Protokół Nr IV /2018
obrad IV sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 21 grudnia 2018r.
Obrady IV sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 21 grudnia 2018rw sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz. 10.30 do 12.30.
Obrady sesji otworzył Przewodniczący Krzysztof Krusiński
Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan ustawowy 15 radnych w obradach sesji uczestniczyło
15 radnych , co stanowi quorum przy którym Rada może podejmować uchwały.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Obrady sesji protokołowała Krystyna Rzetelska – inspektor w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie.
Przewodniczący Rady poinformował,że w obradach sesji uczestniczy: Burmistrz Kłodawy pan Piotr
Michalak,Zastępca Burmistrza pani Katarzyna Hamiga,Skarbnik gminy Grzegorz Dzięgielewski,
Radca prawny Jacek Kubiak,dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy,sołtysi,mieszkańcy miasta
i gminy Kłodawa.
Poinformował,że głosowanie imienne przeprowadzać będzie radna Aneta Zielińska oraz
prowadziła będzie listę mówców, a także rejestrowała zgłoszone wnioski.

Ustalenie porządku obrad

Punkt2

Przewodniczący Rady poinformował,że porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami na
sesję.
Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzić do porządku obrad dodatkowy punkt:
”Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/325/2014r z dnia 30 stycznia 2014r w
sprawie określenia zasad zwrotu zasiłków celowych i okresowych”.Punkt ten zaproponował
rozpatrzeć jako 11 porządku obrad.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad.
Głosowanie imienne przeprowadziła radna Aneta Zielińska.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad po uprzednio zadanym
pytaniu radnym -"Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do porządku obrad?"
Głosowanie imienne przeprowadziła radna Aneta Zielińska.

Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad IV sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu III sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Informacja o stanie gminy Kłodawa.
6.Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2017/2018.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kłodawa.
8.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia
w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole
i w domu"na lata 2019-2023.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w Gminie Kłodawa.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłodawa
na 2019 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/325/2014r z dnia 30 stycznia 2014r w
sprawie określenia zasad zwrotu zasiłków celowych i okresowych , pomocy rzeczowej I dożywiania
ze środków pomocy.
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku
budżetowego 2018.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok.
14.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.
15.Interpelacje i wnioski radnych.
16.Wolne wnioski.
17.Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekty uchwał w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie
wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży na obszarze Gminy Kłodawa oraz w sprawie zmiany
uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Kłodawie oraz zwrotu
kosztów podróży służbowych zostaną skierowane pod dyskusje do komisji stałych rady w miesiącu

styczniu 2019r.
Punkt3
Przyjęcie protokołu III sesji
Protokół obrad III sesji został wyłożony do wglądu państwa radnych proszę zapoznać się
z jego treścią.
Jeżeli nie będzie zgłoszonych poprawek i uzupełnień do protokołu jego przyjęcie będzie poddane
pod głosowanie pod koniec obrad sesji w punkcie „Interpelacje i wnioski radnych”.
Punkt4
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej otrzymali państwo radni wraz z materiałami
na sesję.
O przestawienie sprawozdania Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza pana Piotra Michalaka.
Dodatkowo poinformował,iż odpowiadając na pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie
prowadzonego postępowania w sprawie dokonania na rzecz Gminy Kłodawa darowizny
stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Kłodawie, oznaczonej jako
działka nr 799/1 o pow. 0,0330 ha (budynek Ratusza) należało informacje uzupełnić na jaki cel
planuje się przeznaczyć przedmiotową darowiznę.
Odpowiedź dotyczyła powiększenia bazy lokalowej Urzędu Gminy Kłodawa i realizowanych przez
nią zadań m.in. na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego, tj. służyć będzie realizacji celu publicznego
określonego w art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Następnie przewodniczący rady zwrócił się do radnych z pytaniem -"Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego sprawozdania?
Radny Paweł Witkowski zwrócił się o wyjaśnienie co oznacza dla Kłodawy 84 miejsce wniosku
Gminy Kłodawa na rewitalizację Kłodawskiej Starówki.
Burmistrz potwierdził,iż wniosek gm. Kłodawa znajduje się na 84 miejscu listy projektów
ocenionych pozytywnie. Dofinansowanie otrzyma pierwsze 10 wniosków.
Radna Krystyna Kacprzak nadmieniła,iż wydano 120 000zł na dokumentacje , kto poniesie za to
konsekwencje.
Burmistrz poinformował,iż wraz z panią zastępcą są na etapie zapoznawania się z powyższym
wnioskiem.
Radny Paweł Witkowski zaproponował,aby zwrócić się do właściciela nieruchomości (budynek
Ratusza) o zabezpieczenie , gdyż zagraża bezpieczeństwu.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt5
Informacja o stanie gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował,iż informacje o stanie gminy Kłodawa otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O zabranie głosu poprosił Burmistrza pana Piotra Michalaka.
Burmistrz poinformował,iż informacja o stanie gminy Kłodawa jest dokumentem, który zostaje
przedstawiony na początku kadencji Rady. Informacja obejmuje podsumowanie działalności
w poprzedniej kadencji min. realizacje inwestycji,programów,uchwał.
Radna Anna Michalak dodała ,iż informacja była szeroko omawiana na posiedzeniu komisji.
Szczególną uwagę należy w obecnej kadencji zwrócić na uwagi jakie były omawiane na komisji,aby
nie popełniać takich błędów w obecnej kadencji.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt6
Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2017/2018
Przewodniczący Rady poinformował,iż informacje o stanie oświaty za rok szkolny 2017/2018
otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O zabranie głosu poprosił Burmistrza pana Piotra Michalaka.
Burmistrz poinformował,iż przedmiotowa informacja jest zbiorem faktów o oświacie w roku
szkolnym 2017/2018.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt7
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił panią Alinę Kruszka - dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kłodawie.
Następnie przewodniczący rady zwrócił się do radnych z pytaniem -"Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Wobec braku uwag , przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia projektu
uchwały w wersji przedstawionej.

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Stan radnych obecnych obecnych - 15 głosów ”za” - 15,
głosów „przeciw” - brak
głosów „wstrzymujących” - brak
Pełna treść uchwały nr IV/23/2018r w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kłodawa stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt8
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia
w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"na lata 2019-2023
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił panią Alinę Kruszka - dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kłodawie.
Następnie przewodniczący rady zwrócił się do radnych z pytaniem -"Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Wobec braku uwag , przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia projektu
uchwały w wersji przedstawionej.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Stan radnych obecnych obecnych - 15 głosów ”za” - 15,
głosów „przeciw” - brak
głosów „wstrzymujących” - brak
Pełna treść uchwały nr IV/24/2018r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu
udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"na
lata 2019-2023 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Punkt9
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w Gminie Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił panią Alinę Kruszka - dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kłodawie.
Następnie przewodniczący rady zwrócił się do radnych z pytaniem -"Czy ktoś z państwa radnych

ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Wobec braku uwag , przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia projektu
uchwały w wersji przedstawionej.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Stan radnych obecnych obecnych - 15 głosów ”za” - 15,
głosów „przeciw” - brak
głosów „wstrzymujących” - brak
Pełna treść uchwały nr IV/25/2018r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w Gminie Kłodawa stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
P u n k t 10
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Kłodawa na 2019 rok
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił panią Alinę Kruszka - dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kłodawie.
Następnie przewodniczący rady zwrócił się do radnych z pytaniem -"Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Radna Anna Michalak nadmieniła,iż preliminarz kosztów związanych z realizacją powyższego
programu jest szacunkowy i elastyczny. Radna zwróciła uwagę,że nie do końca zgadza się co do
wymienionych kwot w preliminarzu.
Radny Paweł Witkowski dodał,że na wniosek radnych zostały zwiększone środki na wyjazdy dzieci
oraz na działalność świetlicy środowiskowej.
Wobec braku uwag , przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia projektu
uchwały w wersji przedstawionej.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Stan radnych obecnych obecnych - 15 głosów ”za” - 15,
głosów „przeciw” - brak
głosów „„wstrzymujących” - brak
Pełna treść uchwały nr IV/26/2018r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w Gminie Kłodawa stanowi

załącznik nr 14 do protokołu.
P u n k t 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/325/2014r z dnia 30 stycznia 2014r
w sprawie określenia zasad zwrotu zasiłków celowych i okresowych , pomocy rzeczowej
i dożywiania ze środków pomocy
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił panią Alinę Kruszka - dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kłodawie.
Następnie przewodniczący rady zwrócił się do radnych z pytaniem -"Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Wobec braku uwag , przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia projektu
uchwały w wersji przedstawionej.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Stan radnych obecnych obecnych - 15 głosów ”za” - 15,
głosów „przeciw” - brak
głosów „„wstrzymujących” - brak
Pełna treść uchwały nr IV/27/2018r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w Gminie Kłodawa stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.
Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę.
P u n k t 12
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku
budżetowego 2018
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił pana Grzegorza Dzięgielewskiego Skarbnika Gminy.
Następnie przewodniczący rady zwrócił się do radnych z pytaniem -"Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Wobec braku uwag , przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia projektu
uchwały w wersji przedstawionej.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Stan radnych obecnych obecnych - 15 głosów ”za” - 15,

głosów „przeciw” - brak
głosów „„wstrzymujących” - brak
Pełna treść uchwały nr IV/28/2018r w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z końcem
roku budżetowego 2018 załącznik nr 18 do protokołu.
P u n k t 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił pana Grzegorza Dzięgielewskiego Skarbnika Gminy.
Następnie przewodniczący rady zwrócił się do radnych z pytaniem -"Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Wobec braku uwag , przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia projektu
uchwały w wersji przedstawionej.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Stan radnych obecnych obecnych - 15 głosów ”za” - 15,
głosów „przeciw” - brak
głosów „„wstrzymujących” - brak
Pełna treść uchwały nr IV/29/2018r w sprawi zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok
załącznik nr 20 do protokołu.
P u n k t 14
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji
Przewodniczący Rady poinformował,że na III sesji radny Paweł Witkowski złożył wniosek
w sprawie zmiany uchwały nr VII /33/2015r w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym
Rady Miejskiej w Kłodawie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
Wniosek został skierowany pod obrady komisji stałych rady w miesiącu styczniu 2019r.
P u n k t 15
Interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Krzysztof Krusiński przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu
obrad III sesji Rady Miejskiej w Kłodawie.
Przewodniczący Rady zapytał - „Czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu III sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie?
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie.

Głosowanie imienne przeprowadziła sekretarz obrad radna Aneta Zielińska.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Stan radnych obecnych obecnych - 15 głosów ”za” - 15,
głosów „przeciw” -brak
głosów „wstrzymujących” - brak
Protokół III sesji Rady Miejskiej w Kłodawie został przyjęty przez radnych jednogłośnie przy
obecności na sali obrad 15 radnych.
P u n k t 16
Wolne wnioski
Pan Tomasz Barański - radny Rady Powiatu w imieniu strażaków podziękował za przekazanie
jednostkom OSP z terenu gminy Kłodawa sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie. W skład
sprzętu wchodzą: zestawy ratownictwa medycznego z deską ortopedyczną,defibrylator,deski
stabilizacyjne pediatryczne i wiele innych. Zadanie to realizowane było w 99 procentach ze
Środków Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym.
Ponadto radny przekazał informacje o zgłoszonych wnioskach na sesji Rady Powiatu.
Pierwszy dotyczył wydłużenia czasu pracy jeden dzień w tygodniu do godz. 17-tej. Wniosek został
załatwiony pozytywnie i od 14 stycznia 2019r praca wydziału zostanie wydłużona 1 dzień w
tygodniu do godziny 17-tej.
Drugi wniosek dotyczył zwiększenia środków w budżecie na 2019r na organizacje pożytku
publicznego działające w powiecie.
Kolejny wniosek dotyczył przekazywania środków z budżetu powiatowego na Ochotnicze Straże
Pożarne. Radny zaznaczył ,że od 20 lat nie były przekazywane środki na jednostki OSP.
Dodał również,iż największa dyskusja toczy się na temat dróg. W budżecie powiatowym
przeznaczono na każdą gminę po 200 000zł na dofinansowanie wspólnie inwestycji
z powiatem. Nadmienił również,że miasto Koło jest inaczej traktowane w zakresie dofinansowania
dróg i chodników. Gmina Kłodawa ma na stanie dużo dróg powiatowych i radni będą walczyć
o poprawienie ich stanu.
Radna Anna Michalak przypomniała,że w poprzedniej kadencji zgłaszała wniosek o wydłużenie
pracy 1 dzień w tygodniu Urzędu Miasta i Gminy , gdyż były sygnały od mieszkańców. Zwróciła się
o rozważenie takiej propozycji.
Mieszkaniec ulicy Rolniczej zwrócił się o informacje , kiedy zostaną wybudowane drogi: Krańcowa
i Rolnicza.

Mieszkaniec sołectwa Dębina w zwrócił się w imieniu mieszkańców o ujęcie w budżecie na 2019r
remont drogi w Dębinie. Dodał,że w sołectwie jest dużo osób niepełnosprawnych,którzy mają
problem z poruszaniem się.
Pan Ryszard Witczak - przewodniczący Rady Osiedla nr 1 zwrócił się o informacje czy będzie
budowa ulica Polna.
Pan Andrzej Maciejewski - przewodniczący Rady Osiedla nr 2 zwrócił się o budowę chodnika przy
ul. Tadeusza Kościuszki.
Burmistrz wyjaśnił,iż zostały wykonane projekty na budowę trzech ulic:Krańcowa,Rolnicza
i Traktorowa. Wykonana została ulica Traktorowa , dwie pozostałe nie zostały ujęte w budżecie.
W przypadku ulicy Traktorowej nie był uzgodniony projekt wodociągowy.
Dodał również,że została uchylona uchwała w sprawie dofinansowania na wymianę kotłów,a
środki zostały przekazane na dokończenie drogi Marynki-Rysiny, gdyż na tę drogę można uzyskać
dofinansowanie. W pierwszej kolejności należy uporządkować infrastrukturę pod ziemią.
Odnośnie ulicy Polnej poinformował,iż odbył się przetarg, w części ulicy nie ma wodociągu ,
projektu na oświetlenie, nie są uregulowane grunty.
W budżecie zabezpieczona jest kwota 1800 000zł z realizacją na dwa lata.
W sprawie budowy chodnika przy ul. Tadeusza Kościuszki Burmistrz potwierdził,że jest w bardzo
złym stanie, jednak jest to chodnik należący do powiatu.
Jeśli chodzi o stan dróg powiatowych poza miastem w najgorszym stanie jest droga w kierunku do
Głogowej. Burmistrz dodał,że nie rozwiązany jest problem Ośrodka Zdrowia w Lubońku.
Nadmienił także , że będzie starł się,aby wykorzystać projekty wykonane na budowę ulic:
Krańcowa i Rolnicza. Nie będzie wykonywanych projektów na budowę dróg na zapas.
W niedługim czasie będzie ogłoszony przetarg na remont świetlicy w Dębinie przy udziale środków
z zewnątrz.
Radna Anna Michalak dodała,że oprócz projektów na ulice Rolniczą i Krańcową wykonane są
projekty na ul. Bohaterów Września, 1 Maja i 1000-lecia i też należy o tych drogach pamiętać.
P u n k t 17
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady wypowiadając
słowa:

"Zamykam obrady IV sesji Rady Miejskiej w Kłodawie"

Protokołowała
(-)Krystyna Rzetelska

Przewodniczący Rady
(-) Krzysztof Krusiński

