
Protokół z posiedzenia LI Sesji Rady Gminy Kłodawa,
 która odbyła się w dniu 04 października 2010r. 

w Sali Wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

1.Sprawy organizacyjne.
a) otwarcie posiedzenia; 
b) stwierdzenie quorum;
c) przyjęcie porządku obrad;
d) przyjęcie protokołów z XLVIII, XLIX, L Sesji Rady Gminy Kłodawa
2.Interpelacje i zapytania radnych
3.Sprawozdanie Komisji do sprawdzenia czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum
odpowiada przepisom ustawy o referendum lokalnym.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego lokalizacji lotniska na terenie Gminy Kłodawa
5. Wolne wnioski
6.Zamknięcie obrad LI  Sesji Rady Gminy Kłodawa.

Pkt 1a. otwarcie posiedzenia
Przewodniczący Legan przywitał zaproszonych gości przybyłych na LI Sesję Rady Gminy Kłodawa.

Pkt 1b. stwierdzenia quorum
Przewodniczący  Legan na  podstawie  listy  obecności  stwierdził,  Ŝe  w  obradach  sesji  uczestniczy  14
radnych, wobec czego jest ona prawomocna aby móc podejmować na niej uchwały. Lista obecności stanowi
załacznik nr 1 do protokołu.

Pkt 1c. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do porządku obrad.

Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym Przewodniczący Legan poddał porządek obrad pod głosowanie.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Pkt1d. Przyjęcie protokołów z XLVIII, XLIX,L Sesji Rady Gminy Kłodawa
Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa.

Radny Brzana proponuję przeniesienie przyjęcia protokołu na kolejną sesję, poniewaŜ protokół dostaliśmy
w czwartek i nie zdąŜyliśmy jeszcze przejrzeć tych 500 stron.

Przewodniczący Legan protokół to są prawie same głosowania, ale jeŜeli taki jest wniosek formalny to
poddaję go pod głosowanie.
W wyniku głosowania przyjęcie protokołu zostało przeniesione na kolejną sesję.

Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do protokołu z L Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Legan poddał przyjęcie protokołu pod
głosowanie.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
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Pkt 2. Interpelacje i zapytania radnych

Radna Zienkiewicz mamy wiele dróg które trzeba wyremontować i swego czasu jako Rada ustaliliśmy, Ŝe
jeŜeli do naszej miejscowości przychodzą na remont drogi to naleŜy o tym zawiadomić sołtysa , jeŜeli
remont się zakończy to naleŜy równieŜ sołtysa zawiadomić, Ŝeby sołtys stwierdził, czy rzeczywiście jest to
zrobione czy nie. W Chwalęcicach ani Ja ani sołtys nie wiemy czy było coś remontowane w ostatnim czasie
czy nie, więc prosimy informację na piśmie jakie drogi były robione w Chwalęcicach od poczatku sierpnia. 

Radna Kaźmierczak na jakim etapie jest sprawa przystanku na Walczaka na Ŝądanie.

Kierownik Kwiatkowski w sierpniu była wspólna komisja w której udział wzięli przedstawiciele urzędu,
miasta, policji i ustalono, Ŝe taki przystanek jest zasadny. Ustalono co po stronie gminy musi być zrobione.
Gmina ma pokryć koszty zmiany organizacji ruchu. Zlecono taką zmianę organizacji. Kolejny krok naleŜy
do miasta, ale nie został on spełniony z tego względu, Ŝe  miasto powinno poinformować przewoźnika czyli
PKS , Ŝe jest przygotowany przystanek na zatrzymywanie się na Ŝądanie. Rozmawiałem z Panią Morawską z
PKS-u, mówiła Ŝe czekają na ruch miasta. My nie jesteśmy w tej chwili stroną dla PKS-u. Do dnia
dzisiejszego nie mam informacji kiedy takie spotkanie końcowe ma się odbyć. Będziemy pisać oficjalne
pismo, do Prezydenta, Ŝe miasto dalej w tym kierunku nic nie robi.

Radna Kaźmierczak my znamy sytuację, proszę tylko o pilotowanie tematu, Ŝeby miasto się ruszyło z
inicjatywą.

Radny Brzana odnośnie ulicy Polnej, na którejś z komisji mówiła Pani, Ŝe będa jakieś rozmowy z FOGR-
em we wrześniu. Wrzesień minął, czy odbyło się takie spotkanie, czy ta droga definitywnie wylatuje z
naszego budŜetu.  

Wójt Mołodciak w piątek rozmawiałam z Panem Dyrektorem Betką. Do końca października  rozstrzygnie
się czy dostaniemy dodatkowe środki. Jeśli nie dostaniemy tych środków to tak jak mówiłam droga będzie
remontowana ale nie w tej strukturze jak w FOGR z korytowaniem, będzie to drobny remont.

Radny Konieczuk  czy Strabag juŜ wykonał wszystkie poprawki na drodze w Santocku i czy będzie
zrobione odwodnienie skrzyŜowania na Kolonię, bo tam jak deszcz popada to droga jest cała zalana, jest 20
cm wody.

Kierownik Kwiatkowski  wszystkie usterki które zostały wychwycone podczas odbioru miały być zrobione
do 30 września, ale z tego co widzę to nie wszystko jeszcze zostało wykonane . Jutro mam spotkanie i dam
Państwu w środę informację, czy Starostwo przesunęło termin naprawy usterek , czy firma Strabag będzie
obciąŜona karami jakie są zawarte w umowie. Pan Starosta obiecał wykonanie odwodnienia na Kolonię,
myślę Ŝe się nie wycofa. W środę damy informację.

Radna Zienkiewicz czy mieszkańcom Santocka poprawiono te wjazdy które są dla nich tak uciąŜłiwe.

Kierownik Kwiatkowski nie poprawiono i domniemywam, Ŝe nie bardzo chcą się na taką wymianę
zdecydować, bo twierdzą Ŝe wszystko jest robione dobrze, zgodnie z projektem. 

Radna Zienkiewicz  sztuka budowlana powinna być dla ludzi a nie dla sztuki. Na Komisji BudŜetowej
jednogłośnie został przegłosowany wniosek Ŝe jeŜeli Starostwo nie poprawi tych wjazdów to wypłącimy im
kwotę pomniejszoną o naprawę tych wjazdów.

Radny Sonnek na kiedy planowany jest termin zakończenia placu zabaw w Wojcieszycach, bo to co jest na
dzisiaj czyli jedna zjeŜdŜalnia i  huśtawka trudno nazwać placem zabaw.

Wójt Mołodciak takiego tematu nie było w budŜecie tego roku. Ten plac zabaw został zakończony na etapie
jego wykonywania. W tym budŜecie nie mamy zapisu, Ŝe uzupełniamy plac. JeŜeli w budŜecie następnego
roku będą takie zapisy to tak.
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Radny Bieryło czy mieszkańcy mogą liczyć na to, Ŝe na drodze koło Pana DruŜyńskiego Zakład Komunalny
pozasypuje dziury  i czy jest szansa na wyrównanie drogi która biegnie od remizy w stronę Pana Merkla.

Wójt Mołodciak zgłosimy to do Cimandra, bo on wygrał przetarg na gruntowne łatanie dziur. Dotyczy to
Polnej w Wojcieszycach, Łośna i Chwalęcic. Droga do Pana Merkla jest w wieloletnim planie i w przyszłym
roku idzie do remontu większego.

Radna Kowalska Starostwo przewiduje zamknięcie mostku i nie będzie przejazdu. Ruch będzie się odbywał
ulicą Polną koło Pana Kuźmińskiego. Czy przewidujemy, Ŝeby jakoś wyrównać tą drogę, bo tam są straszne
dziury i na 01.11 będzie katastrofa, bo główna droga będzie zamknięta.

Kierownik Kwiatkowski dwa tygodnie temu Starostwo przedstawiło projekt zmiany organziacji ruchu na
czas przebudowy tego odcinka drogi powiatowej. Pół godziny temu Pan Tokarczuk przedstawił mi zmiany.
Nie zdąŜyłem tego przejrzeć, ale Pan Kierownik  wyjaśnił, Ŝe chodzi o to odchodzą od całkowitego
zamknięcia tej drogi zwłaszcza na 01.11 i Ŝe zmuszają wykonawcę do prowadzenia prac półówkowo, czyli
na połówce będzie remont a na drugiej połówce jezdni będzie odbywał się ruch wachadłowy. Są naciski  ze
strony miasta Ŝeby to połówkowo robić. Na wcześniejszych spotkaniach ustalano, Ŝe w związku z tym, ze
Starostwo jest inwestorem to wyrównają i wypełnią nam ten odcinek ulicy Polnej po którym będzie ruch.

Radna Zienkiewicz myslę, Ŝe nie chodziło koleŜce o ratowanie nawierzchni ulicy Polnej,  tylko o
umoŜliwienie nam przejazdu. Chcę nawiązać do informacji o połówkowym przejeździe.
Jak sobie ktoś wyobraŜa jak będą wyglądały Chwalęcice jak ruch będzie wachadłowo na  wszystkich
świętych. Czy Starostwo uzgodniło to w jakikolwiek sposób bo my musimy postawić sprawę jasno,  Ŝe
samochody nie mogą wjeŜdŜać po za ten mostek w kierucnku Chwalęcic tylko musi być koniec jazdy
samochodów gdzieś w Kłodawie bo  nas z Chwalęcic nie puszczają przez świrową, a mieszkańców
świrowej przepuszczają. Jak my będziemy mogli się dostać i wydostać z Chwalęcic bo nie wyobraŜam sobie
tego przy wachadłowym ruchu.

Wójt Mołodciak poprosimy Starostę o zatwierdzony projekt organizacji ruchu. Szkoda, Ŝe nie zaprosiliśmy
Pana Tokarczuka na sesję, poniewaŜ wszystkie pytania sa do powiatu. Zaprosimy Pana Tokarczuka na środę.

Radni nie zabrali więcej głosów w związku z czym Przewodniczący Legan zamknął informację w tym
punkcie.

Pkt 3. Sprawozdanie Komisji do sprawdzenia czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum
odpowiada przepisom ustawy o referendum lokalnym.

Przewodniczący Legan na sesji wrześniowej powołaliśmy komisję do sprawdzenia czy wniosek
mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy o referendum lokalnym. Proszę
Przewodniczącego Komisji o odczytanie protokołu z prac komisji.

Radny Bieryło Przewodniczący Komisji  odczytał protokół komisji z dnia 21 września 2010 roku z któgo
wynika, iŜ wniosek spełnia podstawowe wymogi określone w ustawie o referendum lokalnym. Protokół
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do sprawozdania komisji.

Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie komisji
do sprawdzenia czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy o
referendum lokalnym.
Informacja została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 4a Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego lokalizacji
lotniska na terenie Gminy Kłodawa
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Przewodniczący Legan Na wniosek komitetu sięgamy po jedno z najwaŜniejszych narzędzi demokracji
referendum. Demokracja, to jak twierdzą niektórzy najgorszy z systemów, ale lepszego do tej pory nikt nie
wymyślił. W demokracji większość decyduje, a mniejszość musi się temu podporządkować. Odwołujemy się
do głosu mieszkańców naszej Gminy, którzy zadecydują jak tą sporną sprawę naleŜy rozwiązać. Szanując
demokrację i wolę mieszkańców chcę zapewnić, Ŝe jeŜeli będzie mi dane decydować o losach lotniska, to w
pełni uszanuję wynik referendum i podejmę działania odpowiadające wynikowi głosowania. Z tego co wiem,
Pani Wójt jest teŜ tego zdania i większość radnych równieŜ. Czy Pani Wójt moŜe mi potwierdzić, Ŝe
uszanuje wolę mieszkańców.

Wójt Mołodciak oczywiście, wola mieszkańców jest dla nas wiąŜąca.

Przewodniczący Legan  w tym momencie chcę pubicznie zadać pytanie przedstawicielom komitetu,
inicjatorom referendum .Czy państwo uszanujecie wolę mieszkańców i uznacie wynik referendum za
ostateczny, bez względu na wynik. Czy wola mieszkańców nie ma dla was znaczenia i w przypadku poraŜki
państwa opcji będziecie dalej robić wszystko, aby studium nie zostało uchwalone. Do takiego pytania zmusił
mnie art. w gazecie z 21 września 2010r. Gdzie "my nie odpuścimy. Jak się nie uda z referendum to mamy
inne pomysły" Więc proszę pełnomocnika Komitetu Pana Sokołowskiego, Ŝeby krótko odpowiedział tak czy
nie.

Pan Sokołowski tak.

Przewodniczący Legan inicjatorzy referendum zgłosili propozycję połączenia referendum z wyborami
samorządowymi aby ograniczyć koszty. W celu wyjaśnienia tej sprawy zwróciłem się do Krajowego Biura
Wyborczego Delegatury w dniu 20 sierpnia z zapytaniem czy moŜliwe jest przeprowadzenie referendum
gminnego w tym samym czasie co wybory samorządowe, w tych samych lokalach wyborczych. Dostałem
odpowiedź  30 sierpnia. " W odpowiedzi na pismo z dnia 20 sierpnia br. informuję, Ŝe ustawa z dnia 16 lipca
1998r. - ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 159, poz. 1547
ze zmianami) nie normuje sprawy przeprowadzenia w jednym termie wyborów samorządowych oraz
referendum lokalnego. Z przepisów tej ustawy nie wynika zatem prawne wyłączenie tej moŜliwości.
JednakŜe przy zarządzaniu referendum lokalnego na dzień, w którym będą przeprowadzane wybory
samorządowe naleŜy mieć na uwadze komplikacje merytoryczne i organizacyjne z tym związane.
Przeprowadzenie referendum wymagałoby mianowicie zachowania procedury określonej w  ustawie z dnia
15 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz.985, z  późn. zm.).
Oznacza to w szczególności, Ŝe głosowanie nie mogłoby odbywać się w tych samych lokalach wyborczych,
co głosowanie w wyborach samorządowych oraz głosowanie przeprowadzałaby inne komisje. Na władzach
gminy ciąŜyłby zatem obowiązek przygotowania podwójnej liczby lokali głosowania, co znacznie
zwiększyłoby koszty w porównaniu z przeprowadzeniem referendum w innym terminie oraz mogłoby
powodować zagroŜenie nie zapewnienia naleŜytych warunków działania wszystkim obwodowym komisjom.
ZauwaŜyć naleŜy takŜe, Ŝe przeprowadzenie referendum lokalnego w tym samym dniu co wybory
samorządowe wiązać się moŜe z problemami w skompletowaniu składów obwodowych komisji, które muszą
być odrębne dla wyborów i dla referendum. NaleŜy zatem podkreślić, Ŝe w przypadku zarządzenia
referendum lokalnego na dzień w którym odbywają się wybory szamorządowe, wszelkie czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem tych wyborów oraz referendum muszą być wykonane niezaleŜnie od
siebie"
Jak z tego wynika, konieczne jest rozdzielenie tych dwóch zdarzeń. Mimo szczerych chęci ze względów
technicznych nie ma moŜliwości połączenia referendum z wyborami. Obowiązują nas te same okręgi
wyborcze, te same lokale (w Łośnie i Santocznie jest tylko jeden), w Santocznie jest tylko jedna linia
telefoniczna którą Sołtys udostępnia na czas wyborów. W związku z powyŜszym uwaŜam, Ŝe referendum nie
moŜe odbywać się razem z wyborami. JeŜeli poparcie stanowiska komitetu protestacyjnego jest tak ogromne
(4125 protestów i 754 podpisy popierajace referendum) to termin nie powinien mieć wpływu na frekwencję i
o wynik moŜecie być Państwo spokojni. Nie ma się czego  bać. Biorąc to wszystko pod uwagę proponuję
aby referendum odbyło się 28.11.2010r. Otwieram dyskusję, czy są inne zapytania.

Radna Zienkiewicz ja chciałam się zapytać kto formułował treść pytania w referendum."Czy jesteś za
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lokalizacją lotniska na terenie Gminy Kłodawa. Bo treść pytania jest bardzo niejednoznaczna.

Przewodniczący Legan pytanie przedstawili inicjatorzy referendum i w takiej treści musi być ono
przedstawione. Nie mamy prawa niczego zmieniać. 

Radny Sonnek dostaliśmy teŜ kalendarz czynności związany z przeprowadzeniem referendum i tutaj jest
taki zapis "Zakończenie na 24 godziny przed rozpoczęciem referenfum. A mowa tu jest o 26 października.

Przewodniczący Legan zaraz do tego dojdziemy

Radny Lawer skoro są trzy moŜliwości przeprowadzenia referendum, bo rozumiem, Ŝe moŜna
przeprowadzić przed wyborami, w trakcie wyborów bądź po wyborach, to czemu nie przeprowadzić
referendum przed wyborami.  

Przewodniczący Legan wybory samorządowe wymagają większego zaangaŜowania, mają większe
znaczenie w związku z tym ja proponuję, przeprowadzenie referendum po wyborach, po zakończeniu
kampanii wyborczej.UwaŜam, Ŝe to najlepszy termin. Proponuję przegłosowanie tego aby referendum
odbyło się 28 listopada 2010 roku.   
Głosy za - 12
głosy przeciw – 1
głosy wstrzymujące się  - 2.
Termin przeprowadzenia referendum został przyjęty na 28 listopada 2010r.

Przewdniczący Legan to teraz przejdźmy do uchwały. Na stronie I uchwały wpisujemy Ŝe referendum
odbędzie się w dniu 28 listopada 2010r. Reszta bez zmian. Wzór karty, termin 28 listopada. W kalendarzu
czynności wpisujemy następujące daty:

Data wykonania 

czynności

Treść czynności

Początek – z dniem 04 X 2010r.

Zakończenie na 24 godziny przed
rozpoczęciem referenfum tj. Do 26 XI
(piątek) do godziny 24.00

Kampania referendalna słuŜąca wyjaśnieniu istoty problemu
rozstrzyganego w referendum, treści postawionego pytania,
prezentowaniu stanowisk.

Do 6 X 2010r. Opublikowanie na terenie Gminy uchwały Rady Gminy
Kłodawa Nr  Nr LI/372/10 z dnia  04.10.10z załacznikami Nr 1
i 2 w sprawie referendum lokalnego dotyczącego lokalizacji na
terenie Gminy lotniska sportowego

Do 02 XI 2010r. Zgłaszanie kandydatów do Gminnej i Obwodowych Komisji
ds. Referendum przez organizacje działające na terenie Gminy.

Do 03.XI tj. na 25 dni przed datą
referendum

Powołanie Gminnej Komisji do przeprowadzenia referendfum
gminnego. Skład komisji i jej siedziba podlega niezwocznemu
opublikowaniu na terenie Gminy Kłodawa.

Do 07 XI tj. na 21 dni przed referendum Powołanie przez Gminną Komisję Obwodowych Komisji ds.
Referendum  do przeprowadzenia referendum gminnego oraz
podanie do publicznej wiadomości informacji o granicach i
numerach obwodów oraz siedzibach obwodowych komisji dla
przeprowadzenia referendum.

Do 14 XI tj. na 14 dni przed referendum Sporządzenie spisu mieszkańców uprawnionych do udziału w
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Data wykonania 

czynności

Treść czynności

referendum przez Urząd Gminy Kłodawa. Powiadomienie
przez Wójta mieszkańców przez rozplakatowanie o
sporządzeniu spisu mieszkańców uprawnionych do udziału w
referendum oraz o miejscu i czasie jego
udostępenienia.WyłoŜenie spisu mieszkańców uprawnionych
do głosowania do publicznego wglądu.

Do 24 XI tj. na 4 dni przed referendum Sprawdzenie przez wyborćców list i sładanie wniosków o
uzupełnienie wykazu wyborców.

Do 27 XI tj. na dzień  przed referendum Przekazanie Przewodniczącym poszczególnych Obwodowych
Komisji ds. Referendum spisu mieszkańców uprawnionych do
głosowania.

dzień referendum 6.00 – 20.00 Przeprowadzenie referendum gminnego.

Radny Brzana w tej dacie do 6 października nie wiem, czy to błąd w sztuce, czy prowokacja.Jest zapis
Opublikowanie na terenie Gminy uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr  Nr LI/372/10 z dnia  04.10.10z
załacznikami Nr 1 i 2 w sprawie referendum lokalnego dotyczącego lokalizacji na terenie Gminy lotniska
sportowego co się nie zgadza ze studium , a wcześniej w pierwszym paragrafie uchwały. 

Przewodniczący Legan co Państwo o tym sądzą, czy wykreślamy.

Radny Brzana tu nie ma o czym sądzić. Powołujemy się w studium na uchwałę z 2007 czy 2005 roku o
lotnisku, nie o lotnisku sportowym. 

Radna Zienkiewicz  uwaŜam, Ŝe wszędzie tu powinno być powtórzone to co będzie pytaniem na karcie
referendalnej, czy mi się to podoba czy nie. Proszę o opinię mecenasa.

Mecenas Grzesiowski to Państwo decydują o zapisach uchwały. Pytanie czy rada gminy jest związana
pytaniem postawionym przez inicjatorów. W uchwale powinno być powtórzone to co jest w paragrafie 1
uchwały.

Radny Brzana stawiam wniosek o wykreślenie słowa "sportowego" z uchwały i załacznika nr 2, bo  nijak
ma się to do uchwał na które powołuje się cały czas Rada Gminy i Urząd. 

Pełnomocnik Inicjatora Referendum Stanisław Sinkowski  odczytał oświadczenie" Jako pełnomocnik
inicjatora referendum oświadczam, Ŝe przygotowany projekt uchwały Rady Gminy Kłodawa w sprawie
referendum gminnego w sposób błędny określa przedmiot zamierzonego referendum. Zwracam uwagę, Ŝe
zgodnie z ustawą o referendum art. 17 organ stanowiący jednostki saorządu terytorialnego "... jest związany
treścią wniosku." a inicjator, referendum złoŜył wniosek z którego jasno wynika, Ŝe referendum ma dotyczyć
lokalizacji lotniska na terenie Gminy Kłodawa. W tym pojęciu mieszczą się róŜne rodzaje lotnisk np.
pasaŜerskie, cargo, sanitarne i sportowe. Proponowany projekt uchwały Rady Gminy Kłodawa zawęŜa
referendum do lotniska tylko sportowego, co jest niedopuszczalnym naduŜyciem i manipulacją wobec
mieszkańców naszej gminy".Chcę to oświadczenie dołaćzyć do protokołu i dla Przewodniczącego. 

Przewodniczący Legan padł wniosek, więc poddaję pod głosowanie. Kto jest za wykreśleniem słowa
sportowego z § 1uchwały i załącznika nr 2
Radni jednogłośnie przegłosowali wykreślenie słowa sportowego z § 1uchwały i załącznika nr 2 

Następnie Przewodniczący Legan  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia
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referendum gminnego dotyczącego lokalizacji lotniska na terenie Gminy Kłodawa.
Głosy za – 14
głosy przeciw ---
głosy wstrzymujące się.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 5. Wolne wnioski

Radni nie zabrali głosów w zwiazku z powyŜszym Przewodniczacy zamknął dyskusję w tym punkcie.

Zamknięcie obrad LI Sesji Rady Gminy Kłodawa
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Legan podziękował wszystkim radnym za
przybycie oraz zamknął obrady LI Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Protokołowała:
Kamila Kłosowska

Przewodniczący Rady Gminy
            Andrzej Legan
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