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Protokół z I Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu 21 listopada 2018 roku  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojcieszycach. 

 

Porządek obrad I Sesji Rady Gminy Kłodawa ustalony postanowieniem Komisarza 
Wyborczego: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 

2. Przyjęcie dziennego porządku obrad. 

3. Złożenie ślubowania przez radnych. 

4. Wybór przewodniczącego i zastępcy lub zastępców. 

5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta. 

6. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ich prawomocności (rozpoczęcie o godz. 11:00). 

Radny prowadzący obrady -  Andrzej Korona  - jako najstarszy wiekiem radny, działając na 
podstawie Art. 20 ust 2c Ustawy o samorządzie gminnym, otworzył obrady I sesji Rady Gminy 
Kłodawa w kadencji przypadającej na lata 2018 – 2023. Następnie  na podstawie listy 
obecności (załącznik nr 1 do protokołu) oraz obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Zielonej 
Górze z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa 
lubuskiego stwierdził, że na sali jest obecnych 15 pań i panów, którzy w wyborach 
samorządowych dnia 21 października 2018 zostali wybrani radnymi Gminy Kłodawa. 
Następnie przywitał wszystkich przybyłych, Radnego Rady Powiatu Grzegorza Zapytowskiego, 
Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Teresę Szawiel, Wójta Gminy Kłodawa Annę 
Mołodciak, Sołtysów, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wszystkich 
śledzących obrady w internecie. Poinformował, że dopiero po objęciu mandatów, to jest po 
złożeniu ślubowania przez radnych–elektów, rada będzie mogła podejmować prawomocne 
postanowienia i uchwały. 

 

Ad.2.Przyjęcie porządku obrad. 

Radny prowadzący obrady -  Andrzej Korona - poinformował, że Komisarz Wyborczy  
w Gorzowie Wlkp. pan sędzia Robert Mokrzecki, w Postanowieniu z dnia 8 listopada 2018r. 
popełnił błędy, bowiem wyznaczył termin I sesji Rady Gminy Kłodawa nie wyznaczając 
miejsca oraz ustalił porządek obrad, do czego nie uprawnia go ani Ustawa o samorządzie 
gminnych ani w Kodeks Wyborczy. Użył pozaprawnego pojęcia „dzienny porządek obrad”, 
który miałby został ustalony zanim radni obejmą mandaty. Zaproponował, aby przejść do 
punktu 3 porządku obrad, czyli złożenia ślubowania przez radnych, a następnie powrócić do 
punktu 2 i przyjąć porządek obrad. Zapytał czy radni elekci podzielają jego sposób myślenia.  
Nikt nie zgłosił zastrzeżeń. 

 

Ad.3.Złożenie ślubowania przez radnych. 

Radny prowadzący obrady - Andrzej Korona - przytoczył art. 23 ust.1 ustawy o samorządzie 
gminnym stanowiący, iż przed przystąpieniem do wykonania mandatu radni składają 
ślubowanie. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty ślubowania 
wywołuje się kolejno radnych, którzy wypowiadają słowa „ślubuję”, do którego mogą dodać 
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zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”. 

Odczytał przewidzianą ustawą rotę ślubowania: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej 
Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając 
na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców, po czym wywoływał  radnych   
w kolejności alfabetycznej: 

1. Bożena Adamczak  
2. Gerard Bieryło  
3. Henryk Brzana  
4. Ryszard Burzawa  
5. Katarzyna Chmiel-Dera  
6. Rafał Chodkiewicz  
7. Wanda Grabowska  
8. Andrzej Korona  
9. Jan Kubera  
10. Roman Leśnicki  
11. Janina Maciejewska  
12. Benedykt Piotrowski  
13. Ireneusz Winnik  
14. Wiesław Witczyk  
15. Damian Żołędziejewski  
Wszyscy wywołani wypowiedieli słowa  „ślubuję”  lub „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 
Radny prowadzący obrady - Andrzej Korona - stwierdził, że wszyscy wybrani na radnych 
złożyli ślubowania i mogą od tej chwili przystąpić do wykonywania mandatu radnego gminy 
Kłodawa. 

Następnie zgłosił wniosek formalny o przyjęcie postanowienia proceduralnego w sprawie 
porządku obrad I sesji  Rady Gminy Kłodawa (druk BRG nr 2/2018), którego projekt radni 
otrzymali na piśmie przed rozpoczęciem sesji. Zgłosił autopoprawki dotyczące punktu 7 
podpunktu d, gdzie zmieniono słowo „sprzewodniczących” na „przewodniczących” oraz  
w pierwszym zdaniu uzasadnienia zmieniona została data z „18 listopada 2018r.” na  
„8 listopada 2018r.”, dodając iż autopoprawki nie podlegając głosowaniu.  Zapytał czy radni 
zgłaszają uwagi do przedłożonego projektu porządku obrad. 

W związku z brakiem uwag lub poprawek, poddał pod głosowanie przyjęcia postanowienia 
proceduralnego w sprawie porządku obrad I sesji  Rady Gminy Kłodawa (druk BRG nr 2/2018). 

GŁOSOWANIE NR 1 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   15 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 0 

Postanowienie proceduralne zostało przyjęte i zarejestrowane pod pozycją I/1/18. 

Zgodnie z przyjętym postanowieniem proceduralnym nr I/1/18, porządek obrad I sesji Rady 
Gminy Kłodawa przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji 
2. Złożenie ślubowania przez radnych 
3. Przyjęcie porządku obrad 
4. Złożenie ślubowania przez Wójta 
5. Wybór przewodniczącego Rady Gminy 

a) przyjęcie postanowienia proceduralnego w sprawie sposobu głosowania tajnego  
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w celu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 
b) zgłaszanie kandydatów 
c) powołanie komisji skrutacyjnej 
d) głosowanie 
e) ogłoszenie wyniku wyborów przez komisję skrutacyjną 
f)przyjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa 

6. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy 
a) przyjęcie postanowienia proceduralnego w sprawie sposobu głosowania tajnego 

w celu wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy 
b) zgłaszanie kandydatów 
c) powołanie komisji skrutacyjnej 
d) głosowanie 
e) ogłoszenie wyniku wyborów przez komisję skrutacyjną 
f) przyjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Kłodawa 

7. Powołanie komisji stałych Rady Gminy 
a) przyjęcie uchwały w sprawie określenia ilości, nazwy oraz liczby członków 
Komisji problemowych Rady Gminy Kłodawa 
b) zgłaszanie kandydatów na członków poszczególnych komisji stałych 
c) wybory składów poszczególnych komisji 
d) wybory przewodniczących poszczególnych komisji 
e) przyjęcie uchwały w sprawie powołania komisji problemowych Rady Gminy 
Kłodawa 

8. Przyjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kłodawa  
w Zgromadzeniu Związku Celowego Gmin MG-6 

9. Wolne wnioski i informacje 
10. Zamkniecie sesji 

 

Ad.4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy. 

Radny prowadzący obrady – Andrzej Korona poinformował, ze w przepisach prawa brak 
wytycznych dotyczących sposobu składania ślubowania. Zaproponował, żeby dokonało się to 
poprzez odczytanie roty ślubowania przez wójta-elekta.  Nie było innych propozycji. 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odczytała przewidzianą prawem rotę ślubowania: Obejmując 
urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd 
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy, dodając na 
końcu słowa „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 

Radny prowadzący obrady – Andrzej Korona – stwierdził, że pani Anna Genowefa Mołodciak 
złożyła przed Radą Gminy Kłodawa wymagane prawem ślubowanie i w ten sposób objęła 
urząd Wójta Gminy Kłodawa. Pogratulował w imieniu swoim i pozostałych Radnych 
znakomitego wyniku w wyborach i życzył sukcesów, zdrowia i powodzenia. 

Wójt Gminy Anna Mołodciak - podziękowała wszystkim oraz złożyła gratulację radnym za 
zdobycie mandatów. Dodała, iż wspólnie otrzymali duży mandat zaufania od mieszkańców. 
Oby wspólne decyzje były trafne, a mieszkańcy którzy powierzyli ten mandat, byli 
zadowoleni. Obiecała, iż wspólnie z pracownikami urzędu, kierownikami jednostek 
organizacyjnych przy współudziale sołtysów, będzie zgodnie współpracowała dla dobra naszej 
gminy. Podziękowała i jeszcze raz pogratulowała. 

Radny prowadzący obrady – Andrzej Korona – powiedział, iż Sołtysi wyrazili chęć 
przyłączenia się do gratulacji. Sołtys Jolanta Kostrubiec w imieniu wszystkich sołtysów 
pogratulowała wygranych wyborów i objęcia urzędu Wójta Gminy Kłodawa, wyraziła 
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zadowolenie z możliwości dalszej współpracy. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – podziękowała i poinformowała, iż sołtysi są jeszcze 
przed wyborami. Dotychczas bardzo dobrze reprezentowali swoje sołectwa, więc życzyła 
aprobaty w niedalekich wyborach. Następnie zaproponowała wykonanie wspólnej 
pamiątkowej fotografii. 

Radny prowadzący obrady – Andrzej Korona – zapytał, czy Radni wyrażają zgodę, co zostało 
zaaprobowane przez aklamację. 

 

Ad. 5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa. 

Radny prowadzący obrady – Andrzej Korona – powiedział, iż zgodnie ze Statutem Gminy 
Kłodawa rada każdorazowo ustala sposób głosowania tajnego. Dlatego opracował projekt 
postanowienia proceduralnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa. 
Wprowadził autopoprawkę, polegającą na zmianie w pierwszym zdaniu uzasadnienia słowa 
„wiceprzewodniczących” na słowo „przewodniczącego”. Zapytał czy są jakieś uwagi lub 
wnioski do tego postanowienia. 

W związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie przyjęcie postanowienia proceduralnego 
w sprawie sposobu głosowania tajnego w celu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 
Kłodawa (druk BRG nr 3/2018). 

GŁOSOWANIE NR 2 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   15 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 0 

Postanowienie proceduralne zostało przyjęte i zarejestrowane pod pozycją I/2/18. 

Radny prowadzący obrady – Andrzej Korona - poprosił o zgłaszanie kandydatów na 
Przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa. 

Radny Ryszard Burzawa - zgłosił kandydaturę Radnej Katarzyny Chmiel-Dery, która wyraziła 
zgodę na kandydowanie. 

Radny Henryk Brzana - zgłosił kandydaturę Radnego Andrzeja Korony, który wyraził zgodę na 
kandydowanie. 

Radny Benedykt Piotrowski - zgłosił kandydaturę Radnego Jana Kubery, który wyraził zgodę 
na kandydowanie. 

Radny prowadzący obrady – Andrzej Korona – dwukrotnie wezwał do zgłaszania kolejnych 
kandydatur. Z uwagi na brak zgłoszeń stwierdził, że lista kandydatów została zamknięta  
i odczytał ją w kolejności alfabetycznej: 

1. Katarzyna Chmiel-Dera 

2. Andrzej Korona 

3. Jan Kubera 

Radny prowadzący obrady – Andrzej Korona – wobec zgłoszenia jego kandydatury na 
przewodniczącego zaproponował zmianę osoby prowadzącego obrady. Radca prawny  
dr Krzysztof Grzesiowski stwierdził, że nie ma ku temu podstaw prawnych. 

Następnie Radny prowadzący obrady – Andrzej Korona poprosił o zgłaszanie kandydatów do 
Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie tajne. Dodał, iż zgodnie z przyjętym 
regulaminem  komisja powinna się składać z trzech osób. 
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Radna Bożena Adamczak – zgłosiła kandydaturę Janiny Maciejewskiej, na co Radna Janina 
Maciejewska wyraziła zgodę. 

Radny Ryszard Burzawa – zgłosił kandydaturę Wiesława Witczyka, na co Radny Wiesław 
Witczyk wyraził zgodę. 

Radny Wiesław Witczyk - zgłosił kandydaturę Damiana Żołędziejewskiego, na co Radny 
Damian Żoędziejewski wyraził zgodę. 

Radny Ireneusz Winnik - zgłosił kandydaturę Benedykta Piotrowskiego, na co Radny 
Benedykt Piotrowski wyraził zgodę. 

Radny prowadzący obrady – Andrzej Korona - w związku z barkiem innych kandydatów 
zaproponował przegłosowanie składu Komisji Skrutacyjnej, poprzez oddanie głosu  
popierającego na wybranych kandydatów, bez możliwości oddania głosu „przeciw” oraz 
„wstrzymuje się”. Kandydatury zostały głosowane w kolejności alfabetycznej. 

Radny prowadzący obrady – Andrzej Korona – poddał pod głosowanie kandydatury Radnej 
Janiny Maciejewskiej na członka Komisji Skrutacyjnej. 

GŁOSOWANIE NR 3 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   15 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 0 

Radny prowadzący obrady – Andrzej Korona – poddał pod głosowanie kandydatury Radnego 
Benedykta Piotrowskiego na członka Komisji Skrutacyjnej. 

GŁOSOWANIE NR 4 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   7 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 0 

Radny prowadzący obrady – Andrzej Korona – poddał pod głosowanie kandydatury Radnego 
Wiesława Witczyka na członka Komisji Skrutacyjnej. 

GŁOSOWANIE NR 5 (załącznik nr 2do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. 

Głosy za   10 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 0 

Radny prowadzący obrady – Andrzej Korona – poddał pod głosowanie kandydatury Radnego 
Damiana Żołędziejewskiego na członka Komisji Skrutacyjnej. 

GŁOSOWANIE NR 6 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   15 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 0 

Radny prowadzący obrady – Andrzej Korona – stwierdził, iż Radni Jania Maciejewska oraz 
Damian Żołędziejewski otrzymali po 15 głosów, Radny Wiesław Witczyk otrzymał 10 głosów, 
Radny Benedykt Piotrowski otrzymał 7 głosów. Oznacza to, że w skład Komisji Skrutacyjnej 
weszli Radni Jania Maciejewska, Damian Żołędziejewski oraz Wiesław Witczyk.  
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Poprosił o przygotowanie kart do głosowania tajnego, a następnie przypomniał zasady 
głosowania: każdy Radny ma możliwość oddania swojego głosu zaznaczając krzyżykiem 
wyznaczone pole przy popieranym kandydacie, następnie należy wrzucić kartę do urny. Głos 
nieważny to taki, na którym zaznaczono więcej niż jeden krzyżyk, wstrzymujący kiedy nie 
zaznaczono żadnego kandydata.   

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wiesław Witczyk wyczytał kolejno radnych, którzy po 
otrzymaniu karty do głosowania udawali się za zasłonę i wrzucali karty do urny. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wiesław Witczyk - odczytał protokół Komisji 
Skrutacyjnej z ustalenia wyników z głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa.  

Komisja w składzie: 

Wiesław Witczyk - Przewodniczący 

Janina Maciejewska - Członek Komisji 

Damian Żołędziejewski - Członek Komisji 

stwierdza, iż rozdano 15 kart do głosowania. Z urny zostało wyjętych 15 kart,  
w tym: 

- kart ważnych 15 sztuk 

- kart nieważnych 0 sztuk 

- głosy ważne 15 sztuk 

- głosy nieważne 0 sztuk 

Oświadczył, iż komisja zakończyła liczenie głosów oddanych na kandydatów: 

1. Katarzyna Chmiel-Dera 2 głosy 

2. Andrzej Korona  7 głosów 

3. Jan Kubera   6 głosów 

Radny Andrzej Korona- powiedział, iż w wyborach na przewodniczącego rady gminy 
niezbędna jest bezwzględna liczba głosów, czyli liczba głosów „za” musi być większa niż suma 
głosów „przeciw” i wstrzymujących się. W tym przypadku do wyboru potrzebna jest liczba 
głosów „za” w ilości 8. Oznacza to, że głosowanie musi zostać przeprowadzone ponownie.  
W związku z czym, poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do drugiego 
głosowania, na których będą widniały nazwiska kandydatów: Andrzej Korona i Jan Kubera. 
Zasady głosowania nie uległy zmianie. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wiesław Witczyk wyczytał kolejno radnych, którzy po 
otrzymaniu karty do głosowania oddali głos i wrzucili kartę do urny. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wiesław Witczyk - odczytał protokół Komisji 
Skrutacyjnej z ustalenia wyników z II głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa.  

Komisja w składzie: 

Wiesław Witczyk - Przewodniczący 

Janina Maciejewska - Członek Komisji 

Damian Żołędziejewski - Członek Komisji 

stwierdza, iż rozdano 15 kart do głosowania, z urny zostało wyciągniętych także 15 kart,  
w tym: 

- kart ważnych 15 sztuk 

- kart nieważnych 0 sztuk 

 

- głosy ważne 14 sztuk 
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- głosy nieważne 1 sztuka 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wiesław Witczyk – oświadczył, iż komisja zakończyła 
liczenie głosów, odczytując liczbę głosów oddanych na kandydatów: 

1. Andrzej Korona  9 głosów 

2. Jan Kubera   5 głosów 

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że Andrzej Korona otrzymał wymaganą ustawowo liczbę 
głosów i został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona - podziękował za zaufanie, dodając iż dołoży 
starań o to by w rozpoczynającej się kadencji Rada pracowała w sposób dobrze 
zorganizowany, sprawny, z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców. Zobowiązał się do 
zadbania o dobrą współpracę pomiędzy Radą i Wójtem oraz Radą i sołtysami. 

Następnie przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego 
Rady Gminy Kłodawa, wyjaśniając, iż w projekcie, we wskazanym miejscu będzie wpisane 
nazwisko wybranego Przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa, tj. Andrzeja Korony, następnie 
odczytał pełny projekt uchwały. 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona poddał przyjęcie 
uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa pod głosowanie (druk 
BRG nr 4/2018). 

GŁOSOWANIE NR 7 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   15 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją I/1/18. 

Radny Ireneusz Winnik – zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym oraz Statutem Gminy 
Kłodawa pisemnie zgłosił powstanie Klubu Radnych „Nasza Gmina Kłodawa”, w skład którego 
wchodzą Radni: Henryk Brzana, Roman Leśnicki, Benedykt Piotrowski oraz Ireneusz Winnik. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – poinformował, iż zgodnie z Ustawą  
o samorządzie gminnym oraz Statutem Gminy Kłodawa, Przewodniczący prowadzi rejestr 
klubów radnych. 

 

Ad. 6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kłodawa. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – przypomniał, że zgodnie ze Statutem Gminy 
Kłodawa rada każdorazowo ustala sposób głosowania tajnego. Dlatego też opracował projekt 
postanowienia proceduralnego w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy 
Kłodawa. Wprowadził autopoprawkę, polegającą na zamianie w rozdziale I, punkcie 6a słowa  
„przewodniczącego” na „wiceprzewodniczących” oraz w punkcie 6c na zamianie słowa 
„przewodniczącego” na „wiceprzewodniczących” , a także zmianie w rozdziale III, punkcie 2b 
poprzez zmianę zdania z „można oddać głos tylko na kandydatów lub tylko na jednego 
kandydata” na „można oddać głos tylko na dwóch kandydatów lub tylko na jednego 
kandydata”. 

W związku z brakiem dalszych uwag poddał pod głosowanie przyjęcie postanowienia 
proceduralnego w sprawie sposobu głosowania tajnego w celu wyboru 
wiceprzewodniczących Rady Gminy Kłodawa (druk BRG nr 5/2018). 

GŁOSOWANIE NR 8 (załącznik nr 2 do protokołu) 
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W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   15 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 0 

Postanowienie proceduralne zostało przyjęte i zarejestrowane pod pozycją I/3/18. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona - poprosił o zgłaszanie kandydatów na 
wiceprzewodniczących Rady Gminy Kłodawa. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – zgłosił kandydaturę Radnej Bożeny 
Adamczak, która wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Radna Wanda Grabowska - zgłosiła kandydaturę Radnego Gerarda Bieryło, który wyraził 
zgodę na kandydowanie. 

Radny Ryszard Burzawa – zgłosił kandydaturę Radnej Katarzyny Chmiel-Dery, która wyraziła 
zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – dwukrotnie wezwał do zgłaszania kolejnych 
kandydatur. Z uwagi na brak zgłoszeń, odczytał listę kandydatów w kolejności alfabetycznej: 
1. Bożena Adamczak 

2. Gerard Bieryło 

3. Katarzyna Chmiel-Dera 

Zaproponował by członkowie poprzedniej Komisji Skrutacyjnej kontynuowali pracę. Radni 
Jania Maciejewska, Damian Żołędziejewski oraz Wiesław Witczyk wyrazili zgodę na pracę  
w komisji. 

W związku z brakiem dalszych uwag poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej, tj. 
Radnych Jany Maciejewskiej, Wiesława Witczyka oraz Damiana Żołędziejewskiego. 

GŁOSOWANIE NR 9 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   15 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 0 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, w związku z czym Komisja Skrutacyjna przystąpiła do 
pracy. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – przypominał, iż każdy Radny może oddać dwa 
głosy, ponieważ zgodnie ze Statutem Gminy, wybiera się dwóch wiceprzewodniczących. Przy 
oddaniu większej ilości głosów, staną się nieważne. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wiesław Witczyk - wyczytał kolejno radnych, którzy po 
otrzymaniu karty do głosowania oddali głos i wrzucili kartę do urny. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wiesław Witczyk - odczytał protokół Komisji 
Skrutacyjnej z ustalenia wyników z głosowania na wicerzewodniczących Rady Gminy 
Kłodawa.  

Komisja w składzie: 

Wiesław Witczyk - Przewodniczący 

Janina Maciejewska - Członek Komisji 

Damian Żołędziejewski - Członek Komisji 

stwierdza, iż rozdano 15 kart do głosowania, z urny zostało wyciągniętych także 15 kart,  
w tym: 
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- kart ważnych 15 sztuk 

- kart nieważnych 0 sztuk 

- głosy ważne 14 sztuk 

- głosy nieważne 1 sztuk 

Oświadczył, iż komisja zakończyła liczenie głosów i odczytał liczbę głosów oddanych na 
kandydatów: 

1. Bożena Adamczak  8 głosów 

2. Gerard Bieryło  9 głosów 

3. Katarzyna Chmiel-Dera 6 głosów 

Komisja Skrutacyjna na podstawie wyników głosowania tajnego ustaliła, iż w związku  
z uzyskaniem największej liczby głosów wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Kłodawa 
wybrano Bożenę Adamczak oraz Gerarda Bieryło. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – pogratulował wybranym na 
wiceprzewodniczących. Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru 
wiceprzewodniczących Rady Gminy Kłodawa, a ze względu na brak uwag, poddał go pod 
głosowanie (druk BRG nr 6/2018). 

GŁOSOWANIE NR 10 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   15 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją I/2/18.   

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona - zarządził 20-minutową przerwę. 

 

Ad. 7. Powołanie Komisji Stałych Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – omówił projekt uchwały w sprawie określenia 
ilości, nazwy oraz liczby członków Komisji problemowych Rady Gminy Kłodawa, wymienił 
proponowane poszczególne komisje stałe oraz wymaganą liczbę ich członów. Przypomniał 
również, że radny może być członkiem tylko dwóch komisji. 

Radny Ireneusz Winnik – zapytał, w jaki sposób uzupełnić skład wszystkich komisji , jeżeli 
radny może być członkiem jedynie 2 komisji stałych. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – wyjaśnił, iż skład ilościowy komisji jest 
limitowany od 5 do 8 osób, dlatego też nie będzie problemu w obsadzeniem wszystkich 
komisji. Dodał, iż przed odbyciem sesji poprosił radnych by zastanowili się w jakich komisjach 
chcieliby uczestniczyć. 

Radny Jan Kubera – wyraził dezaprobatę takiemu na działania zmierzające do ustalenia 
składu komisji przed odbyciem sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – wyjaśnił, że celem tych konsultacji było 
zapobieżenie powtórzeniu się sytuacji sprzed 4 lat, kiedy to niektórym radnym 
uniemożliwiono pracę w komisjach odpowiadających ich zainteresowaniom.   Zapewnił, iż 
wszystko odbędzie się zgodnie z przyjętymi procedurami. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie określenia ilości, nazwy oraz liczby członków Komisji problemowych Rady Gminy 
Kłodawa (druk BRG nr 7/2018). 



10 

GŁOSOWANIE NR 11 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   15 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją I/3/18. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona - poprosił o podawanie kandydatów do Komisji 
Rewizyjnej, której limit członków wynosi 3 – 5. 

Radny Henryk Brzana – zgłosił kandydaturę Ireneusza Winnika, który wyraził zgodę na 
kandydowanie. 

Radna Bożena Adamczak – zgłosiła kandydaturę Wiesława Witczyka, który wyraził zgodę na 
kandydowanie. 

Radny Gerard Bieryło – zgłosił kandydaturę Rafała Chodkiewicza, który wyraził zgodę na 
kandydowanie. 

Radny Ryszard Burzawa – zgłosił kandydaturę Janiny Maciejewskiej, która wyraziła zgodę na 
kandydowanie. 

Radna Wanda Grabowska – zgłosiła kandydaturę Ryszarda Burzawy, który wyraził zgodę na 
kandydowanie. 

Radny Ireneusz Winnik – zgłosił kandydaturę Jana Kubery, który wyraził zgodę na 
kandydowanie. 

W związku z brakiem kolejnych kandydatur, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona 
wyjaśnił procedurę głosowania, polegającą na oddawaniu głosu „za”, „przeciw” lub 
„wstrzymuje się” na każdego kandydata podczas odrębnych głosowań. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – poddał pod głosowanie kandydatury: 

- Radnego Ryszarda Burzawy na członka Komisji Rewizyjnej. 

GŁOSOWANIE NR 12 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   14 

Głosy przeciw   1 

Głosy wstrzymujące się 0 

- Radnego Rafała Chodkiewicza na członka Komisji Rewizyjnej.  

GŁOSOWANIE NR 13 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   9 

Głosy przeciw   1 

Głosy wstrzymujące się 5 

- Radnego Jana Kubery na członka Komisji Rewizyjnej. 

 

GŁOSOWANIE NR 14 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   5 

Głosy przeciw   1 
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Głosy wstrzymujące się 9  

- Radnej Janiny Maciejewskiej na członka Komisji Rewizyjnej. 

GŁOSOWANIE NR 15 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   9 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 6 

- Radnego Ireneusza Winnika na członka Komisji Rewizyjnej. 

GŁOSOWANIE NR 16 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   15 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 0 

- Radnego Wiesława Witczyka na członka Komisji Rewizyjnej.  

GŁOSOWANIE NR 17 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   10 

Głosy przeciw   1 

Głosy wstrzymujące się 4 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona - na podstawie wyników głosowania stwierdził, 
iż do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali Radni: Ireneusz Winnik, Wiesław Witczyk, Rafał 
Chodkiewicz , Janina Maciejewska i Ryszard Burzawa.  

Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji. 

Radna Bożena Adamczak – zgłosiła kandydaturę Wiesława Witczyka, Radny Wiesław Witczyk 
wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny Ryszard Burzawa - zgłosił kandydaturę Ireneusza Winnika, Radny Ireneusz Winnik 
wyraził zgodę na kandydowanie.  

W związku z brakiem kolejnych kandydatur Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – 
wyjaśnił, iż głosowanie odbędzie się poprzez oddanie głosu „za”, „wstrzymuje się” lub 
„przeciw”. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – poddał pod głosowanie kandydatury:  
- Radnego Ireneusza Winnika na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.   

GŁOSOWANIE NR 18 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Głosy za   5 

Głosy przeciw   1 

Głosy wstrzymujące się 8 

 

- Radnego Wiesława Witczyka na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

GŁOSOWANIE NR 19 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   9 
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Głosy przeciw   1 

Głosy wstrzymujące się 5 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – stwierdził, iż przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej został Radny Wiesław Witczyk. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – poprosił o podawanie kandydatów do Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji. 

Radny Gerard Bieryło – zgłosił kandydaturę Rafała Chodkiewicza, który wyraził zgodę na 
kandydowanie. 

Radny Ireneusz Winnik - zgłosił kandydaturę Henryka Brzany, ktory wyraził zgodę na 
kandydowanie. 

Radny Rafał Chodkiewicz - zgłosił kandydaturę Janiny Maciejewskiej, która wyraziła zgodę na 
kandydowanie. 

Radny Wiesław Witczyk - zgłosił kandydaturę Wandy Grabowskiej, która wyraziła zgodę na 
kandydowanie. 

Radny Henryk Brzana – zgłosił kandydaturę Romana Leśnickiego, który wyraził zgodę na 
kandydowanie.  

W związku z brakiem kolejnych kandydatur oraz ilością kandydatów odpowiednią do ilości 
miejsc w komisji, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona zaproponował, by głosować 
nad całą listą kandydatów. Wyjaśnił, iż głosowanie odbędzie się poprzez oddanie głosu „za”, 
„wstrzymuje się” lub „przeciw” i poddał pod głosowanie propozycję głosowania blokiem, na 
całą listę kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

GŁOSOWANIE NR 20 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   15 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 0 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – poddał pod głosowanie listę kandydatów do 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: Rafał Chodkiewicz, Henryk Brzana, Janina Maciejewska, 
Wanda Grabowska, Roman Leśnicki. 

GŁOSOWANIE NR 21 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   15 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 0 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – stwierdził, że do Komisji Skarg, Wniosków  
i Petycji zostali wybrani wszyscy zgłoszeni kandydaci. 

Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków  
i Petycji. 

 

 

Radny Gerard Bieryło – zgłosił kandydaturę Rafała Chodkiewicza na przewodniczącego 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Radny Rafał Chodkiewicz wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny Ireneusz Winnik  – zgłosił kandydaturę Henryka Brzany na przewodniczącego Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji, Radny Henryk Brzana wyraził zgodę na kandydowanie. 
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W związku z brakiem kolejnych kandydatur, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – 
poddał pod głosowanie kandydatury.  
- Radnego Henryka Brzany na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

GŁOSOWANIE NR 22 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Głosy za   5 

Głosy przeciw   1 

Głosy wstrzymujące się 8 

- Radnego Rafała Chodkiewicza na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

GŁOSOWANIE NR 23 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   9 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 6 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – stwierdził, iż przewodniczącym Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji został Radny Rafał Chodkiewicz. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – poprosił o podawanie kandydatów do Komisji 
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. 

Radny Gerard Bieryło – zgłosił kandydaturę Wandy Grabowskiej na członka komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – zgłosił kandydaturę Katarzyny Chmiel-Dery na 
członka komisji. 

Radny Rafał Chodkiewicz - zgłosił kandydaturę Wiesława Witczyka na członka komisji. 

Radny Henryk Brzana - zgłosił kandydaturę Benedykta Piotrowskiego na członka komisji. 

Radny Wiesław Witczyk - zgłosił kandydaturę Andrzeja Korony na członka komisji. 

Radny Ireneusz Winnik - zgłosił kandydaturę Jana Kubery na członka komisji. 

Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

W związku z brakiem kolejnych kandydatur oraz ilością kandydatów odpowiednią do ilości 
miejsc w komisji, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona zaproponował, by głosować 
nad całą listą kandydatów i poddał pod głosowanie tę propozycję.  

GŁOSOWANIE NR 24 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   15 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 0 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – poddał pod głosowanie listę kandydatów do 
Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: Wanda Grabowska, Katarzyna Chmiel-Dera, 
Wiesław Witczyk, Benedykt Piotrowski, Andrzej Korona i Jan Kubera.  

GŁOSOWANIE NR 25 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   15 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 0 
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Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – stwierdził, że komisja została wybrana  
w proponowanym składzie. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – poprosił o zgłaszanie kandydatów na 
przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. 

Radny Gerard Bieryło – zgłosił kandydaturę Wandy Grabowskiej na przewodniczącą komisji, 
Radna Wanda Grabowska wyraziła zgodę. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – w związku z brakiem kolejnych zgłoszeń 
kandydatów na przewodniczącego komisji, poddał pod głosowanie kandydaturę Wandy 
Grabowskiej na przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. 

GŁOSOWANIE NR 26 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   15 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 0 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – stwierdził, że radna Wanda Grabowska  
została wybrana  przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – poprosił o podawanie kandydatów do Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego. 

Radny Ireneusz Winnik - zgłosił kandydatury Benedykta Piotrowskiego i Henryka Brzany na 
członków komisji. 

Radna Wanda Grabowska - zgłosiła kandydaturę Ryszarda Burzawy na członka komisji. 

Radna Bożena Adamczak - zgłosiła kandydaturę Gerarda Bieryło na członka komisji. 

Radny Rafał Chodkiewicz – zgłosił kandydaturę Janiny Maciejewskiej na członka komisji, lecz 
ze względu na fakt, iż radna jest już członkiem dwóch komisji, kandydaturę wycofano.  

Radny Ryszard Burzawa - zgłosił kandydaturę Damiana Żołędziejewskiego na członka komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona - zgłosił kandydaturę Bożeny Adamczak na 
członka komisji. 

Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – poddał pod głosowanie propozycję 
głosowania blokiem, na całą listę kandydatów na członków Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego. 

GŁOSOWANIE NR 27 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   15 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 0 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – poddał pod głosowanie listę kandydatów do 
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa 
Publicznego: Benedykt Piotrowski, Henryk Brzana, Ryszard Burzawa, Gerard Bieryło, Damian 
Żołędziejewski, Bożena Adamczak.  

GŁOSOWANIE NR 28 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   15 



15 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 0 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – stwierdził, że Komisja Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego  została wybrana  
w proponowanym składzie. 

Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego. 

Radna Wanda Grabowska - zgłosiła kandydaturę Ryszarda Burzawy na przewodniczącego 
komisji, Radny Ryszard Burzawa wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – w związku z brakiem kolejnych zgłoszeń 
kandydatów na przewodniczącego komisji, poddał pod głosowanie kandydaturę Ryszarda 
Burzawy na przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego. 

GŁOSOWANIE NR 29 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   15 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 0 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – stwierdził, że radny Ryszard Burzawa  został 
wybrany  przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Bezpieczeństwa Publicznego. 

 

Następnie poprosił o podawanie kandydatów do Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, 
Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Radny Henryk Brzana - zgłosił kandydatury Romana Leśnickiego i Ireneusza Winnika na 
członków komisji.  

Radny Ryszard Burzawa - zgłosił kandydaturę Damiana Żołędziejewskiego na członka komisji. 

Radny Gerard Bieryło - zgłosił kandydaturę Andrzeja Korony na członka komisji. 

Radny Benedykt Piotrowski - zgłosił kandydaturę Katarzyny Chmiel-Dery na członka komisji. 

Radny Wanda Grabowska - zgłosiła kandydaturę Bożeny Adamczak na członka komisji. 

Radny Ireneusz Winnik - zgłosił kandydaturę Jana Kubery na członka komisji. 

Radny Andrzej Korona - zgłosił kandydaturę Gerarda Bieryło na członka komisji. 

Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – poddał pod głosowanie propozycję 
głosowania blokiem, na całą listę kandydatów na członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

GŁOSOWANIE NR 30 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

 

Głosy za   15 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 0 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – poddał pod głosowanie listę kandydatów do 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej: Roman Leśnicki, 
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Ireneusz Winnik, Damian Żołędziejewski, Andrzej Korona, Katarzyna Chmiel-Dera, Bożena 
Adamczak, Jan Kubera, Gerard Bieryło.  

GŁOSOWANIE NR 31 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   15 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 0 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – stwierdził, że Komisja Oświaty, Kultury, 
Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej  została wybrana  w proponowanym składzie. 

Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Radny Henryk Brzana- zgłosiła kandydaturę Romana Leśnickiego na przewodniczącego 
komisji, Radny Roman Leśnicki wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – w związku z brakiem kolejnych zgłoszeń 
kandydatów na przewodniczącego komisji, poddał pod głosowanie kandydaturę Romana 
Leśnickiego na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki 
Społecznej. 

GŁOSOWANIE NR 32 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   14 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 1 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – stwierdził, że Roman Leśnicki został wybrany 
przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona - poddał pod głosowanie uchwały w sprawie 
powołania komisji problemowych Rady Gminy Kłodawa (druk BRG nr 8/2018). 

GŁOSOWANIE NR 33 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   15 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją I/4/18. 

 

Ad. 8. Przyjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kłodawa  
w Zgromadzeniu Związku Celowego Gmin MG-6. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona - omówił projekt uchwały. 

Radny Henryk Brzana – zaproponował kandydaturę Andrzeja Korony na przedstawiciela 
Gminy Kłodawa w Zgromadzeniu Związku Celowego Gmin MG-6, Andrzej Korona nie wyraził 
zgody i zaproponował, aby Radny Gerard Bieryło był przedstawicielem Gminy Kłodawa  
w Zgromadzeniu Związku Celowego Gmin MG-6, na co Radny Gerard Bieryło wyraził zgodę.  

Radni nie zgłosili więcej kandydatur w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej 
Korona poddał pod głosowanie przyjcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela 
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Gminy Kłodawa w Zgromadzeniu Związku Celowego Gmin MG6 (druk BRG nr 9/2018). 

GŁOSOWANIE NR 34 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Głosy za   12 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 3 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją I/5/18. 

 

Ad. 9. Wolne wnioski. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – poruszyła temat budżetu na rok 2019, dostarczając 
radnym projekt uchwały, który zostanie omówiony na posiedzeniach Komisji Rady Gminy, 
oraz przedstawiony na Sesji Rady Gminy Kłodawa w terminie późniejszym.   

 

Ad. 10. Zamknięcie obrad I Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona  
o godzinie 14:00 zamknął obrady I Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

 

Na tym protokół zakończono: 

Protokołowała: 

Elwira Cierniewska 

 

 

Przewodniczący obrad 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Andrzej Korona 


