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Protokół z II Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu 7 grudnia 2018 roku  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojcieszycach. 

 
Proponowany porządek obrad na II Sesję Rady Gminy Kłodawa: 
1. Sprawy organizacyjne:  
a) otwarcie posiedzenia, 
b) stwierdzenie quorum, 
c) przyjęcie porządku obrad, 
d) przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
2. Informacja Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej. 
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kłodawa za rok szkolny 2017/2018. 
4. Informacja Wójta Gminy Kłodawa dotycząca podmiotów, w których jest wykonywana kara 
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. 
5. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) 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 2019 rok” (druk BRG nr 12/2018), 
b) regulaminu wynagradzania nauczycieli (druk BRG nr 13/2018,) 
c) zmiany uchwały nr XLVIII/353/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 października 2018r. w sprawie 
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 
jak również trybu ich pobierania (druk BRG nr 14/2018), 
d) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie 
dożywiania dzieci w wieku od 3 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej 
(druk BRG nr 15/2018), 
e) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach 
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” (druk BRG nr 
16/2018), 
f) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim 
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (druk BRG nr 17/2018,) 
g) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłodawa (druk BRG nr 18/2018), 
h) wyborów organów sołectw (druk BRG nr 19/2018), 
i) zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 (druk BRG nr 20/2018). 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Wolne wnioski. 
8. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ich prawomocności (rozpoczęcie o godz. 11:00). 

  
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – przywitał wszystkich zebranych na obradach II Sesji 

Rady Gminy Kłodawa. 

 

Ad. 1 b. Stwierdzenie quorum.  

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

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

prawomocna. Nieobecny Radny Damian Żołędziejewski usprawiedliwił swoją nieobecność. 
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Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 

piątym podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona - poddał pod głosowanie wprowadzenie zmiany 

zaproponowanej przez Wójta Gminy Kłodawa Annę Mołodciak, co zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

GŁOSOWANIE NR 1 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Głosy za   14 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się  0 

  

W związku z brakiem dalszych uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona  

poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z wprowadzonymi zmianami. 

GŁOSOWANIE NR 2 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Głosy za   14 

Głosy przeciw   0 
Głosy wstrzymujące się  0 
Porządek obrad z wprowadzonymi zmianami został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1d. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Radny Roman Leśnicki – zaproponował poprawkę na str. 12 protokołu, polegającą na zmianie 

„Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – stwierdził, iż przewodniczącym Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji został Radny Wiesław Witczyk” na „Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – 

stwierdził, iż przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został Radny Rafał Chodkiewicz”. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona - poddał pod głosowanie przyjęcie poprawki do 

protokołu z I Sesji Rady Gminy Kłodawa wprowadzonej na stronie 12. 

GŁOSOWANIE NR 3 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Głosy za   14 

Głosy przeciw   0 
Głosy wstrzymujące się  0 
Poprawka została przyjęta. 

 

Radny Henryk Burzawa - zaproponował poprawkę na na stronie 13 z „Radny Henryk Burzawa – zgłosił 

kandydaturę Damiana Żołędziejewskiego na członka komisji” na „Radny Ryszard Burzawa – zgłosił 

kandydaturę Damiana Żołędziejewskiego na członka komisji”, a także na str. 14 „Radny Henryk Burzwa 

– zgłosił kandydaturę Damiana Żołędziejewskiego na członka komisji” na „Radny Ryszard Burzawa – 

zgłosił kandydaturę Damiana Żołędziejewskiego na członka komisji”. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona - poddał pod głosowanie przyjęcie poprawki do 

protokołu z I Sesji Rady Gminy Kłodawa wprowadzonej na stronie 13. 
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GŁOSOWANIE NR 4 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Głosy za   14 

Głosy przeciw   0 
Głosy wstrzymujące się  0 
Poprawka została przyjęta. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona - poddał pod głosowanie przyjęcie poprawki do 

protokołu z I Sesji Rady Gminy Kłodawa wprowadzonej na stronie 14. 

GŁOSOWANIE NR 5 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Głosy za   14 

Głosy przeciw   0 
Głosy wstrzymujące się  0 
Poprawka została przyjęta. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona - poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z I Sesji 

Rady Gminy Kłodawa wraz z wprowadzonymi poprawkami. 

GŁOSOWANIE NR 6 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Głosy za   14 

Głosy przeciw   0 
Głosy wstrzymujące się  0 
 
Protokół z I Sesji Rady Gminy Kłodawa został przyjęty jednogłośnie. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – poinstruował Radnych  na temat wypełniania 

przedłożonych dokumentów organizacyjnych, tj. oświadczenia o zachowaniu poufności, oświadczenia 

o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, ankiety dotyczącej głównych założeń 

cyfryzacji pracy Rady Gminy w Kłodawie oraz ankiety dotyczącej propozycji do planu pracy Rady 

Gminy Kłodawa na rok 2019. 

 

Ad. 2. Informacja Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej. 
 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – omówiła sprawozdanie międzysesyjne. 

Ad. 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kłodawa za rok szkolny 2017/2018. 

 
Przewodniczący Komisji Oświaty Roman Leśnicki – przedstawił pozytywną opinię Komisji Oświaty. 
Nastąpiła dyskusja z udziałem Radnego Wiesława Witczyka, Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Różankach Elżbiety Pietruszkiewicz oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kłodawie Doroty 
Żołądziejewskiej, Radnej Wandy Grabowskiej, Wójta Gminy Kłodawa, Przewodniczącego Rady Gminy 
Kłodawa Andrzeja Korony oraz Dyrektor Przedszkola Publicznego w Wojcieszycach Joanny Grymuzy. 
Ad. 4. Informacja Wójta Gminy Kłodawa dotycząca podmiotów, w których jest wykonywana kara 
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. 
 
Radny Wiesław Witczyk – zapytał o możliwości pracy skazanych przy pracach takich jak oczyszczanie 
ścieżek rowerowych. 
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Zastępca Wójta Gminy Kłodawa Andrzej Kwiatkowski – odpowiedział, iż takie osoby wykonują 
wszelkie proste zadania, także tego typu.  
 
Ad. 5a. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem. 
 
Zastępca Kierownika Grzegorz Zapytowski – omówił projekt uchwały. 

Radny Jan Kubera – zapytał, ile udziałów w spółce ma Gmina? 

Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, iż około 10%. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – dopowiedziała, iż ze wszystkich gmin, Gmina Kłodawa jest 
drugim pod względem wielkości udziałowcem po Gorzowie Wlkp. 

Radny Jan Kubera – zaproponował, by Gmina miała przedstawiciela w radzie nadzorczej spółki. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała, iż funkcjonują przedstawiciele w spółce, 
którymi jest Radca Prawny Krzysztof Grzesiowski oraz Radna Katarzyna Chmiel-Dera, ale należy się 
zastanowić jak zwiększyć wpływy. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – wyraził swoją opinię, iż jest to cenna uwaga. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona - w związku z brakiem dalszych uwag poddał pod 
głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem. 

 

GŁOSOWANIE NR 7 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Głosy za   14 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją II/6/18. 

 
Ad. 5b. 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 2019 rok” (druk BRG nr 
12/2018). 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Roman Leśnicki – przedstawił pozytywną opinię Komisji Oświaty na 
niniejszy temat. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona - w związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie 
przyjęcie 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 2019 rok” (druk BRG nr 
12/2018). 
GŁOSOWANIE NR 8 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Głosy za   14 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją II/7/18. 
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Ad. 5c. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (druk BRG nr 13/2018). 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – wprowadziła autopoprawkę, polegającą na zamianie w §24 
słowa „pełnym” na „niepełnym”. 

Przewodniczący Komisji Oświaty Roman Leśnicki – poinformował, iż nie głosowano nad projektem 
uchwały i przedstawił propozycje Komisji Oświaty, tzn. podniesienia wynagrodzenia dla opiekuna 
stażu oraz podniesienia kwoty dodatków funkcyjnych  za wychowawstwo do poziomu gorzowskiego, 
tj. 190,00 zł. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała, iż dokonała rozeznania w wysokości 
wynagrodzenia za pracę wychowawczą nauczycieli, tj. w Gminie Santok wynosi 130,00 zł, Gminie 
Deszczno 100,00 zł, Gminie Lubiszyn 160,00 zł, Gminie Kłodawa 170,00 zł, czyli wśród  sąsiadujących 
gmin mamy najwyższą stawkę. Gorzowscy nauczyciele owszem pobierają wynagrodzenie w wysokości 
190,00 zł, jednakże nie mają dodatków, jakie wypłacane są w tej gminie. 

Radna Bożena Adamczak – zwróciła uwagę na odpowiedzialność opiekuna stażu w szkole oraz 
nieadekwatną do odpowiedzialności płacę. 

 
Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona poddał pod głosowanie 
przyjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (druk BRG nr 13/2018). 
 
GŁOSOWANIE NR 9 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Głosy za   14 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją II/8/18. 

 
Ad. 5d. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XLVIII/353/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 
17 października 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk BRG nr 14/2018). 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Roman Leśnicki – przedstawił pozytywną opinię Komisji Oświaty na 
niniejszy temat. 
 
w związku z brakiem dalszych uwag, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona poddał pod 
głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/353/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 
17 października 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk BRG nr 
14/2018). 
 

GŁOSOWANIE NR 10 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Głosy za   14 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się                0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją II/9/18. 
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Ad. 5e. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci w wieku od 3 roku życia i uczniów do czasu 
ukończenia szkoły ponadpodstawowej (druk BRG nr 15/2018). 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Roman Leśnicki – przestawił stanowisko Komisji Oświaty  
o niegłosowaniu nad projektem uchwały ze względu na wątpliwości co do zapisu w uchwale „od 3 
roku życia”. 
 
Kierownik Justyna Piotrzkiewicz oraz Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – wyjaśniły wątpliwości 
Radnych co do zapisu. 
 
w związku z brakiem dalszych uwag, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona poddał pod 
głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci w wieku od 3 roku życia  
i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej (druk BRG nr 15/2018). 
 
GŁOSOWANIE NR 11 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Głosy za   14 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się  0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją II/10/18. 

 
Ad. 5f. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 
lata 2019-2023” (druk BRG nr 16/2018). 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Roman Leśnicki – przedstawił pozytywną opinię Komisji Oświaty na 
niniejszy temat. 
 
w związku z brakiem dalszych uwag, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona poddał pod 
głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023” (druk BRG nr 16/2018). 
 
GŁOSOWANIE NR 12 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Głosy za   14 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się  0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją II/11/18. 

Ad. 5g. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023 (druk BRG nr 17/2018). 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Roman Leśnicki – przedstawił pozytywną opinię Komisji Oświaty na 
niniejszy temat. 
 
w związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona poddał pod głosowanie 
przyjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  
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w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na 
lata 2019-2023 (druk BRG nr 17/2018). 
 
GŁOSOWANIE NR 13 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Głosy za   14 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się  0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją II/12/18. 

 
Ad. 5h. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłodawa (druk BRG  
nr 18/2018). 
 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – wprowadził do tematyki projektu uchwały. 

 
w związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona poddał pod głosowanie 
przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłodawa (druk BRG nr 18/2018). 
 
GŁOSOWANIE NR 14 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Głosy za   14 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się  0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją II/13/18. 

 
Ad. 5i. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów organów sołectw (druk BRG nr 19/2018). 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak - wprowadziła autopoprawkę polegającą na aktualizacji 
publikatora ustawy o samorządzie gminnym (z Dz. U. z 2013 poz. 594 na Dz. U. z 2018r. poz. 994). 
 
w związku z brakiem dalszych uwag, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona poddał pod 
głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyborów organów sołectw (druk BRG nr 19/2018). 
 
GŁOSOWANIE NR 15 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Głosy za   14 

Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się                0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją II/14/18. 

Ad. 5j. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 (druk BRG  
nr 20/2018). 
 
w związku z brakiem dalszych uwag, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona poddał pod 
głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 (druk BRG  
nr 20/2018). 
 
GŁOSOWANIE NR 16 (załącznik nr 2 do protokołu) 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Głosy za   14 
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Głosy przeciw   0 

Głosy wstrzymujące się    0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją II/15/18. 

 

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – zapytał Wójta Gminy Kłodawa o plany zimowego 
utrzymania dróg. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak oraz Zastępca Wójta Gminy Andrzej Kwiatkowski – omówili 
temat zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kłodawa. 

Nastąpiła dyskusja na niniejszy temat, w której udział wzięli Radni Benedykt Piotrowski, Radna 
Katarzyna Chmiel-Dera, Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak, Kierownik Krzysztof Rokicki, Radna 
Bożena Adamczak oraz Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona. 

Radny Benedykt Piotrowski – stwierdził, iż Zakład Komunalny dysponuje tylko dwoma rozrzutnikami,  
a ponieważ gmina jest bardzo duża, dlatego prosiłby o dofinansowanie Zakładu, dokupienie 
rozrzutników czy piaskarek. 

Radny Henryk Brzana – zwrócił uwagę na problematykę sprzątania przystanków. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała na pytania Radnego. 

 

Ad. 9. Wolne wnioski. 

 

Radny Jan Kubera – złożył podziękowanie  Wójtowi Gminy Kłodawa Annie  Mołodciak, Kierownik 
Bożenie Popowskiej oraz Kierownik Magdalenie Turskiej za wkład pracy w rozwój gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona – przedstawił informację  dotyczącą obsługi wiejskich 
zebrań wyborczych ( wybory organów sołectw).  

 

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

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Korona  
o godzinie 14:30 zamknął obrady II Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Elwira Cierniewska 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Andrzej Korona 


