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Protokół z posiedzenia XXI Sesji Rady Gminy Kłodawa 
 która odbyła się w dniu 28 maja 2008r.  

w sali wiejskiej w Kłodawie na ulicy Jeziornej 
 
 
 

Proponowany porządek obrad 
1. Sprawy organizacyjne 

a) otwarcie posiedzenia 
b) stwierdzenie quorum 
c) przyjęcie porządku obrad 
przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Kłodawa 

2. Wystąpienie przedstawiciela  Policji; przedstawienie  informacji na temat bezpieczeństwa na 
terenie Gminy oraz o  przygotowaniu do sezonu letniego 

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 
4. Interpelacje i zapytania radnych 
5. Sprawozdanie Kierownik GOPS z działalności w 2007 roku 
6. Sprawozdanie Kierownik WTZ z działalności w 2007 roku. 
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zmian budżetu Gminy Kłodawa 
b) zmiany uchwały Nr XXXVI/351/06 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25.10.2006r. w sprawie WPG 

na lata 2007 – 2011 w zakresie inwestycji 
c) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 4,5 % alkoholu 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad 
usytuowania na terenie Gminy Kłodawa miejsc sprzedaży oraz określenia warunków sprzedaży 
tych napojów. 

d) Nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kłodawie 
e) uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Pomocy Społecznej Gminy Kłodawa 
f) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie 

wsi Santocko gmina Kłodawa 
g) zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2008 roku 
8. Wolne wnioski 
9. Zamknięcie XXI Sesji Rady Gminy Kłodawa 
 
Otwarcie posiedzenia 
Przewodniczący Legan powitał wszystkich zebranych na XXI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Stwierdzenie quorum 
Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Przewodniczący na podstawie załączonej listy obecności 
stwierdził że w sesji uczestniczy 15 radnych wobec czego jest ona prawomocna aby móc 
podejmować na niej uchwały. 
 
Przyjęcie porządku obrad 
Przewodniczący poprosił o wnoszenie uwag do porządku obrad jeżeli takie są. 
 
Wójt Mołodciak poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektów  uchwał w sprawach: 
 udzielenia pomocy finansowej powiatowi Gorzowskiemu na zakup cysterny na przyczepie 

wolnobieżnej jednoosieowej do transportu wody pitnej w sytuacjach kryzysowych 
 wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania pn. “Kraina Szlaków 

Turystycznych” 
 
Radna Kaźmierczak złożyła wniosek o przesunięcie punktu wolne wnioski jako punkt 2, lecz 
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tylko dla wypowiedzenia się mieszkańców, wolne wnioski dla Radnych pozostaną jako przedostatni 
punkt. 
 
Radny Lawer poprosił o udzielenie możliwości wypowiedzenia się dla Pani Kozioł. 
 
Przewodniczący Legan  wniósł o wprowadzenie do porządku obrad na wniosek komisji budżetu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet ryczałtowych dla radnych i sołtysów 
Gminy Kłodawa 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie 
porządku obrad. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Kłodawa 
 
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu. 
 
Radna Kaźmeirczak zgłosiła błąd w nazwisku Radnego Powiatowego. Mróz zamiast Moroz. 
Radni nie zgłosili dalszych uwag w związku z czym Przewodniczący poddał przyjęcie protokołu 
pod głosowanie. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Wolne wnioski 
 
Pani Adamczak w imieniu Społecznego Komitetu Protestacyjnego przeciwko lokalizacji lotniska 
w Wojcieszycach -Różankach odczytała opinię na temat braku możliwości przejęcia terenów od 
Agencji Nieruchomości Rolnych   
Społeczny Komitet Protestacyjny przeciwko lokalizacji lotniska w Wojcieszycach -Różankach 
wyraża swoje zaniepokojenie opóźnianiem podjęcia decyzji w sprawie zablokowania możliwości 
budowy lotniska w obrębie Wojcieszyc i Różanek, czego jednogłośnie domagali się mieszkańcy w 
ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych. Przypominamy, że sonda internetowa 
przeprowadzona przez Urząd Gminy w Kłodawie wykazała, że aż 74 % z 1000 uczestników 
biorących w niej udział, opowiedziało się także przeciwko budowie lotniska, nawet sportowego. 
W związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi przez Urząd Gminy Kłodawa, a 
dotyczącymi łatwej możliwości przejęcia gruntów od ANR, pragniemy zwrócić uwagę na bariery 
finansowe, które uniemożliwiają przejęcie tych terenów. ANR przekaże wnioskowane tereny na cel 
użyteczności publicznej jakim jest lotnisko, tylko takiemu podmiotowi, który będzie wiarygodny w 
zakresie zrealizowania inwestycji. Ponieważ Gmina Kłodawa nie posiada środków finansowych na 
zbudowanie lotniska, tym samym nie jest w stanie wejść w posiadanie gruntów na których ma 
znaleźć się planowane lotnisko. Można nawet założyć, że takim podmiotem, który okaże się w 
miarę wiarygodny będzie jakaś spółka prawa handlowego, w której udziały będzie miał między 
innymi Związek Celowy Gmin, zrzeszający również gminę Kłodawa. Biorąc jednak pod uwagę, jak 
małe będą udziały naszej gminy w tej spółce, można je od razu przełożyć na konkrety. Nasz 
samorząd nie będzie miał praktycznie wpływu na to, co będzie się dalej działo z tymi terenami i 
nieodwracalnie straci możliwość decydowania o rozwoju tego obszaru. Ustanowienie planu 
zagospodarowania przestrzennego z funkcją lotniska, będzie więc służyło do przejęcia tych gruntów 
przez inne podmioty. 
Próba ponownego obejścia prawa, polegająca na pozyskaniu gruntów od ANR na cel publiczny a 
następnie, wbrew prawu, przeznaczenie go na cele komercyjne, jak to miało miejsce w przeszłości, 
jest niemożliwa do zrealizowania. Konsekwencje tamtych działań, realizowanych przez urzędników 
naszej gminy odczuwamy do dziś, spłacając zobowiązania finansowe wynoszące ponad 4,5 min zł. 
Chcemy zdementować jeszcze inną pogłoskę związaną z możliwością pierwokupu przez 
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dotychczasowego dzierżawcę tych terenów. Skorzystanie z tego prawa nie jest możliwe w związku 
z istniejącym zapisem w „studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego rozwoju gminy", 
lokującym tu inne funkcje niż rolne. 
Jeszcze     raz     podkreślamy:      nawet     jeżeli      Radni     uchwalą     plan zagospodarowania z 
funkcją lotniska - Gmina i tak z pewnością nie przejmie tych terenów. Przejmie je podmiot, który 
będzie budował lotnisko. Zaniepokojeni,   apelujemy  do  Wójta   Gminy   i   Rady  Gminy   
Kłodawa   o   bezzwłoczną rezygnację z pomysłu budowy lotniska w rejonie Wojcleszyce - 
Różanki. 
 
Wystąpienie przedstawiciela  Policji; przedstawienie  informacji na temat bezpieczeństwa na 
terenie Gminy oraz o  przygotowaniu do sezonu letniego 
Na sesję przybyli  Podkomisarz Andrzej Jasiński ze Sztabu Policji, Wiesław Kozacki 

przedstawiciel Ruchu drogowego  z  Aspirant Sztabowy Pan Krzysztof Kamiński Z-ca KMP 
w Gorzowie przedstawili informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie 
01.01. - 27.05.08r. Na terenie Gminy Kłodawa oraz analizę stanu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym na terenie Gminy Kłodawa w 2007 r.. Informacje stanowią załączniki do protokołu. 
 
Radna Zienkiewicz czy Panowie są bezpośrednimi przełożonymi naszych dzielnicowych, 
odpowiedzialnymi za ich pracę. 
 
Podkomisarz Jasiński ja jestem odpowiedzialny za dzielnicowego. Chcę tylko powiedzieć że w tej 
chili mamy problemy etatowe ale z dniem 1 lipca stanowisko dzielnicowego w Kłodawie zostanie 
uzupełnione, ponieważ teraz pełni tą funkcję dzielnicowy z Deszczna. 
 
Radna Zienkiewicz złożyła wniosek o przygotowanie wyciągów z protokołów z sesji z ostatnich 
dwóch lat z udziałem policjantów . Poza tym  jeżeli Policja ma problem z brakiem dzielnicowych to 
osoby odpowiadające za ich pracę powinny ich zastąpić.. Ostatnio dzwoniłam na komórkę do 
dzielnicowego żeby coś zgłosić, a on mi na to że nie może nic zrobić bo obstawia żużel. Ja bym 
chciała wiedzieć czemu nasz dzielnicowy jest wykorzystywany do tego typu zajęć. On powinien 
być na naszym terenie cały czas. 
 
Podkomisarz Jasiński niestety to było polecenie odgórne i ja nie mam na to żadnego wpływu. To 
jest polecenie i musze je wykonać. 
 
Radna Zienkiewicz jeżeli Pan nie ma wpływu na dzielnicowych na naszym terenie to o czym my 
tu rozmawiamy. My chcemy mieć dzielnicowego, który będzie obsługiwał tylko naszą gminę. 
 
Przewodniczący Legan mieszkańcy nie są zadowoleni, dzielnicowi są niedostępni i nie ma z nimi 
kontaktu. 
 
Radna Kaźmierczak  współpraca ze szkołami na dzień dzisiejszy przebiega prawidłowo, chcę 
tylko zwrócić uwagę, że  powoli zbliżamy się do końca roku szkolnego, uczniowie nie maja chęci 
do nauki, rozpoczynają się wagary. Proszę żeby zainteresować się młodzieżą która w czasie 
lekcyjnym przebywa poza szkołą; kolejny problem to kłady co można z nimi zrobić. 
 
Podkomisarz Jasiński nie docierały do mnie sygnały o uczniach będziemy zwracać na to uwagę. 
 
Radna Kaźmierczak bo ja nie mówiłam że to jest skala masowa, jest to problem który dotyczy 
każdej szkoły. 
 
Radny Kubera każdy policjant który do nas przyjeżdża zawsze obiecuje że będzie super, 
tymczasem nic się nie zmienia. My zawsze zgłaszamy te same postulaty. Ja jestem sołtysem i do 
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mnie żaden dzielnicowy się nie zgłosił, poprzedni dzielnicowy był raz w miesiącu, kontakt był na 
bieżąco i dzięki temu zapobiegaliśmy pewnym rzeczom. Na terenie naszej gminy są ścieżki 
rowerowe, miejscowi jeżdżą po ścieżkach a ludzie z Gorzowa niekoniecznie a kolaże jeżdżą 
środkiem jezdni. Od paru lat prosimy o znaki nakazujące jazdę po ścieżkach rowerowych oraz o 
karanie jeżeli ktoś nie przestrzega tych przepisów; mamy jezioro ludzie urządzają sobie piesze 
wycieczki ze spuszczonymi psami, mieszkańcy się boją; kolejna kwestia to nagminne palenie 
ogniska dookoła całego jeziora. Jak był poprzedni dzielnicowy to on zrobił parę rundek dookoła 
jeziora i był spokój, teraz to zjawisko znów się rozprzestrzeniło; kolejna kwestia jest taka że nad 
jezioro często dojeżdżają ludzie motorami jadącymi z zawrotną szybkością, proszę o karanie; mamy 
żwirownię samochody z niej wyjeżdżający nie przykrywają niczym piasku co zanieczyszcza ulicę i 
powoduje niebezpieczeństwo; ludzie wjeżdżają samochodami pod sama plażę, proszę o interwencję 
 
Podkomisarz Jasiński co do palenia ognisk, psów i wjeżdżania samochodem na plażę  zlecimy to 
patrolowi wodnemu który będzie na jeziorach. 
 
Wiesław Kozacki przedstawiciel Ruchu Drogowego  kład jest uznawany za pojazd samochodowy 
i wymagane jest na niego prawo jazdy  b lub b1, kask nie jest wymagany ale ze względów 
bezpieczeństwa powinno się go posiadać. Problem tkwi w tym, że jeżeli oni się porusają po drogach 
publicznych to może,y ich karać na podstawie naszych przepisów, ale jeżeli oni poruszają się po 
polach i lasach to można ich karać tylko z ustawy o ochronie środowiska, ale policja nie ma 
możliwości dogonienia ich w polu albo w lesie. Kłady powinny być zarejestrowany. Jeżeli zauważą 
państwo taką sytuację, że kład jeździ wam po polu to proszę spisać numery rejestracyjne a my 
nadamy sprawie bieg. Jeżeli Państwo zauważą coś niepokojącego to proszę spisać numery my ich 
ukażemy, co do ścieżek rowerowych  to znak nie jest wymagany, co do kolaży to jest to grupa 
poruszająca się po szosach i my nie możemy im powiedzieć żeby wjechali na ścieżkę rowerową, ich 
dotyczą odrębne przepisy ustawy o kulturze fizycznej; co do pościgu motocyklistów to musze 
powiedzieć ze do tej pory nie  mieliśmy szans w starciu z nimi ale od jakiegoś czasu na naszym 
stanie znajduję się motocykl więc w końcu możemy ich ścigać i karać. Chociaż my odstępujemy od 
karania mandatami bo to nie ma sensu tylko kierujemy sprawę do sądu. 
 
Pani Adamczak mieszkam w Różankach przy ulicy Lipowej łączącej się ze Szkolną, tam nie ma 
żadnego ograniczenia prędkości, nie ma pobocza a tamtą drogą dzieci uczęszczają do szkoły, a ma 
drodze jest ciągły ruch i stwarza to bardzo duże zagrożenie w dodatku jest niebezpieczny zakręt, 
proszę zwrócić na to uwagę; ponadto przystanek przy szkole ma zajezdnię który służy jako tor 
ćwiczeniowy dla samochodów i motocykli.  
 
Wiesław Kozacki przedstawiciel Ruchu drogowego  jeżeli będziemy przejeżdżać tamtą drogą to 
zobaczymy jak to wygląda, postawimy tam parę razy fotoradar. Wracając do kładów to apeluję o 
zdrowy rozsądek, kupujemy je dzieciom ponieważ są modne a w ten sposób narażamy je na duże 
niebezpieczeństwo. 
 
Radny Lawer ta droga jest asfaltowa i przez to zachęca do testowania swoich pojazdów, co do 
kładów to bardzo często dzieci dostają je w prezentach komunijnych; w Różankach jest parę osób 
które  znacznie przekraczają prędkość, jeżeli mieszkańcy zauważą takie zdarzenie i chcą je zgłosić 
na policję to czy mogą pozostać anonimowi. Mieszkańcy boją się konsekwencji jeżeli zgłoszą 
zdarzenie na policji. 
 
Wiesław Kozacki przedstawiciel Ruchu drogowego podczas zgłoszenia prosimy o dane, żeby  
móc nadać sprawie dalszy bieg. Musimy pamiętać o tym żeby nie bać się zgłaszania o nadużyciach 
prawa bo każdy z nas może być ofiarą. 
 
Sołtys Banicki  znacie stare porzekadło, że jak kota nie ma to myszy harcują, u nas jak pojawili się 
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dzielnicowi od czasu do czasu to zaniknął problem złomiarzy, teraz pojawili się na nowo ostatnio 
wyciągnęli człowiekowi butlę z ogrodu, mieszkańcy naprawdę się obawiają. Pan apelował o to żeby 
zgłaszać zagrożenia, ale jak mamy to robić jeżeli u nas policja wogóle się nie pojawia. 
 
Wiesław Kozacki przedstawiciel Ruchu drogowego od 1 lipca będzie dzielnicowy. 
 
Radny Konieczuk proszę o interwencję na mostku  na drodze Kłodawa Mironice Santocko. Ten 
mostek ma ograniczenie tonażowe a jeżdżące nim ciężarówki go rozjeżdżają. 
 
Wiesław Kozacki przedstawiciel Ruchu drogowego   będziemy tam wysyłali patrol od czasu do 
czasu. 
 
Radny Piotrowski w Różankach są światła ale nagminnym jest że kierowcy przejeżdżają na 
zielonym świetle. 
 
Radna Zienkiewicz jestem reprezentantką Chwalęcic i proszę abyście wracając do Gorzowa 
pojechali przez Chwalęcice i zobaczyli jak powiat kosi trawę na poboczach. Na tej drodze sa dwa 
ostre zakręty i na nich widoczność jest ograniczona, proszę o wyegzekwowanie tego od Starostwa 
Powiatowego; proszę też o to żeby chociaż raz w miesiącu w Chwalęcicach postawić radiowóz, 
ponieważ przez miejscowość przejeżdżają samochody i znacznie przekraczają prędkość. 
 
Wiesław Kozacki przedstawiciel Ruchu drogowego Pani życzenie zostało spełnione jesteśmy 
tam raz w tygodniu, wniosek odnośnie zarośniętych poboczy przekażemy do zarządu dróg 
powiatowych. 
 
Radny Kubera mam pytanie jak jest wypadek  i odjedzie już karetka, Straż , laweta to pozostaje 
kupka nieuprzątniętych śmieci, kto za to odpowiada. 
 
Wiesław Kozacki przedstawiciel Ruchu drogowego za drogi odpowiada zarządca drogi. 
 
Radny Bieryło  na  drodze ze Zdroiska na Rybakowo stoi znak który nijak nie odzwierciedla 
sytuacji na skrzyżowaniu, czy można postawić właściwy znak. 
 
Wiesław Kozacki przedstawiciel Ruchu drogowego w ubiegłym roku pisaliśmy wniosek żeby 
zmienić ten znak, ale sprawdzę to. 
 
Pani Szubert  jestem kierownikiem placówki dla osób niepełnosprawnych z placówki jest 
bezpośrednie wyjście prawie na ulicę. Ja przy każdym wjeździe i wyjeździe uczestników obawiam 
się  o nich. Niedługo zamknięta będzie Wyszyńskiego i cały ruch odbywał się  będzie przez 
Chwalęcice, czy są przewidziane udogodnienia. 
 
Wiesław Kozacki przedstawiciel Ruchu drogowego nie dostaliśmy jeszcze żadnej zmiany 
organizacji ruchu, przetarg jeszcze nie został rozstrzygnięty i nie wiadomo jak to będzie wyglądało. 
 
Radna Zienkiewicz  na odcinku z Kłodawy do Chwalęcic jest bardzo wąsko i jest problem z 
minięciem się dwóch samochodów więc  gdyby był tam objazd planowany to tylko dla 
samochodów osobowych , ponadto tam jest mostek i zarwał by się od ciężaru samochodów 
ciężarowych. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący podziękował Policjantom za przybycie i 
zamknął ten punkt porządku obrad 
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Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 
Wójt Mołodciak uzupełniła sprawozdanie i informacje kurator wszczął postępowanie co do 
naszych szkół. Sytuacja jaka jest na dzień dzisiejszy nie jest zgodna z prawem, musimy unieważnić 
uchwały jakie podjęliśmy parę lat temu i w ten sposób przejąć szkoły; dostaliśmy pismo z MZK z 
informacją o likwidacji kursów. Jedynym sposobem na ich zatrzymanie jest dopłata do kilometra. 
Chodzi o kwotę 15,16 tys rocznie; prowadzimy pertraktacje z gazownikami, efekt jest taki, że pod 
warunkiem zwiększenia dostaw gazu dla MOW , my uchwalimy plan zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
Przewodniczący Legan ale przebieg też miał ulec zmianie, poza budynkami przy Wojcieszyckiej. 
 
Radny Lawer dlaczego unieważniono przetarg na ośrodek zdrowia i kiedy będzie kolejny 
 
Wójt Mołodciak firma która wygrała przetarg odstąpiła od podpisania umowy. Jesteśmy w trakcie 
ogłaszania kolejnego przetargu. Może nawet lepiej że tak się stało, ponieważ firma która miała 
wykonywać to zadanie okazała się bardzo nierzetelna, gminy które zlecały im wykonanie zadań 
sądzą się teraz z tą firmą. 
 
Radny Rutkowski Pani Wójt obiecała wykonanie wjazdy do kościoła w raz z postawieniem lamp 
zabytkowych, utwardzony miał być też plac targowy; dzisiaj rozmawiałem z wykonawcą boiska, na 
początku przyszłego tygodnia będzie trawa posiana a nie ma czym podlewać, a podlewanie przez 
pierwsze 3 miesiące to konieczność. 
 
Wójt Mołociak parking przy kościele miał być wykonywany  ale kwota okazała się większa niż ta 
jaką dysponowaliśmy, na boisko mamy zaplanowane 35 tys i musimy się zmieścić w tej kwocie. 
 
Kierownik Jesis na dzień dzisiejszy nie mamy środków na studnię 
 
Radny Rutkowski to po co wyrzucać 35 tys jak nie mamy na studnię. 
 
Radna Zienkiewicz kolega twierdzi, że ja nie lubię piłki i tak faktycznie jest ale zdrowy rozsądek 
nakazuje, że nie można podlewać wodą z wodociągów bo koszt wody będzie wyższy niż instalacji, 
może niech Zakład Komunalny dowozi wodę beczkami, bo koszt poboru wody przekroczy koszt 
renowacji trawnika. 
 
Wójt Mołodciak my nie pokrywamy kosztów utrzymania boiska. 
 
Radna Zienkiewicz studnię na boisku w Różankach finansowaliśmy z budżetu Gminy, sądzę że 
parę groszy na studnię wygrzebiemy z rezerwy 
 
Wójt Mołodciak ok ale pod warunkiem że klub będzie  regulował koszty związane z utrzymaniem 
boiska. 
 
Radny Obidowski Wójt Kruczkowski uparł się żeby zrobić boisko w Chwalęcicach w miejscu 
które się do tego nie nadawało. Efekt jest taki że teraz gmina będzie ponosiła konsekwencje tego co 
w tym miejscu jest bo na pewno nie jest to boisko. 
 
Wójt Mołodciak zrobimy objazd po inwestycjach i zobaczymy co mamy co zrobiliśmy i co 
powinniśmy zrobić. Nasze boiska na pewno będą odbiegały od norm, ale musimy pamiętać że w 
naszej gminie jest 11 miejscowości w każdej musi coś być 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie. 
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Interpelacje i zapytania radnych 
 
Radny Lawer przepraszam, że zburzyłem porządek obrad ale musimy pamiętać że jesteśmy 
wybierani przez mieszkańców i im musimy służyć. Jest Pani Kozioł która mieszka w leśniczówce w 
Różankach i proszę o udzielenie jej głosu; czy została powołana komisja d/s rozwoju gminy w 
skład której wchodzą pracownicy Urzędu, czy było takie zarządzenie 
 
Wójt Molodciak jest szereg działań podejmowanych przeze mnie, jest to kolejne zarządzenie 
związane z wnioskowaniem o środki unijne. 
 
Kierownik Jesis były spotkania z Radami Sołeckimi i Radnymi z każdej miejscowości aby 
wyznaczyć kierunki rozwoju miejscowości. Mieszkańcy również składali wnioski one zostaną 
naniesione na studium które następnie zostanie przyjęte przez Radę. W studium lotnisko to istnieje i 
w tym kierunku na razie żadnej zmiany nie widzimy, bo my rozpatrujemy wnioski wszystkich 
mieszkańców którzy je złożyli, a to co oglądaliśmy (Pan również uczestniczył w spotkaniu) to 
chcieliśmy zabezpieczyć nasze gminne potrzeby, min grunty od Agencji musimy przeznaczyć na 
pewne cele pod które je przejęliśmy, i to w jakim kierunku będziemy się rozwijać. 
 
Radny Lawer to powinno się przedyskutować w szerszym gronie, bo ja nie wiem czy głos radnego 
jako jednostki wystarczy. 
 
Radna Zienkiewicz nie potrzebna jest żadna spec komisja do tego, w Radzie są 4 komisje i 
wystarczy tylko w nich dobrze pracować. Było spotkanie z Radnymi na którym wytyczaliśmy 
kierunki rozwoju i dziwię się że Pan na nim nie był. Każda wieś swój teren omawiała i proszę tutaj 
nie straszyć mieszkańców że tylko jedna osoba będzie przeciw lotnisku. Kto panu dał do tego 
prawo, żeby się wypowiadać w naszym imieniu. O tym będziemy rozmawiać na komisjach. Ja na 
moją komisję zapraszam państwa żeby wiedzieli jakie jest nasze stanowisko. 
 
Pani Kozioł  mieszkam na ulicy Dębowej w Różankach w leśniczówce. Wystosowałam pismo do 
gminy z prośba o naprawę drogi dojazdowej oraz przepustu. Na miejscu był Pan Kwiatkowski i 
powiedział że my jesteśmy ludźmi lasu i nic nie może zrobić. My tam mieszkamy już 32 lata i nikt 
przez ten czas nie wydał złotówki na tą drogę. Gmina nadała nam ulicę ale nic poza tym. Nie 
możemy dowieźć dzieci do szkoły bo wszystko grzęźnie w błocie, musimy kupić samochód 
terenowy. Córka ma dziecko niepełnosprawne które musi dowozić na rehabilitację. W 2000 roku 
dzwoniliśmy na pogotowie które do nas nie dojechało, musieliśmy dowieźć córkę do karetki. Jest 
jeszcze jedna droga z Różanek ale tam jest mostek i tam się przelewa bo oczyszczalnia wylewa i tą 
drogę zalewa. Nikt o nas nie dba jesteśmy pozostawieni sami sobie. Byłam w nadleśnictwie 
odsyłają mnie do was a wy do nich 
 
Córka Pani Kozioł ja mam dziecko niepełnosprawne muszę mu pomóc w rehabilitacji , jak ja mam 
mu pomóc jak nie mogę się wydostać z miejscowości. Pan Kwiatkowski odmawia pomocy. 
 
Wójt Mołodciak nie miałam jeszcze żadnej skargi od państwa. Ja nie uciekam od remontu tej 
drogi, jeszcze nikomu nie odmówiłam więc nie rozumiem czemu Pani do przyszła do Urzędu, tylko 
załatwiamy tą sprawę na sesji.My finansujemy drogi powiatowe wojewódzkie wiec nie widzę 
problemu żeby tak samo nie było z drogami nadleśnictwa. Dyżuruję w Urzędzie w każdy 
poniedziałek a Przewodniczący Rady w środę. 
 
Radny Lawer cieszę się z udzielonej odpowiedzi i proszę Pana Przewodniczącego  żeby panował 
nad zachowaniem radnych. 
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 Kierownik Kwiatkowski nigdy nie powiedziałem że jesteście państwo ludźmi lasu, tylko że 
mieszkacie w mieszkaniu nadleśnictwa i że ta droga należy do nadleśnictwa. 
 
Radna Kaźmierczak krążą sprzeczne informacje odnośnie modernizacji drogi krajowej. Dzisiaj 
pan Naczelnik stwierdził, że droga została objęta programem ale wiem że są liczne protesty, w 
prasie też się pojawiła taka informacja; najbliższa sobota obfituje w różne imprezy na szczeblu 
lokalnym takie jak dzień dziecka, dzień sportu i dzień dzień dziecka, ale zdublowanie się imprezy 
Pana Starosty “spotkajmy się na turystycznym szlaku” i naszej Strażackiej nie powinno mieć 
miejsca. Mi informowaliśmy o tej imprezie. 

 
Wójt Mołodciak my jak organizujemy imprezę to dostosowujemy ją do wyższych szczebli, szkoda 
ze w druga stronę tak nie jest. 
 
Radny Obidowski zamkniecie Wyszyńskiego i puszczenie ruchu przez Chwalęcice wywiąże 
problemy komunikacyjne więc proszę o spotkania żeby się tym zająć. 
 
Wójt Mołodciak być może Starosta i Prezydent dogadają się co do remontu tej drogi. 
 
Radny Konieczuk to może przy okazji uda się tam ugrać ścieżkę, albo chodnik, bo tam jka nasili 
się ruch to będzie niebezpiecznie 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie. 
 
Sprawozdanie Kierownik GOPS z działalności w 2007 roku 
Przewodnicząca Komisji Oświaty. Komisja analizowała sprawozdanie i złożyła wniosek aby od 
nowego roku szkolnego GOPS zainteresował się wydawanymi w ciągu tygodnia w szkołach 
rodzajem posiłków. Ponadto uwaga była taka aby pracownicy socjalnie wychodzili bardziej w 
teren. Rozmawialiśmy również o wypoczynkach letnich, żeby dzieci miały alternatywę w czasie 
wakacji. Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie. 
Zostało ono przyjęte jednogłośnie 
 
Sprawozdanie Kierownik WTZ z działalności w 2007 roku. 
Przewodnicząca Komisji Oświaty. Komisja analizowała sprawozdanie i wyraziła pozytywną opinię. 
Jesteśmy bardzo podbudowani działalnością Pani Kierownik 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie. 
Zostało ono przyjęte jednogłośnie 
 
przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kłodawa 
Komisja Budżetu opinia pozytywna. 
 
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. 
Dochody : 
Dział 754 Rozdział 75412 - 42.957,00zł 
w tym: 
kwota 19.026,00 zł jest to płatność za projekt zrealizowany i rozliczony  
w 2007 roku nr 128/07 60-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Kwota 23.941,00zł  Umowa nr 221/08 o dofinansowanie Mikroprojektu pod tytułem "30-lecie 
powstania strażnicy w Rybakowie" 
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Dział 801- 45.482,00zł w tym :  
 Rozdział 80101 - 26.320,00zł  
jest to dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych 
i drugich klasach szkół podstawowych. 
 
Rozdział 80110 - 19.162,00 zł 
środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przeznaczone sa na program "Młodzież w 
działaniu" projekt realizuje Szkoła w Różankach . 
 
Dział 921 Rozdział 92195 - 8.522,00zł 
Jest to płatność za projekt Nr 141/07 Polsko - Niemieckie zawody o kłodawską rybkę zrealizowany 
i rozliczony w 2007 roku . 
 
Wydatki: 
Dział 754 Rozdział 75412 - 31.921,00zł 
Wydatki na realizacje projektu realizowanego w ramach INTERREG - pod tytułem 30-lecie 
powstania strażnicy w Rybakowie. 
Dofinansowanie  w kwocie 23.941,00zł , środki własne  7.980,00zł 
 
Dział 801 rozdział 80101-26.320,00zł 
  dotacja dla Zespołu Szkół w Różankach -13.160,00zł 
i Kłodawie -13.160,00zł  - na sfinansowanie nauki języka angielskiego. 
Rozdział  80110 - 19.162,00zł 
dotacja dla Zespołu Szkół w Różankach na realizację programu "Młodzież w działaniu" 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
głosy za – 12 
głosy przeciw --- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXI/147/08 

 
przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/351/06 Rady Gminy Kłodawa z dnia 
25.10.2006r. w sprawie WPG na lata 2007 – 2011 w zakresie inwestycji 
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. Jest on konsekwencją podjętej na ostatniej sesji uchwały 
w sprawie zmian budżetu i w budżecie. 
Komisja Budżetu opinia pozytywna po następujących zmianach: 
1. W 2009 roku w Różankach wykreślamy kwoty na remont dróg. 
2. W 2010 roku w Różankach wpisujemy 150 tys na remont ul. Wiśniowej, Sportowej, 

Niepodległości 
3. W 2009 roku wykreślić kwotę 150 tys. na remont ulicy Polnej w Chwalęcicach 
4. W Wojcieszycach rozbić na dwie pozycje zapis Modernizacji ul. Sportowej i Polnej 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
głosy za – 12 
głosy przeciw --- 
głosy wstrzymujące się --1 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXI/148/08 
 
przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu 
sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kłodawa miejsc sprzedaży oraz 
określenia warunków sprzedaży tych napojów. 
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Wójt Wegienek omówił projekt uchwały. Jest to uchwała określająca ilość miejsc sprzedaży na 
terenie Gminy Kłodawa. 
Komisja Oświaty opinia pozytywna 
Komisja Budżetu opinia pozytywna 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
głosy za – 14 
głosy przeciw --- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXI/149/08 
 
przyjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 
Kłodawie 
Komisja Oświaty opinia pozytywna 
Komisja Budżetu opinia pozytywna 
 
Radna Kaźmierczak  komisja szczegółowo badała uchwałę. Jest to uchwała porządkująca 
określająca zasady pracy GOPS-u. Każda jednostka organizacyjna powinna mieć taki statut. 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
głosy za – 13 
głosy przeciw --- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXI/150/08 
 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Pomocy Społecznej  
Gminy Kłodawa 
Brak opinii Komisji 
 
Uchwała jednogłośnie została zdjęta z porządku obrad z powodu zbyt wielu niejasności 
 
przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa 
nieruchomości położonej w obrębie wsi Santocko gmina Kłodawa 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. 
Gmina Kłodawa jest użytkownikiem wieczystym przedmiotowej nieruchomości na podstawie aktu 
notarialnego Rep. A nr 11948/08 z dnia 30 stycznia 2008 roku. Właścicielem tej nieruchomości jest 
Skarb Państwa. Przeznaczenie nieruchomości zostało ustalone w oparciu o decyzję o warunkach 
zabudowy na cele sportowe, które są zadaniami własnymi Gminy zgodnie z art. 7 ustawy o 
samorządzie gminnym. Istnieją zatem przesłanki wynikające z wyżej cytowanych przepisów 
umożliwiających skomunalizowanie tej nieruchomości.  
Komisja Budżetu opinia pozytywna 
Komisja Budżetu opinia pozytywna 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
głosy za – 14 
głosy przeciw --- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXI/151/08 
 
przyjęcie uchwały w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2008 roku 
Przewodniczący Kubera omówił projekt uchwały. Wprowadza się zmianę w planie pracy pracy 
Komisji Rewizyjnej polegającą na wprowadzeniu kontroli świetlic wiejskich. Chcemy zobaczyć jak 
pracują świetlice i zapoznać się z potrzebami dzieci oraz pań prowadzących świetlice. 
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Radna Zienkiewicz proszę żeby nie odbierać tego jako pomysłu likwidacji świetlic bo nikt z nas 
nie ma takiego zamiaru. Każda z naszych świetlic z racji usytuowania ma inne potrzeby. Dzieci w 
Kłodawie, Rybakowie oczekują zupełnie czego innego. Naszym głównym celem jest opracowanie 
takiego programu pracy który będzie zaspakajał potrzeby dzieci w każdej miejscowości. 
 
Radna Kaźmierczak obawiam się trochę trochę pewnych sytuacji jakie mogą wystąpić w związku 
z tym faktem. Może wspólnie z komisją rewizyjną wypracujemy wspólne stanowisko i ustalimy jak 
ten kontrole będą przebiegać, zęby nie zostały źle odebrane. 
 
Komisja Budżetu opinia pozytywna 
Komisja Oświaty opinia pozytywna 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
głosy za – 13 
głosy przeciw --- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXI/152/08 
 
przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zakup 
cysterny na przyczepie wolnobieżnej jednoosiowej do transportu wody pitnej w sytuacjach 
kryzyzowych 
 
Wójt Mołodciak celem tej uchwały jest zakup beczki do transportu wody pitnej. W zakupie będą 
partycypowały Gminy Powiatu Gorzowskiego w kwocie 3,5000 zł. Beczka usytuowana będzie na 
terenie naszej gminy. 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
głosy za – 13 
głosy przeciw --- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXI/153/08 
 
przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania pn. “Kraina Szlaków Turystycznych” 
 
Wójt Mołodciak omówiła projekt uchwały. Zależy nam na wstąpienie do tego stowarzyszenia 
ponieważ wtedy mamy większe szanse na pozyskanie środków z Unii. Poza tym każdy nasz 
wniosek będzie dostawał dwa punkty więcej co się bardzo liczy przy ocenie. Z tytułu przystąpienia 
nie ponosimy żadnych kosztów. 

 
Radna Zienkiewicz wnioskuję  o przygotowanie informacji  do jakich stowarzyszeń należymy. 
Poza tym mam pytanie czy z mikroprojektów można uzyskać dofinansowanie na np. wyjazdy dla 
dzieci. Czy jest w gminie osoba do której sołtys może się zwrócić o pomoc i informację. 
 
Wójt Mołodciak w Urzędzie  pozyskiwaniem środków zajmuje się Pani Marta Wawrzyniak proszę 
się do niej zwracac. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
głosy za – 14 
głosy przeciw --- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXI/154/08 
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przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet ryczałtowych dla radnych i 
sołtysów Gminy Kłodawa 
Przewodniczący Legan wnioskodawcą uchwały jest Komisja Budżetowa. Zmianie uległa treść 
jednego paragrafu mówiąca o dietach dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach. Polega ona na tym że 
jeżeli w miesiącu jest jedna sesja i sołtysi są na niej nieobecni nie dostają wynagrodzenia. Jeżeli są 
dwie sesje i sołtys uczestniczy w jednej z nich wtedy potrącane jest 50% wynagrodzenia. Uchwała 
ma zmobilizować sołtysów do uczestniczenia w sesji. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
głosy za – 14 
głosy przeciw --- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXI/155/08 
 
Wolne wnioski 
Radna Zienkiewicz wiem ze w dalszym ciągu nie obowiązuje zmiana regulaminu utrzymania 
porządku na terenie Gminy. Musimy podjąć kroki odnośnie wywozu śmieci, ceny czas idą w góry a 
firmy wywożą puste pojemniki na odpady komunalne a my musimy za to płacić. Musimy 
rozwiązać ten problem i porozmawiać z firmami na temat innego rozliczenia. Kiedyś Pan Jacek 
Zatoka pokazywał ciekawe rozwiązanie, bo my nie możemy czekać na to aż ceny pójdą w górę , bo 
płacimy za wywóz powietrza. Zapraszam Pana Zatokę na komisję i przeanalizujemy ten temat. 
 
Wójt Mołodciak wystąpimy z zapytaniami do firm czy taka ewentualność wchodzi w grę. 
 
Kierownik Zatoka należy sprawdzić czy Rada Gminy  nie powinna opiniować kosztów wywózki 
śmieci tak jak robi to w przypadku wody. 
 
Radny Piotrowski proszę żeby postawić w Różankach pojemniki na pastiki bo są tylko na 
makulaturę. 
 
Kierownik Kwiatkowski jeżeli jest takie społeczne oczekiwanie to te pojemniki staną 
 
Pani Mazur  na skrzyżowaniu na Mironickiej z Gorzowską  tam gdzie był wypadek wisi krzyż i 
stawia się ta znicze, wiem że opinie ludzkie są różne, czemu władze się na to zgadzają. 
 
Przewodniczący Legan sprawa jest delikatna. 
 
Wójt Wegienek ja nie wiem czemu ta sprawa budzi takie emocje. Państwo byli u nas i prosili żeby 
uszanować  ich wolę, mają zgodę od zarządcy drogi na ten krzyż. W polskiej tradycji jest taki 
zwyczaj. 
 
Radny Kubera wszyscy rozumiemy tą tragedię, ale mieszkańcy domu pod którym palą się znicze 
non stop i nawet nie mogą otworzyć okna już to przeszkadza, to powinno być w miejscu w którym 
nikomu nie będzie to przeszkadzało. 
 
Radna Żołądziejewska chcę złożyć wniosek wkraczając do tego co się dzisiaj działo na sesji, 
odnośnie zmiany porządku obrad. Wydaje mi się że w dobrym zwyczaju jest się zapowiedzieć się 
jeżeli ktoś chce zabrać głos. Państwo zapowiedzieli że chcą zabrać głos tylko na chwilę czy to musi 
burzyć nasz porządek obrad. Ja mam taką propozycję, jeżeli ktoś z radnych zaprasza mieszkańców 
na obrady sesji to bardzo proszę poinformować, że takie rzeczy robi się na końcu sesji. Proszę Pana 
Przewodniczącego żeby zmobilizował do wyłączenia telefonów, co w połączeniu z dzisiejszym 
nagłośnieniem było bardzo irytujące. 
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Radna Kaźmierczak ja rozumiem koleżankę ale chce powiedzieć, że jak pojawiają się goście, to 
oni nie zawsze zgłaszają nam ze będą, przynajmniej mi, a poza tym jeżeli mówią że zajmą tylko 
parę minut to ja nie mam powodu, żeby im nie wierzyć. 
 
Wójt Mołodciak my i urzędnicy jesteśmy cały czas w Urzędzie i wiele spraw tam można załatwić, 
ja jeszcze nikomu z was pomocy nie odmówiłam. Wolne wnioski są nas końcu i to jest dla ludzi 
którzy pracują. 
 
Radna Zienkiewicz ja uważam, że Radna Żołądziejewska ma racje, ale jak ktoś przyjdzie i będzie 
chciał zabrać głos tylko na chwilę to nie powinniśmy odmawiać. 
 
Radna Kaźmierczak bardzo mi się podobało to że na komisji omawialiśmy sprawozdanie z 
działalności międzysesyjnej, na sesji poświęcamy temu tematowi mniej czasu. 
 
Radny Konieczuk poinformował o pismach jakie wpłynęły do Rady Gminy i zaprosił do Biura 
Rady w celu szczegółowego zapoznania się z nimi. Co do krzyża  to one tak naprawdę powodują to 
że ludzie zdejmują nogę z gazu. 
 
Zamknięcie XXI Sesji Rady Gminy Kłodawa 
 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Legan podziękował wszystkim za 
przybycie i zamknął posiedzenie XX Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
 
Na tym protokół zakończono 
 
 
protokołowała 
Kamila Arciszewska 
 
 
        Przewodniczący Rady Gminy  
 
         Andrzej Legan 
 


