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Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa,  
która odbyła się w dniu 28 grudnia 2007r.  

w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie 
 
 
1. Sprawy organizacyjne 
a) otwarcie posiedzenia 
b) stwierdzenie quorum 
c) przyjęcie porządku obrad 
d) przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Kłodawa 
2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 
3. Interpelacje i zapytania radnych 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prac w 2007roku 
5. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) uchwalenia budŜetu Gminy Kłodawa na 2008 rok 
b) zmian w budŜecie na 2007r. 
c) wynagrodzenia Wójta Gminy Kłodawa 
d) zatwierdzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków na 

obszarze Gminy Kłodawa 
e) planu pracy Rady gminy Kłodawa na 2008 rok 
f) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok 
g) nadania nazw ulic w miejscowości Santocko 
h) zmiany uchwały Rady Gminy Kłodawa nr XXXVI/355/06 z dnia 25.10.2006r. w sprawie 

regulaminu porządku i utrzymania czystości na terenie Gminy Kłodawa 
i) szczegółowych warunków  przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat jak równieŜ trybu ich pobierania 

j) trybu przyznawania nagród dla nauczycieli  i innych dodatków 
k) utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w 

Kłodawie 
7. Wolne wnioski 
8. Zamknięcie XVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa 
 
Pkt1 a – sprawy organizacyjne 
Przewodniczący powitał wszystkich uczestniczących  w XVIII  Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Pkt 1b – stwierdzenie quorum 
Ustawowy skład rady Gminy wynosi 15 radnych. Przewodniczący na podstawie załączonej listy 
obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 14 radnych wobec czego jest ona prawomocna aby móc 
podejmować na niej uchwały.  
 
Pkt 1c – przyjęcie porządku obrad 
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do porządku obrad. 
 
Wójt Mołołociak  poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie nadania nazw 
ulic w miejscowości Kłodawa. Uchwała nie stawała na komisjach. Uchwalenie tej uchwały jest 
niezbędne do tego aby ludzie mieszkający na tej ulicy mogli się zameldować 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
 
Uchwała została jednogłośnie wniesiona do porządku obrad 
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Pkt 1d -   przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Przewodniczący Legan zapytał czy są zastrzeŜenia do protokołu. 
 
Sołtys Turski Pani Skarbnik powiedziała Ŝe środki na świetlice wiejskie (które nie zostały 
wykorzystane w tym roku) zostaną przeniesione jako wolne środki w przyszłym roku – w protokole 
nie ma tego zapisu. 
 
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie. 
 
Protokół został przyjęty jednogłośnie 
 
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 
 
Wójt Mołodciak  w grudniu juŜ byłą sesja na której przedstawiałam informację. Chciałabym ją 
tylko uzupełnić o jedną rzecz. Od  stycznia będziemy mieć kontrolę z Regionalnej Izby 
Obrachunkowej która będzie trwała 3 miesiące. 
 
Radni nie zgłosili zapytań w związku z czym Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie. 
 
Interpelacje i zapytania radnych 
Radni nie zgłosili interpelacji. 
 
Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prac w 2007roku 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kubera omówił sprawozdanie i poprosił o zadawanie pytań. 
 
Radni nie zgłosili zapytań. 
 
Przewodniczący Legan prace komisji były owocne, czego dowodem jest duŜa ilość zgłoszonych 
wniosków. 
 
Przewodniczący Komisji Kubera kontrola z realizacji zgłoszonych wniosków będzie miała 
miejsce w marcu. 
 
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i przystąpił 
do następnego. 
 
uchwalenie budŜetu Gminy Kłodawa na 2008 rok 
 
Komisja BudŜetu opinia pozytywna. 
Komisja Oświaty opinia pozywna 
Komisja Komunalna opinia pozytywna. 
 
Pani Skarbnik odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
 
Radna Kaźmierczak jedyną nierozstrzygniętą kwestią jest podział środków na zespoły śpiewacze 
ale zostanie to rozwiązane w trakcie roku budŜetowego. 
 
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie 
Głosy za – 13 
głosy wstrzymujące się -- 
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głosy przeciw --- 
uchwała została przyjęta i zapisana pod pozycją  XVIII/106/07 
 
podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie Gminy Kłodawa na 2007 rok 
Komisja BudŜetu opinia pozytywna. 
Komisja Oświaty opinia pozytywna 
 
Pani Skarbnik uchwałą była omawiana na komisjach, na komisjach ustnie teŜ przedstawiłam 
poprawki do uchwały. Wniesione one zostały do projektu uchwały, a Państwo otrzymali je w 
materiałach na sesję. 
  Zwiększenie dochodów; 
    Dział 600 Transport i łączność -zwieksza się dochody  o kwotę 96.000,00 zł na podstawie  umowy 
    o bezzwrotnej pomocy finansowej zawartej   z Agencją Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp. 
    z  przeznaczeniem na remont dróg . 
    
    Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  - zwiększa się dochody o kwotę 5.500,00 zł   
   na podstawie Umowy zawartej z Powiatem Gorzowskim jest to  dotacja z Powiatowego Funduszu   
   Ochrony Środowiska na 3 zadania z zakresu ochrony środowiska. 
 
Zmniejszenie  dochodów : 
 Dział 801  Oświata i wychowanie  o kwotę  47.400,00 zł jest to dotacja celowe otrzymane z budŜetu 
państwa na realizację własnych zadań   bieŜących   gmin ( związków gmin) – zmniejszenia dokonuje się 
na podstawie pisma  z Lubuskiego Kuratorium Oświaty Nr K.O.I.MO.3045-6.142/07    
 
Zmniejszenie wydatków : 
Dział 600 zmniejsza sie wydotki o kwotę 25.000,00 w rozdziale 60016 i  przenosi się wydatki     do  
rozdziału 60014  
Dział 758 zmniejsza sie rezerwę  o kwote 10.000,00zł 
Dział  801 Oświata i wychowanie  o kwotę  47.400,00 zł  zmniejsza się wydatki na  dofinansowanie 
pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. 
 
Zwiększa się wydatki : 
Dział  600 Transport i łączność w rozdziale 60016 o kwotę 96.000,00zł  z przeznaczeniem na remont dróg 
w miejscowości RóŜanki i RóŜanki Szklarnia , zgodnie z zawartą umową z ANR oraz w rozdziale 60014 
o kwotę 25.000,00zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego – zatoka -parking 
w Wojcieszyce. 
Dział 853 zwiększa sie wydatki o kwotę 10.000,00zł dotacja dla WTZ Chwalęcie. 
Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , zwiększa się wydatki o kwotę 5.500,00zł 
na realizację zadań : ochrona dzrzewa posiadającego cechy pomnika przyrody -1.250,00zł, sprzątanie 
terenów Gmniy Kłodawa- 2.500,00zł,rozbiórka i utylizacja płyt azbestowych dach OSP Santocko 
1.750,00zł  
 
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie 
głosy za – 13 
głosy przeciw --- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVIII/107/07 
 
podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kłodawa 
Przewodniczący Legan na komisjach były omawiane dwa warianty uchwały. Zaopiniowany pozytywnie 
został wariant z wyŜszą kwotą. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały zaopiniowany na 
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komisjach pod głosowanie 
głosy za – 13 
głosy przeciw --- 
głosy wstrzymujące się --- 
uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVIII/108/07 
 
Radna Zienkiewicz od czasu nowej kadencji i wyboru nowego Wójta pracuje nam się o wiele 
lepiej. Nigdy tak dobrze nie pracowało nam się nad budŜetem jak w tym roku. Jesteśy bardzo 
zadowoleni z pracy Pani Wójt i Pani Skarbnik i przy tej okazji dziękuję 
 
Wójt Mołodciak dziękuję bardzo. Traktuję to jako wyraz naszej dobrej współpracy i jej 
dotychczasowych efektów.  
 
 
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
zaopatrzenia w ścieki 
Komisja Komunalna opinia pozytywna. 
Komisja BudŜetu opinia pozytywna 
Kierownik Kwiatkowski omówił projekt uchwały. 
Zatwierdza się przedstawioną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 
Gorzowie Wlkp. oraz Zakład Komunalny Gminy Kłodawa taryfy  za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Kłodawa za 1 m3: 
a/ woda dostarczana z wodociągów - 2,63 zł netto plus obowiązujący 7% podatek Vat  
b/ za odprowadzanie ścieków i utylizację ścieków - 3,53 zł netto plus obowiązujący 7% podatek 
Vat 
 
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie 
głosy za – 13 
głosy przeciw --- 
głosy wstrzymujące się --- 
uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVIII/109/07 
 
podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2008 rok 
Projekt uchwały nie były analizowane przez komisje 
 
Przewodniczący Legan  plan pracy został opracowany na podstawie dotychczasowych. Starałem 
się w nim zawrzeć najistotniejsze elementy. Nowością jest to Ŝe plan pracy jest opracowany 
kwartalnie. Czy Radni mają uwagi do przedstawionego planu. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie 
głosy za – 13 
głosy przeciw --- 
głosy wstrzymujące się --- 
uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVIII/110/07 
 
podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok 
Przewodniczący Kubera omówił plan pracy i poprosił o wprowadzenie w miesiącu styczniu 
jednego punktu dotyczącego kontroli finansowej wydatków Sołtysa i Rady Sołeckiej Mironice za 
okres 2002 – 2006. Jest to spowodowane tym, ze na zebraniu wyborczym Sołtysa zebranie wiejskie 
złoŜyło taki wniosek. 
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Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod 
głosowanie wraz ze zgłoszoną poprawką. 
głosy za – 13 
głosy przeciw --- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVIII/111/07 
 
podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Santocko 
Komisja BudŜetu opinia pozytywna. 
Uchwała nie była przedmiotem obrad Komisji Komunalnej. 
 
Kierownik Jesis  nazwy zostały zaproponowane przez Radę Sołecką. W trakcie opiniowania 
doszło do podziału jednej z działek przy wyjeździe na Mironice po prawej stronie. Powstała tam 
nowa droga i 6 działek, dlatego nazewnictwem objęliśmy równieŜ te działki. Opinia Rady Sołeckiej 
jest pozytywna. 

 
Radna Zienkiewicz nie kwestionujemy samego nazewnictwa, ale wracamy do tematu utworzenia 
komisji ds. nazewnictwa ulic. Prośba do Sekretarza Ŝeby zajął się tą sprawą. 
 
Sekretarz Czapliński sugestia została przyjęta i jest jak najbardziej trafna. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod 
głosowanie 
głosy za – 13 
głosy przeciw --- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVIII/112/07 
 
podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat jak równieŜ trybu ich pobierania 
Komisja Oświaty opinia pozytywna. 
 
Kierownik GOPS Wójcik  omówiła projekt uchwały. 
 
§ 1 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie świadczy usługi opiekuńcze na terenie  
Gminy Kłodawa, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej w zakresie: 
1. zaspokajanie codziennych potrzeb Ŝyciowych osób tego wymagających, tzn.: 

- zakup i dostarczanie artykułów spoŜywczych, 
- przyrządzanie posiłków, 
- wykonywanie czynności związanych z utrzymywaniem higieny pomieszczeń uŜytkowych, 
- i inne wynikające z rozeznanych potrzeb; 
2.   usług pielęgnacyjnych, które obejmują: 
- wykonywanie czynności związanych z utrzymywaniem higieny zaleconej przez lekarza, 
- pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych ( utrzymanie stałego kontaktu  
z lekarzem i zamawianie wizyt, itp. ) 
- i inne wynikające z rozeznanych potrzeb; 
3. zapewnienie kontaktu lub pośredniczenie w kontaktach z otoczeniem i róŜnymi instytucjami, 
w tym z ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Gminy Kłodawa, itp. 
 

§ 2 
1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się w trybie decyzji 
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administracyjnej określającej okres przyznania, zakres świadczonych usług, miejsce 
świadczonych usług oraz wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca, a takŜe miejsce 
i termin dokonywania wpłat za dokonywane usługi. 

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby 
zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby 
zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego w oparciu o wywiad środowiskowy 
przeprowadzony przez pracownika socjalnego oraz dowody  
o dochodach i zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. 
 

§ 3 
1. Usługi opiekuńcze dostosowane są do potrzeb osoby wynikających z wieku, 

niepełnosprawności, choroby lub innych przyczyn. 
2. Uprawnione do korzystania z tych usług są osoby samotne i samotnie gospodarujące, które nie są 

w stanie samodzielnie zaspokoić codziennych potrzeb Ŝyciowych, ale nie wymagają usług w 
zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. 

3. Usługi mogą być równieŜ świadczone u osób, które wymagają pomocy innych osób i wykaŜą, Ŝe 
rodzina nie moŜe im takiej pomocy zapewnić.  

4. Usługi opiekuńcze, o których mowa w § 3 ust 2 i 3, przysługują w miejscu ich zamieszkania. 
5. Głównym celem pomocy w formie usług opiekuńczych jest w szczególności utrzymanie jak 

najdłuŜej osoby w jej środowisku naturalnym i przeciwdziałanie instytucjonalizacji. 
 

§ 4 
1. Usługi opiekuńcze wymienione w § 1 przysługują nieodpłatnie, jeŜeli dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy nie przekracza kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się w zaleŜności od posiadanego dochodu na osobę w 
rodzinie, zgodnie z niŜej podaną tabelą: 
 

% kryterium dochodowego 
osoby samotnie 
gospodarującej 

Procentowe wskaźniki odpłatności ustalone od ceny  
za 1 godzinę usług opiekuńczych dla: 

osoby samotnie 
gospodarującej 

osoby w gospodarstwie 
wieloosobowym 

do 250 % nieodpłatnie nieodpłatnie 
powyŜej 250 % do 300 % 5 % 15 % 
powyŜej 300 % do 350 % 10 % 25 % 
powyŜej 350 % 100 % 100 % 

 
3. Odpłatność osób z zaburzeniami psychicznymi korzystającymi z usług świadczonych w miejscu 

zamieszkania ustala Minister Polityki Społecznej w drodze rozporządzenia ( Dz. U. z 2005 roku 
Nr 189 poz. 1598 ). 

4. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeŜeli Ŝądanie zwrotu wydatków na udzielone 
świadczenie w całości lub części niweczyłoby skutki udzielonej pomocy – na wniosek pracownika 
socjalnego lub osoby zainteresowanej, moŜna odstąpić od Ŝądania takiego zwrotu lub zmniejszyć 
jego część. 

 
§ 5 
1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w kwocie 6 zł. 
2. Opłaty z usługi opiekuńcze winny być wnoszone na rachunek bankowy GOPS najpóźniej do 15-

go dnia kaŜdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 
 

 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod 
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głosowanie 
głosy za – 13 
głosy przeciw --- 
głosy wstrzymujące się --- 
uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVIII/113/07 
 
podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku 
Wójt Wegienek omówił projekt uchwały dodając, Ŝe taki regulamin będzie uchwalany co roku. 
Uchwała uzyskała pozytywną opinię Związków Zawodowych. 
 
Komisja Oświaty opinia pozytywna. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod 
głosowanie 
 
głosy za – 13 
głosy przeciw --- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVIII/114/07 
 
podjęcie uchwały w sprawie trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i innych dodatków 
 
Komisja Oświaty  zgłosiła wniosek aby w paragrafie  6 uchwały zrównać stawki w górę.  
W takim  kształcie uchwała została zaopiniowana pozytywnie. 
 
Dyrektor Górski  1% ma związek z naszym budŜetem, nie przewidzieliśmy takiej kwoty a będzie 
to 8,9 tys w skali roku, więc w budŜecie musi być więcej środków. 
 
Radna śołądziejewska czy jest potrzeba Ŝeby szukać pieniądze inne niŜ z subwencji. Szkoły są co 
roku doinwestowywane więc jakieś środki w budŜecie na ten cel powinny się znaleźć 
 
Radny Lawer słuszna uwaga. Praca nauczyciela jest bardzo cięŜka i ten dodatek w wyŜszej kwocie 
się naleŜy. 
 
Radna Kaźmierczak 4,5% dotychczasowe za dodatek wychowawcy to relikt przeszłości. Nasza 
praca wygląda o wiele inaczej niŜ wtedy, jest o wiele więcej obowiązków tzw biurokracyjnych, stąd 
ten wniosek. 
 
Dyrektor Górski jak teŜ jestem za tym, moŜe po półroczu będzie podwyŜka z ministerstwa jeśli 
nie to poszukamy innego sposobu. 
 
Radna Zienkiewicz moja propozycja jest taka Ŝeby wyrównać ten dodatek, zobaczymy jak szkoły 
będę finansowo wyglądały po półroczu, jeŜeli zabraknie środków to wtedy zwiększymy z budŜetu 
Gminy. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
głosy za – 13 
głosy przeciw --- 
głosy wstrzymujące się –1 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVIII/115/07 
 
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłodawa  nr XXXVI/355/06 z dnia 
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25.10.2006r. w sprawie regulaminu porządku i utrzymania czystości na terenie Gminy Kłodawa 
 
Komisja BudŜetu opinia pozytywna. 
Uchwała nie była przedmiotem obrad Komisji Komunalnej. 
Inspektor Jędraszczyk omówił projekt uchwały. 
 
1) uchyla się § 21. ust.2 
 
2) §26 otrzymuje następujące brzmienie: 
    1.W celu utrzymania właściwego stanu sanitarno–higienicznego, częstotliwość usuwania 
odpadów komunalnych niesegregowanych z nieruchomości powinna wynosić co najmniej raz w 
tygodniu.  
    2. Dopuszcza   się  wywóz   odpadów komunalnych raz na dwa tygodnie w terminie od dnia 01 
października do 31 marca z zachowaniem obowiązków określonych w  § 12. 
 
3) dodaje się § 56. ust. 6 w brzmieniu:  Hodowla gołębi dopuszczana jest w estetycznych, nie 
stanowiących zagroŜenia gołębnikach, za zgodą właścicieli wszystkich terenów przylegających do 
działki na której planuje się bądź istnieje taka hodowla pod warunkiem, Ŝe nie został wprowadzony 
zakaz chowu tych zwierząt na danym terenie zgodnie z §55, a hodowla będzie prowadzona z 
zachowaniem warunków higieniczno – sanitarnych.  
 
4) zmienia się brzmienie § 57. ust. 1 w następujący sposób : Zobowiązuje się właścicieli 

nieruchomości na których prowadzona jest hodowla zwierząt do przeprowadzenia obowiązkowej 
deratyzacji przynajmniej raz w roku oraz do okazywania się dowodem jej wykonania na Ŝądanie 
osoby kontrolującej. 

 
W trakacie dyskusji nad projektem uchwały Rada zmieniła treść  § 57. ust. 2 w następujący sposób: 
5)  zmienia się brzmienie § 57. ust. 2 w następujący sposób : Dodatkowo obowiązkowej deratyzacji 
podlegają wszystkie obiekty na terenie gminy, w których stwierdzono obecność gryzoni . 
     
6) dodaje się  § 57. ust. 3 w brzmieniu: Potwierdzeniem wykonania obowiązku zawartego             w 

ust. 1 i 2 jest rachunek wyspecjalizowanej firmy lub rachunek zakupu środków deratyzacyjnych. 
 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod 
głosowanie 
głosy za – 14 
głosy przeciw --- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVIII/116/07 
 
podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. Uchwała zostałą opracowana na wniosek państwa którzy 
wybudowali się w miejscu którego projekt uchwały dotyczy. Problem polega na tym, Ŝe Ci państwo 
wymeldowali się z poprzedniego miejsca zamieszkania a do nas nie mogą się zameldować z 
powodu braku nazwy ulicy. 
 
W związku z brakiem  głosów Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod głosowanie 
głosy za -14 
głosy przeciw --- 
glosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVIII/117/07 
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Wolne wnioski 
 

Radna śołądziejewska przypomniała o piśmie do odpowiednich organów w sprawie sygnalizacji 
świetlnej. 
 
 W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie 
 
Zamknięcie XVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie 
i zamknął obrady XVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała 
Kamila Arciszewska 
 
 
       Przewodniczący Rady Gminy 
 
        Andrzej Legan 
 
 


