przeciw – 1
Głosy wstrzymujące się 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją X/67/2015
Ad 7b)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2015 – 2019r. do
Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.
Przewodnicząca Komisji ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Katarzyna Chmiel –
Dera poinformowała, że do Rady Gminy Kłodawa wpłynęło siedem zgłoszeń kandydatów na
ławników:
1. Pani Cieśla Danuta zamieszkała w Zdroisku.
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2. Pani Rzyszkowska Maria zamieszkała w Santocku.
3. Pani Kołtyś Barbara zamieszkała w Różankach.
4. Pan Chojnacki Henryk zamieszkały w Kłodawie.
5. Pani Szulc Emilia zamieszkała w Zdroisku.
6. Pani Cierniewska Elwira zamieszkała w Kłodawie.
7. Pan Przerywacz Jan zamieszkały w Kłodawie.
Komisja ds. zaopiniowania kandydatów na ławników powołana na Sesji Rady Gminy Kłodawa
w dniu 26 sierpnia przeanalizowała komplet dokumentów złożonych przez ławników i
stwierdziła, że wszyscy kandydaci złożyli kompletne zgłoszenie.
Ponadto Komisja zapoznała się z informacją sporządzoną przez Komendę Wojewódzką Policji
w Gorzowie Wielkopolskim nt. każdego z kandydatów . Żaden z wymienionych kandydatów
nie był notowany w policyjnych systemach informatycznych.
W uwagi na powyższe Komisja ds. zaopiniowania kandydatów na ławników pozytywnie
oceniła każdą zgłoszoną kandydaturę.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera po uprzednim
zapytaniu się kandydatów o zgodę powołał komisję skrutacyjną do przeprowadzenia tajnych
wyborów na ławników w składzie:
Bożena Adamczak
Ireneusz Winnik
Roman Leśnicki.
Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania oraz przeprowadziła tajne wybory.
Następnie odczytał protokół komisji skrutacyjnej.
Rada Gminy dokonała wyboru ławników w osobach:
1. Pani Cieśla Danuta zamieszkała w Zdroisku.
2. Pani Rzyszkowska Maria zamieszkała w Santocku.
3. Pani Kołtyś Barbara zamieszkała w Różankach.
4. Pan Chojnacki Henryk zamieszkały w Kłodawie.
5. Pani Szulc Emilia zamieszkała w Zdroisku.
6. Pani Cierniewska Elwira zamieszkała w Kłodawie.
7. Pan Przerywacz Jan zamieszkały w Kłodawie.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło14 radnych.
Głosy za – 13
Głosy przeciw – 0
Głosy wstrzymujące się 1
Uchwałą została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją X/68/2015r.
Ad 7c) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/318/14 Rady Gminy Kłodawa z
dnia 18 czerwca 2014r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska –
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały.
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Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk pozytywną opinię Komisji na temat projektu uchwały.

przedstawił

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Głosy za – 13
Głosy przeciw – 0
Głosy wstrzymujące się 1
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją X/69/2015
Ad 7d)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2015 Rady Gminy Kłodawa z
dnia 28 stycznia 2015r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska –
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk pozytywną opinię Komisji na temat projektu uchwały.

przedstawił

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Głosy za – 12
Głosy przeciw – 0
Głosy wstrzymujące się 2
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją X/70/2015
Ad 7e)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Deszczno na
wykonanie inwestycji pn. „Remont nawierzchni ulicy Bratniej w m. Łagodzin wraz z
przebudową polegającą na budowie ścieżki rowerowej”.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska –
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk pozytywną opinię Komisji na temat projektu uchwały.

przedstawił

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za – 11
Głosy przeciw – 1
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Głosy wstrzymujące się 2
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją X/71/2015
Ad 7f)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk - przedstawił
pozytywną opinię Komisji na temat projektu uchwały.
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Głosy za – 14
Głosy przeciw – 0
Głosy wstrzymujące się 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją X/72/2015
Ad 7g) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
stanowiącej własność osób fizycznych.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska –
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk pozytywną opinię Komisji na temat projektu uchwały.

przedstawił

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Głosy za – 14
Głosy przeciw – 0
Głosy wstrzymujące się 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją X/73/2015
Ad 7h) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok”.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię komisji
na temat projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska –
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały.
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Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk pozytywną opinię Komisji na temat projektu uchwały.

przedstawił

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Głosy za – 14
Głosy przeciw – 0
Głosy wstrzymujące się 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją X/74/2015
Ad 7i Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2015
rok.
Skarbnik Gminy Kłodawa Agnieszka Chudziak - omówiła projekt uchwały.
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Głosy za – 12
Głosy przeciw – 1
Głosy wstrzymujące się 1
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją X/75/2015
Ad 7j. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady gminy Kłodawa ds.
opracowania Statutu Gminy Kłodawa i Statutu Sołectw.
Po dyskusji w skład komisji zaproponowali zostali następujący radni:
Gerard Bieryło
Katarzyna Chmiel – Dera
Wanda Grabowska
Andrzej Korona
Ireneusz winnik
Wiesław Witczyk
W głosowaniu niejednogłośnym Przewodniczącym Komisji został Gerard Bieryło.
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał pod głosowanie przyjęcie
projektu uchwały z powyższymi nazwiskami.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Głosy za – 14
Głosy przeciw – 0
Głosy wstrzymujące się 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją X/76/2015
Ad. 8 Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Wanda Grabowska - zapytała czy przewidziana jest budowa kanalizacji na ulicach
Jaśminowej Konwaliowej Kasztanowej w Chwalęcicach. Zapytała co się stało z tabliczkami z
nazwami ulic.
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Kierownik Monika Antczak – odpowiedziała, że koniec listopada to termin kiedy te tabliczki
będą instalowane.
Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, że jest taka możliwość w ramach inicjatyw społecznych.
Jeśli pojawi się możliwość pozyskania pieniędzy na ten cel to będziemy składać wnioski.
Nabór wniosków odbędzie się prawdopodobnie w drugiej połowie przyszłego roku.
Radna Bożena Adamczak - złożyła interpelacje dotyczące ulic Brzozowej i Zielonej. Złożyła
również do powiatu interpelację dotyczącą remontu ulicy Kasztanowej. Poprosiła o inne
utwardzenie zjazdu z ulicy Niepodległości wyjeżdżając z Wojcieszyc w kierunku ulicy Lipowej.
Podziękowała za pomoc w organizacji Święta Seniorów. Zapytała, czy zostały przeprowadzone
badania wyjaśniające skąd w wodzie w Różankach są duże ilości Manganu i Żelaza.
Kierownik Krzysztof Rokicki – powiedział, że ostatnie badania były wykonywane 8 dni temu i
do tej pory nie ma wyników. Wyjaśnił, że jest to prawdopodobnie wynikiem dużej ilości wody
która została wypompowana.
Wójt Gminy Anna Mołodciak – powiedziała, że na pewno będzie wykonywana droga przy
Sali wiejskiej w Różankach. Dodała, że priorytetem jest zrównoważony rozwój wszystkich
sołectw. Dodała, że złożyła deklarację partycypowania w kosztach remontu ulicy Kasztanowej
jeżeli powiat będzie realizował tą inwestycję.
Sołtys Rybakowa Jolanta Kostrubiec - poprosiła radnych aby przy konstruowaniu budżetu
pochylić się nad Rybakowem, Santocznem i Mironicami.
Radny Andrzej Korona – ponownie podniósł sprawę drogi rolniczej prowadzącej do Kaczego
Dołka. Droga została zaorana. Zapytał co gmina zamierza z tym zrobić i co do tej pory zostało
zrobione. Ponadto złożył interpelację nieustającą w sprawie tej drogi. Poprosił aby na każdej
sesji udzielać informację o postępie prac.
Kierownik Monika Antczak – odpowiedziała, ze jest wiele takich dróg na terenie Gminy
Kłodawa. Powiedziała, że Pan zostanie ponownie wezwany do naprawienia tej drogi.
Wkroczenie na drogę sądową jest bardzo czasochłonne.
Radny Roman Leśnicki – powiedział, że droga rowerowa od Wojcieszyckiej kończy się przy
plaży i tam jest bardzo wysoki krawężnik. Rowerzyści korzystają z niebezpiecznego przejścia
dla pieszych. Poprosił o zamontowanie czegoś doraźnego co ułatwi zjazd z krawężnika.
Kierownik Monika Antczak – powiedziała, że wszystkie interpelacje zgłaszane są do powiatu
ale bardzo często pozostają bez odpowiedzi.
Radna Katarzyna Chmiel – Dera – powiedziała, ze jakiś czas temu złożyła interpelację aby
systematycznie utwardzać alejki na cmentarzu. Zapytała, czy takie prace są przewidywane.
Kierownik Krzysztof Rokicki – powiedział, że nie funduszy na ten cel ale postara się znaleźć
jakieś rozwiązanie.
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Sołtys Sołectwa Rybakowo Jolanta Kostrubiec – zapytała czy zgodne jest z prawem
wieszanie na grobach tabliczek w informacją o zaległościach.
Kierownik Krzysztof Rokicki – odpowiedział, że ta akcja ma na celu informowanie głównie
osoby które mieszkają bardzo daleko i tylko raz w roku są na cmentarzu.
Radny Czesław Konieczuk – powiedział, że temat został wywołany na komisji komunalnej,
ponieważ są bardzo duże zaległości w opłatach za grób.
Ad. 10. Wolne wnioski.
Nie zgłoszono wolnych wniosków.
Ad. 11. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – podziękował wszystkim za przybycie
następnie w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął obrady X Sesji Rady Gminy
Kłodawa.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:Kamila Kłosowska
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa
Jan Czesław Kubera
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