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Protokół z posiedzenia XXV Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu 29 października 2008 roku 

w Sali wiejskiej na ulicy Jeziornej w Kłodawie. 

 

1. Sprawy organizacyjne 

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

2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 
3. Interpelacje i zapytania radnych 
4. Analiza informacji dotyczącej realizacji zadań na drogach w 2008r.  
5. Analiza informacji o realizacji uchwał w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego. 
6. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych. 
7. Przedstawienie informacji na temat sprawozdania z wykonania budŜetu za I półrocze 2008r. 
8. Wystąpienie Starosty Powiatu Gorzowskiego i przedstawienie przez niego informacji na 

temat realizacji inwestycji na drogach powiatowych oraz sytuacji w szpitalu powiatowym w 
Kostrzynie nad Odrą 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmian budŜetu Gminy na 2008r. 
b) podjęcia zobowiązań w zakresie inwestycji 
c) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok 
d) ustalenia osób uprawnionych do doręczania decyzji i nakazów płatniczych na terenie sołectwa 
e) opłaty od posiadania psów 
f) ustalenia zasad poboru podatku rolnego 
g) ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. 
h) ustalenia opłaty targowej na 2009rok 
i) ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków Ochotniczej StraŜy PoŜarnej 

uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu poŜarniczym organizowanym przez 
Państwową StraŜ PoŜarną. 

j) uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Pomocy Społecznej Gminy Kłodawa 
k) przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2008 – 2013 
l) regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
m) wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierŜawy nieruchomości gruntowej 
n) wyraŜenia zgody na przyjęcie darowizny od osoby fizycznej 
o) zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Zdroisko na lata 2008 – 2015 
p) nadania nazw ulic w miejscowości Chwalęcice 
q) zmiany planu Komisji Rewizyjnej na 2008 rok 

10. Wolne wnioski 
11. Zamknięcie XXV Sesji Rady Gminy Kłodawa 

 
Otwarcie posiedzenia 
Przewodniczący Legan przywitał wszystkich przybyłych na XXV Sesję Rady Gminy Kłodawa. 
 
Stwierdzenie quorum 
Przewodniczący Legan stwierdził na podstawie załączonej listy obecności, Ŝe w sesji uczestniczy 
14 radnych wobec czego jest ona prawomocna aby móc podejmować na niej uchwały. 
 
Przyjęcie porządku obrad. 
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Wójt Mołodciak poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie  
zaliczenia dróg w RóŜankach  do kategorii dróg publicznych i ustalenia ich przebiegu. 
 
Przewodniczący Legan w takim razie proponuję wprowadzić to na miejsce punktu dotyczącego 
projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych, poniewaŜ ta uchwała wypada z 
porządku obrad. Proszę równieŜ o  wprowadzenie do porządku obrad przed wystąpieniem Starosty 
Kruczkowskiego, informacji z realizacji umów dzierŜawy mienia gminnego – informację otrzymali 
państwo wraz z materiałami. 
 
W związku z brakiem dalszych materiałów Przewodniczący poddał porządek obrad pod 
głosowanie. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Kłodawa 
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Radny Konieczuk zgłosił poprawkę polegającą na poprawieniu kwoty partycypacji Wojewody w 
kosztach dokumentacji na lotnisko. Ta kwota to nie 300 tys jak jest w protokole tylko 30 tys. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 
 
Wójt Mołodciak  uzupełniła sprawozdanie o następujące informacje: 31.10.08 ma zostać 
ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nabór wniosków w ramach 
narodowego funduszu przebudowy dróg lokalnych i wnioski samorządów będą przyjmowane do 11 
listopada, stąd nasza uchwała na przebudowę drogi w RóŜankach. JeŜeli to zdanie uzyska 
akceptację a powinno być wiadomo na początku grudnia, będę chciała to zadanie wykonać w 
przyszłym roku. Realizowany jest projekt E-obywatel z europejskiego funduszu społecznego, jego 
załoŜeniem jest podnoszenie kwalifikacji umiejętności komputerowych mieszkańców naszej gminy. 
Uczestniczy w nim 60 naszych mieszkańców. Kurs potrwa do 12 grudnia. Na szczeblu Urzędu 
przygotowujemy konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kłodawie, 
rozstrzygnięcie przewidujemy w grudniu. Przedwczoraj w naszym przedszkolu rozpoczęła się 
wizytacja kuratorium i ma potrwać do  piątku. Do końca stycznia będziemy składać wniosek do 
PROWU na budowę Sali w Zdroisku a do końca lutego na szkołę w Kłodawie . 
 
Radny Kubera  adaptacja kontenerów na mieszkania socjalne ma kosztować ponad 600 tys, a  
kontenery rozumiem Ŝe dostaliśmy za darmo. 
 
Wójt Mołodciak  kontenery przejęliśmy za darmo. Przetarg wyłonił wykonawcę za ponad 600 tys. 
My w naszym budŜecie mamy zapisane 300 tys, stąd dzisiejsza uchwała o zwiększeniu środków na 
to zadanie. 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie 
 
Interpelacje i zapytania radnych 
Radny Obidowski  juŜ jakiś czas temu została zgłoszona interpelacja w sprawie ul. Rzecznej na 
której gałęzie drzew dotykają linii wysokiego napięcia, przy takiej pogodzie moŜe się zdarzyć coś 
nieszczęśliwego, proszę o interwencję. 
 
Wójt Mołodciak o 11 będzie Starosta więc odpowie nam na nasze zapytania. 
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Radny Kubera juŜ na poprzedniej sesji mówiłem o tym jak developerzy niszczą drogi. Na ulicy 
Jeziornej działki kupili developerzy i niszczą drogę.  50 metrów niedawno zrobionej drogi zostało 
zniszczone, droga jest pokryta gliną praktycznie nie moŜna przejechać. Obok jednej części drogi 
cały czas są wykopy a na drugiej połowie leŜy piasek, nie ma jak przejechać. Developerzy wchodzą 
z duŜymi inwestycjami i niszczą to co my budowaliśmy i nie ponoszą za to Ŝadnych konsekwencji. 
Niedługo na Jeziorną wchodzi kolejny inwestor. Ja proszę o to, aby spowodować aby ta droga 
wróciła do poprzedniego stanu. 
 
Kierownik Kwiatkowski  my wydając decyzję  o zajęciu pasa drogowego określamy warunki w 
jakich  ma zostać odtworzona droga. Developerzy dostali takie decyzje, wpłacili opłatę za zajęcie 
pasa drogowego ale nie odtworzyli drogi tak jak to było określone. Wysłaliśmy do developerów 
pisma nawołujące do przywrócenia drogi do poprzedniego stanu i będziemy egzekwować. Paradoks 
sytuacji polega na tym Ŝe na dzień dzisiejszy były tam wybudowane elementy infrastruktury takie 
jak kanalizacja, wodociągi i wpłynęły jeszcze wnioski o zajęcie pasa drogowego przez Eneę, bo te 
osiedla muszą być zaopatrzone w energię elektryczną, a my nie moŜemy wydać decyzji 
negatywnej. Tutaj słyszę od kolegi Ŝe niedługo będzie kładziony wodociąg na kolejnym osiedlu. 
Będziemy egzekwować od  developerów przywracanie dróg do poprzedniego stanu. 
 
Radna Kaźmierczak trwają prace związane z odbiorem  ośrodka zdrowia w RóŜankach, jest to 
dobry moment na  zorganizowanie spotkania z przedstawicielem ZOZ-u celem wyjaśnienia 
sytuacji, prosiliśmy równieŜ Panią Wójt i Pan Wójta o rozeznanie moŜliwości dokonania zmian, jak 
ta sprawa wygląda. 
 
Przewodniczący Legan na dzisiejszą sesję jeszcze nie byliśmy na to przygotowani. Moje zdanie 
jest takie aby zorganizować takie spotkanie na komisji a na sesji przedstawić wnioski, ale jeŜeli 
zdanie Państwa będzie taki aby zorganizować takie spotkanie na sesji, to zaprosimy odpowiednie 
osoby. 
 
Wójt Mołodciak  byłam przed sesją na odbiorze ośrodka zdrowia w RóŜankach, mamy tam jeszcze 
małe mankamenty do poprawienia. Do 10 jest odbiór ten docelowy i mam nadzieję Ŝe do 15 ten 
ośrodek uruchomimy. Moja propozycja byłą taka aby na komisję oświaty zaprosić panią Krasowską 
z kasy chorych aby powiedziała nam na czym stoimy i jakie moŜemy mieć oczekiwania Ŝeby 
wprowadzić do naszych ośrodków nowych specjalistów. Pani doktor ma umowę do końca roku, 
pomysłem naszym było aby wprowadzić dwóch lekarzy internistów na teren naszej gminy tak aby 
nie robić krzywdy ponad 3 tys pacjentów którzy są zapisani do Pani Lebiody, mamy na to jeszcze  
trochę czasu. Apropo jeszcze zadań budowlanych to prawdopodobnie z kasy chorych uruchomię 
pieniądze na nowe wyposaŜenie ośrodka, będzie trochę niezręcznie jeŜeli nowy ośrodek 
wyposaŜymy w stare meble. 
 
Radna Zienkiewicz  sądzę Ŝe powinniśmy zrobić takie spotkanie na sesji bo jest to sprawa która 
interesuje zarówno sołtysów jak i radnych, komisja jest zbyt małym gremium. Poza tym wydaje mi 
się, Ŝe  dobrze wybyło gdyby był jeden lekarz w jednym ośrodku i drugi lekarz w drugim, ale myślę 
ę do tego nigdy nie doprowadzimy bo jest za mało osób na jednego lekarza, dlatego dobrym 
rozwiązaniem byłoby gdyby lekarz zatrudnił kogoś na pół etatu; kolejna sprawa zgłaszałam sprawę 
Ŝe była zrobiona droga w utwardzeniu rolniczym pomiędzy Łąkową a Polną, osoby które tam obok 
coś budowały nawalili mnóstwo gliny, są tak straszne dziury i błoto i aŜ Ŝal Ŝe ten odcinek jest tak 
tragiczny, nie wiem czy my powinniśmy się tym zająć czy wykonawca który wykonywał tam prace; 
kolejna sprawa czy wykonawca w końcu usunie gruz na ulicy Polnej. Mam nadzieję Ŝe wkrótce to 
zostanie zrobione. 
 
Kierownik Kwiatkowski  odnośnie drugiej części pytania to wykonawca to zrobi, on prosił o parę 
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dni czasu bo musi dokończyć inwestycję; pierwszy element zapytania o kawałek drogi Łąkowej, 
powinna być zaraz po świętach zrobione, tak samo jak na ulicy Obrotowej. Te prace juŜ zostały 
zlecone i mam nadzieję Ŝe po świętach tak zostanie zrobione. 
 
Radna Zienkiewicz  my jesteśmy zbudowani działalnością Pani Wójt bo tyle dróg co jest robione 
w ostatnim czasie to chyba jeszcze nigdy nie było robione, ale są wykonawcy którzy niszczą nasze 
drogi dlatego ponawiam wniosek Radnego Kubery aby egzekwować od tych którzy nasze drogi 
niszczą, bo inaczej nigdy nie dojdziemy do porządku w gminie. Nasze słuŜby porządkowe muszą 
zacząć interweniować. Kolejna sprawa to nie mamy wszystkich materiałów –brak informacji o 
planach. 
 
Przewodniczący Legan informacja w sprawie planów będzie ustna. 
 
Radna śołądziejewska  kilka miesięcy temu składałam wniosek w sprawie sygnalizacji świetlnej 
koło szkoły, czy wiadomo juŜ coś w tej sprawie; apropo dróg to taka sytuacja jest na ulicy 
równoległej do ulicy Mironickiej. Niedawno kładziono asfalt i w tej chwili bardzo duŜy odcinek 
jest zabłocony, teŜ trzeba dopilnować aby pan to sprzątnął. 
 
Kierownik Kwiatkowski  wysyłaliśmy pismo w sprawie oświetlenia do zarządu dróg 
wojewódzkich. Zasugerowaliśmy zarządcy drogi i policji partycypowanie w kosztach tej inwestycji. 
Policja jak zwykle nie ma środków, ale skłania się ku temu aby taka inwestycja została wykonana, 
zarząd pozytywnie opiniuje wniosek, ale równieŜ przychyla się do tego abyśmy sami pokryli koszt 
tej inwestycji. Sądzę Ŝe będzie to koszt ok. 80 tys. 
 
Wójt Mołodciak  marszałek obiecał mi Ŝe dołoŜy wszelkich starań aby finanse wpłynęły od 
zarządcy drogi. 
 
Radna śołądziejewska ja proszę aby dopilnować terminów, bo okres zimowy jest dobry na 
komplementowanie dokumentacji. 
 
Wójt Mołodciak  zarządcy dróg pracują teraz nad budŜetem, przypilnujemy aby wpłynęło oficjalne 
stanowisko w tej sprawie. 
 
Radna Kowalska pierwszy odcinek do górki na Polnej został bardzo ładnie wykonany , drugi 
zdecydowanie gorzej, czy jest szansa na reklamację; czy jest szansa na bankomat w Kłodawie 
 
Wójt Mołodciak  kiedyś juŜ prowadziliśmy rozmowy z bankiem o ustawienie bankomatu, ale 
uznano Ŝe jest to nieekonomiczne, niedługo będziemy ogłaszali konkurs na obsługę bankową więc 
ujmiemy ten punkt w przetargu; odnośnie drogi to wymusimy jakieś sankcje na wykonawcy 
 
Radna Zienkiewicz ale to musi być bankomat obsługujący nie tylko GBS ale wszystkie np. euro 
net. 
Sekretarz Czapliński od przyszłego tygodnia nawiąŜe rozmowy z Euronetem.  
 
Radny Szyliński kiedy ruszy się coś w kierunku ścieŜek rowerowych, w Rybakowie nie ma 
centymetra chodnika. 
 
Wójt Mołodciak  chodnik nie wpisuje się w Ŝadne zadanie ze środków pomocowych, będzie 
starosta zapytamy się czy mogliby współfinansować to zadanie. Santocko wpisuje się w projekt 
współfinansowany przez Starostwo. 
 
Radny Mołodciak nasze porozumienie z powiatem dotyczy tylko polowy miejscowości, mamy 
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pieniądze zapisane w budŜecie i pozwolenia na budowę, dlaczego sami nie zaczniemy tego robić 
 
Wójt Mołodciak  mamy problem z realizacją dochodów, i nie zrealizujemy wszystkich zadań 
ujętych w budŜecie. 
 
Radny Obidowski zbliŜa się 1 listopada jak zwykle będzie problem organizacyjny, czy Urząd 
zapewni kogoś kto będzie kierował ruchem. 
 
Radny Kubera wycinają drzewa  na ulicy Gorzowskiej, apel aby te drzewa uzupełnić; wjazd z 
Kłodawy do Gorzowa to jest nieporozumienie, tam zimą nie będzie moŜna przejechać, droga miała 
być robiona i nic się nie dzieje. 
 
Wójt Mołodciak miasto ma problem z przetargiem, wiem Ŝe środki na to zadanie zostały juŜ 
przesunięte, poniewaŜ procedury przetargowe tak się potoczyły, Ŝe  nie da się tego wykonać w tym 
roku; odnośnie drzew to procedura nakazuje nasadzenie nowych drzew po wycięciu. 
 
Radny Lawer niedługo działał będzie ośrodek zdrowia w RóŜankach, połowa gminy będzie pod 
niego podlegała dlatego mam prośbę aby jakość usług spełniała oczekiwania pacjentów, dlatego 
powinno się zorganizować spotkanie z mieszkańcami i poznać ich potrzeby. Na dzień dzisiejszy 
niekoniecznie tak jest, ja sam korzystam z usług lekarza z Gorzowa a szkoda bo na miejscu mamy 
ośrodek, proszę o podjęcie takich kroków aby słuŜba zdrowia na terenie naszej gminy była na 
odpowiednim poziomie; przy projektowaniu  obwodnicy proszę aby dopilnować sprawy  
moŜliwości usytuowania garaŜy w Szklarni; jak sprawa ma się z dokumentami na kolektor w 
RóŜankach. 
 
Wójt Mołodciak co do ośrodka to mi równieŜ zaleŜy aby mieć u nas rzeszę jak najlepszych 
specjalistów, zorganizujemy spotkanie i dowiemy się jakie bariery musimy pokonać aby tak się 
stało; grunt pod garaŜe jest to nierozerwalnie związane z modernizacją drogi, w tym roku miała być 
równieŜ budowana ścieŜka rowerowa, ale w związku z perypetiami związanymi ze zmianą 
dyrektorów nic się nie dzieje; co do kolektora to prace nad nim trwają, jest robiona dokumentacja.  
Myśleliśmy Ŝe zrobimy to na zgłoszenie, ale Zarząd Dróg nie zgodził się dla PWiK aby ten kolektor 
w ścieŜce poprowadzić , on musi być robiona zgodnie z przepisami czyli 20-25 metrów w głąb, w 
związku z tym PWiK ustala, pieniąŜki są zabezpieczone kolektor musi być wykonany, wykonanie 
kolektora RóŜanki i Małyszyn jest ze sobą związane jest to punkt wyjściowy do złoŜenia wniosku 
do funduszu spójności. To zadanie  nie jest i nie moŜe być zaniechane. W terenie tego jeszcze nie 
widać, ale PWiK nad tym pracuje. 
 
Radny Lawer czy inwestycja ma juŜ jakiś termin realizacji, czy zakończenia. 
 
Z-Ca Kierownika RPI Zapytowski   po rozmowach z Panem Surdackim, oni mają czas do końca 
lutego ab y wykonać rurociąg tłoczny na odcinku oczyszczalnia RóŜanki- Gorzów – Bermudy i to 
jest warunek aby uzyskać dofinansowanie z Funduszu Spójności. Wykonanie tego pozwoli na 
spełnienie warunku koncentracji 120 mieszkańców na kilometr sieci. To jest warunek konieczny, 
dlatego musimy to pokryć z własnych kosztów. Ustalany jest juŜ zakres przyłączy z mieszkańcami, 
jest to warunek konieczny aby móc ten kolejny etap realizować. Zadanie wykonuje PWiK. 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie. 
 
Informacja dotyczącej realizacji zadań na drogach w 2008r.  
Przewodniczący Legan informacje państwo otrzymali na piśmie. Była analizowana na komisjach. 
Opinia Komisji Komunalnej jest pozytywna. Czy są jakieś uwagi do przedłoŜonej informacji. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i 
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poddał przyjęcie informacji pod głosowanie. 
Informacja została przyjęta jednogłośnie. 
 
Informacja o realizacji uchwał w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego 
Przewodniczący Legan informacja byłą przedkładana na Komisji Komunalnej. Państwo nie mają 
tego w materiałach w związku z czym proszę o ustną informacje. 
 
Z-Ca Kierownika RPI Zapytowski  w chwili obecnej na etapie opracowania jest 10 planów 
miejscowych na obrębie Kłodawa, Santocko, Mironice, Łośno , Nierzym, dwie działki w 
Wojcieszycach, kompleks przy cmentarzu , okolice punktów gastronomicznych przy jeziorze, dla 
kontrowersyjnych działek w Santocku i obręb gazociągu. Procedura planistyczna jest dość długa i 
skomplikowana, jest 9 czynności czasochłonnych aby ten plan wykonać począwszy od uchwały o 
przystąpieniu do opracowania planu. Obecnie mamy problem ze studium, bo kaŜda zmiana wymaga 
równieŜ bardzo długiej procedury. Te studium miało być opracowane do marca, są problemy z 
firmą która to studium wykonuje. Wystąpiliśmy do Pani mecenas aby wskazała procedurę 
postępowania z tą firmą. Będziemy naliczać kary za nie wywiązanie się z terminów. Wnioski które 
wpływały o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w Kłodawie, Łośnie, Santocku i Mironicach 
zostały zawieszone na rok czasu. W tej chwili ten okres mija i te decyzje będą musiały być wydane 
bo taka jest kolej rzeczy. SKO stoi na stanowisku Ŝe nie ma przeszkód aby takie decyzje wydawać, 
podczas kiedy my uwaŜamy Ŝe takiej decyzji nie powinno być. Obręb Kłodawa, Santocko , 
Mironice zostały zebrane i przeanalizowane wnioski, wstępna koncepcja planu jest do wglądu w 
Urzędzie. Obręb Łośno zostały zebrane i przeanalizowane wnioski, wstępna koncepcja planu został 
przedstawiona do konsultacji w gminie. Ośrodek Przywodny Nierzym projekt planu był 
zaopiniowany przez komisję urbanistyczną został wskazany termin dyskusji publicznej ale nikt się 
na niej nie pojawił. Działki w Wojcieszycach  jest opinia komisji urbanistycznej, projekt niedługo 
zostanie postawiony na komisje Rady Gminy; okolice cmentarza jest juŜ opinia komisji 
urbanistycznej projekt został rozesłany do odpowiednich organów w celu zaopiniowania w tym do 
Rady Gminy  kolejnym etapem będzie wyłoŜenie do publicznej wiadomości. Pan przy kąpielisk w 
Kłodawie jest opinia komisji urbanistycznej, kolejny etap to uzyskanie zezwoleń i opinii 
odpowiednich organów. Działki w Santocku jest negatywna opinia Rady Gminy, projekt zostanie 
zmieniony. Plan związany z gazociągiem zostały wysłane zawiadomienia o przystąpieniu do planu. 
 
Przewodniczący Legan w Biurze Rady jest dostępny projekt uchwały na okolice cmentarza więc 
radni mogą się tam z nim zapoznać. 
 
Radna Zienkiewicz swego czasu jako przewodnicząca komisji składaliśmy wniosek aby kaŜdy 
plan trafiał na komisje zanim trafi do uzgodnień, nie wtedy jak juŜ będziemy podejmować uchwałę, 
tylko wtedy kiedy on będzie wykładany do uzgodnień, nie byłoby takiej sytuacji z planem w 
Santocku gdyby on zgodnie z naszym wnioskiem trafił do nas; dlaczego są wycinkowo 
indywidualnie opracowywane plany w miejscowościach w których kompleksowo opracowuje się 
plan; powiedzieliśmy o dokonanie porządku w obrębach geodezyjnych co się dzieje. 
 
Wójt Molodciak  te plany wyrywkowe zostały wcześniej zlecone, dlatego są opracowywane. 
Z-ca Kierownika Zapytowski w sprawie obrębów geodezyjnych wystąpiliśmy do Starosty w 
sprawie obrębu Santocko, RóŜanki tak samo w sprawie obrębu Chwalęcice – Santocku, to jest 
procedura skomplikowana nie da się tego zrobić w ciągu paru dni. 
 
Wójt Mołodciak  środki na cel będą zabezpieczone w budŜecie, nie ukrywam, Ŝe będę liczyć na 
pomoc ze starostwa. 
 
Radny Kubera brak planu powoduje to Ŝe Pani Skarbnik nie moŜe realizować budŜetu z tytułu 
wzrostu wartości działek, jeŜeli tak dalej pójdzie to sytuacja w przyszłym roku się powtórzy, 
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pogrąŜamy naszą gminę w stagnacji. Apeluję  o działania. 
 
Wójt Mołodciak  moŜemy ogłosić kolejny przetarg ale musimy zakończyć procedurę z tą firmą a 
to jeszcze bardziej wydłuŜy czas oczekiwania. Wyczerpujemy wszystkie ścieŜki prawne Ŝeby 
zmusić firmę do wywiązania się z umowy. 
 
Radny Konieczuk  nie ma studium, nie moŜe być opracowany plan zagospodarowania 
przestrzennego. Mija termin wstrzymywania decyzji. Kierownik Jesis mówi Ŝe będziemy wydawać 
negatywne decyzje aby przeciągnąć termin, ale wiemy juŜ Ŝe SKO  uwali te decyzje iw końcu 
wyjdzie tak Ŝe na sto decyzji będzie tyle samo odwołań, jak urząd będzie wyglądał; pyzatym 
kolejna sprawa uciekną nam sprzed nosa dochody z tytułu opłaty planistycznej. Na komisji 
komunalnej mówiliśmy o tym aby podać tą firmę do sądu aby nam zwróciła te środki oraz zapłaciła 
karę za zwłokę. 
 
Wójt Mołodciak  nie mam prawnej moŜliwości aby postępować inaczej.  
 
Radna Zienkiewicz  ile czasu jeszcze będziemy czekać, konkretnie. Mi się wydaje Ŝe powinniśmy 
rozwiązać z nimi natychmiast umowę i ogłosić kolejny przetarg. 
 
Wójt Mołodciak zrobimy jeszcze jedno spotkanie i wtedy podejmiemy decyzję co z nimi zrobi. 
 
Radny Obidowski w ten piątek jest spotkanie z tą firmą. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał informację pod głosowanie. 
Informacja została przyjęta większością głosów za. 
 
Informacja na temat umów najmu i dzierŜawy mienia gminnego. 
Przewodniczący Legan informację państwo otrzymali w materiałach. Została zaopiniowana przez 
komisję budŜetową pozytywnie. JeŜeli są jakieś pytania to proszę bardzo. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał informację pod głosowanie. 
Informacja została przyjęta jednogłośnie. 
 
 
Informacja na temat sprawozdania z wykonania budŜetu za I półrocze 2008r. 
Przewodniczący Legan sprawozdanie było omawiane szczegółowo na komisjach. JeŜeli są pytania 
to proszę bardzo. 
Komisja Oświaty – opinia pozytywna 
Komisja BudŜetu – opinia pozytywna 
Komisja Komunalna – opinia pozytywna 
Pani Skarbnik przypomniała Ŝe opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna. Jedynym 
mankamentem jest to Ŝe nie wykonamy dochodów. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał informację pod głosowanie. 
Informacja została przyjęta jednogłośnie. 
 
Informacja z analizy oświadczeń majątkowych 
Przewodniczący Legan w materiałach otrzymali Państwo informację z analizy. Było 
przeprowadzane szkolenie i po raz kolejny są popełniane te same błędy. Przed następnym 
wypełnianiem oświadczeń zrobimy kolejne szkolenie i oświadczenia będą wypełniane pod okiem 
szkolącego, mam nadzieję Ŝe to się skończy brakiem błędów. Faktem jest to Ŝe róŜny urząd inaczej 
to interpretuje. 
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Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał informację pod głosowanie. 
Informacja została przyjęta jednogłośnie. 
 
 
Wystąpienie Starosty Powiatu Gorzowskiego i przedstawienie przez niego informacji na temat 
realizacji inwestycji na drogach powiatowych oraz sytuacji w szpitalu powiatowym w Kostrzynie 
nad Odrą 
 
Starosta Kruczkowski przywitał wszystkich zebranych  oraz przedstawił  informację na temat 
dróg. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 
Radni zgłosili następujące uwagi i zapytania. 
 
Radny Obidowski jadąc z Kłodawy do Chwalęcic jest tzw zakręt śmierci koło Kuźmińskich, tam 
było juŜ kilkanaście  wypadków, więc proszę zweryfikować swoje plany i znaleźć pieniądze na tą 
drogę, niedługo będzie wiosna, Pan Kuźmiński będzie siał zboŜe i nic nie będzie widać. 
 
Radna Kowalska ja mam rozumieć Ŝe jak droga nie będzie robiona, to mostek koło Polnej 
równieŜ. To co będziemy robić, czekać aŜ się mostek zawali. Ten mostek jest w tragicznym stanie; 
kolejna sprawa do kogo naleŜy przesunięcie znaku na drodze powiatowej. Państwo mieszkający na 
ulicy Wspólnej  nie widzą do jakiej wsi naleŜą. 
 
Sołtys Turski Radna Zienkiewicz poruszyła kiedyś bardzo waŜną kwestię, droga do Marwic ona 
jest w złym stanie naleŜy ją wyremontować a nie tylko postawić znak droga w złym stanie; sprawa 
ścieŜki rowerowej w Santocku, są na nie pieniądze czy nie. 
 
Radny Mołodciak gmina wspólnie  z powiatem będzie robiła drogę w Santocku, ale tylko do 
połowy miejscowości, co z drugą połową. 
 
Radna Zienkiewicz podczas koszenia trawy pomiędzy Kłodawą a Chwalęcicami jest koszona 
trawa, ale zamiast być zgarniana na pobocze to jest zwalana na drogę, wystarczy to zgrabić na 
pobocze i problem z głowy; uschnięte drzewo na ulicy  Lipowej w Chwalęcicach juŜ zgłaszałam u 
Pana Starosty tą sprawę; ostatnia sprawa to ruch na wszystkich świętych jak ten ruch będzie się 
odbywał i czy mieszkańcy Chwalęcic  będą mogli się poruszać po ulicy świrowej. 
 
Radny Bieryło droga za drugimi Lipami jest bardzo wąską, gałęzie wyrastają na drogę, kierowcy 
sobie tam lusterka urywają, proszę o interwencję; sprawa mariańskiego mostku tam jest zarwany 
asfalt, tam przejeŜdŜają samochody cięŜarowe, przy mijaniu się ten mostek się zarwie, proszę 
zabezpieczyć ten asfalt bo tam jest niebezpiecznie. 
 
Radny Konieczuk  zarząd dróg powiatowych  podcinał drzewa na drodze Mironice – Santocko, po 
dwóch latach część gałęzi została zebrana  i powstało wysypisko przez Mironicami, czy to tak 
zostanie czy starosta zrobi coś w tym kierunku. 
 
Sołtys Zając proszę o usunięcie korzeni na drodze zaraz za Zdroiskiem w kierunku Rybakowa 
przez zakrętem, tam asfalt pęka od korzeni, nic się nie dzieje w tej sprawie; proszę o obcięcie gałęzi 
na drodze od Rybakowa do Zdroiska; proszę o załoŜenie spowalniacza na drodze w Rybakowie 
kolo boiska, my nie mamy chodnika dzieci nie mają się którędy poruszać;  z roku na rok jesteśmy 
zbywani informacją o tym Ŝe wybudowana zostanie w Rybakowie ścieŜka rowerowa i chodnik, 
kiedy to się w końcu stanie. 
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Sołtys Kolasińska wspomniał pan o naprawie drogi w Mironicach, fajnie Ŝe będzie porządny wjazd 
i wyjazd, ale co ze ścieŜką rowerową. 
 
Starosta Kruczkowski  widzę Ŝe Ŝyczeń jest wiele. Ich realizacja zaleŜy od dwóch czynników: 
naszego budŜetu oraz partcypacji gminy, bo nie ukrywam, Ŝe w pierwszej kolejności robimy te  
zadania w których gminy partycypują. Zakręt koło Kuźmińskich jest rozpracowywany, jego 
poszerzenie wymaga odkupienia gruntów od pana Kuźmińskiego, jest to to dość kosztowne zadanie 
ja jestem otwarty na propozycje współpracy; mostek siada, tak jak większość mostków- on będzie 
utrzymywany przy Ŝyciu, jeŜeli powtórzy się program ministerstwa infrastruktury to będziemy się 
ubiegać o środki;  droga do Marwic  ja jako zarządca drogi musze taki znak umieścić ta droga 
owszem wymaga remontu i duŜych nakładów finansowych jak wszystko; ścieŜka rowerowa 
Santocko – Małyszyn jest projekt  nie ma problemu Ŝeby to zrobić, ale oczekuję połowy środków 
od was; przestawienie znaku to nie jest problem zrobimy to; koszenie trawy słuszna uwaga, firma 
która to robiła wygrała przetarg pierwszy raz, jeŜeli wygra go kolejny raz to juŜ będzie wiedziała 
jak to zrobić; co do drzewa to wystąpiliśmy do gminy z prośbą o jego wycięcie; odnośnie 01.11 to 
mieszkańcy muszą się zgłosić do Urzędu Miasta tam otrzymają odpowiednie przepustki. 
 
Radna Zienkiewicz ale  naleŜy poinformować o tym policjantów Ŝeby wiedzieli Ŝe mogą 
przepuszczać osoby z przepustkami. 
 
Starosta Kruczkowski co do gałęzi mamy tylko 5 ludzi na cały powiat i brak samochodu, ale 
niedługo zostanie on zakupiony więc będziemy to zadanie wykonywać; Rybakowo chodnik, projekt 
jest jeŜeli będziemy mieć pieniądze i przyzwolenie i deklarację od was do przystąpimy do zadania; 
spowalniacz w Rybakowie, to nie moŜecie swoich piratów uspokoić. 
 
Sołtys Zając tam ludzie z innych miejscowości jeŜdŜą  latem nad jezioro, na nich nie mamy 
wpływu. 
 
Starosta Kruczkowski zastanowimy się nad tym. 
 
Wójt Mołodciak  tablice przy drogach powinny być powymieniane na nowe, te które są są stare i 
zniszczone, to nie są duŜe  pieniądze. 
 
Starosta Kruczkowski  tablice są ale brakowało samochodu, 
 
Radny Konieczuk ja mówiłem o gałęziach. 
 
Starosta Kruczkowski przyjąłem do wiadomości. 
 
Radny Obidowski temat droga Chwalęcice Kłodawa, swego czasu był remont, tam są 3 przepusty 
postawiono szykany ale one po latach zniknęły, jeŜeli tamtędy pójdzie ruch podczas remontu 
Wyszyńskiego to proszę tam cos postawić. 
 
Radny Mołodciak czy ja dobrze zrozumiałem odnośnie Santocka, Ŝe jak my damy połowę 
środków to Pan równieŜ i to zostanie zrobione. 
 
Starosta Kruczkowski  co do przepustów zaznaczyłem sobie, odnośnie chodnika w Santocku, ja 
jestem otwarty na propozycję jeŜeli dacie połowę to ja teŜ dołoŜę. 
 
Radna śołądziejewska  mnie zastanawia teoria pana Starosty o finansowaniu zadań pół na pół czy 
jest na to jakaś uchwała Zarządu, skąd taka polityka. 
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Starosta Kruczkowski do tej pory pomimo tego ze powiat był właścicielem dróg wszystkie 
naprawy tych dróg finansowały gminy, poniewaŜ powiat nie miał środków, nie ma na to Ŝadnej 
uchwały to wynika z budŜetu jaki mamy, ponadto przy podziale środków jest tak Ŝe, uzyskuje się 
dodatkowe punkty za realizację zadań wspólnie z jakimś podmiotem. Pamiętają państwo jak była 
robiona droga w Chwalęcicach, sto procent finansowała gmina, teraz robimy co moŜemy, ale 
budŜet mamy jaki mamy. 
 
W związku z brakiem dalszych pytań Starosta przedstawił prezentację dotyczącą sytuacji szpitala. 
Prezentacja stanowi załącznik do protokołu. 
 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji 
 
 
zmian budŜetu Gminy na 2008r. 
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały 
Umowy zawarte z Województwem Lubuskim Nr UDA - POKL.07.01.01-08-043/08-00 
Nr UDA-POKL.09.05.00-08-065/08-00 na dofinansowanie programu operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Dochody przeznaczone są na dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał 
Ludzki ; 
- Projekt  E – obywatel – podnoszenie poziomu wykształcenia informatycznego na obszarach 
wiejskich – projekt realizowany przez Urząd Gminy Kłodawa, 
- Projekt Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – 
Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. 
Komisja BudŜetowa – opinia pozytywna 
w głosowaniu udział wzięło 10 radnych. 
głosy za  - 10 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXV/180/08 
 
podjęcia zobowiązań w zakresie inwestycji 
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. Rada Gminy Kłodawa podejmuje zobowiązanie  na  
inwestycję  polegającą na budowie mieszkań socjalnych w latach 2008 – 2009  w zakresie 
przekraczającym kwotę zawartą w budŜecie   o  384.420,00zł . 
Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 684.420,00 zł 
 
Komisja BudŜetowa – opinia pozytywna 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie 
w głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
głosy za  - 12 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXV/181/08 

 
ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok 
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały i przedstawiła stanowisko Komisji BudŜetowej. 
Komisja BudŜetowa – opinia pozytywna po zmianie w § 1 pkt2 ppkt 4  - świadczenie usług 
zdrowotnych – podnieść opłatę do 4 zł; i pkt 6 budynki gospodarskie zmienić na 2,10. 
 
Wójt Mołodciak  wniosła autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na zwiększeniu stawki za 
świadczenie usług zdrowotnych do 4 zł i zmianie opłaty za budynki gospodarskie w kwocie 2,10. 
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W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały ze 
zgłoszonymi autopoprawkami 
 
w głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
głosy za  - 12 
 pod głosowanie 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXV/182/08 
 
 
ustalenia osób uprawnionych do doręczania decyzji i nakazów płatniczych na terenie sołectwa 
Komisja BudŜetowa – opinia pozytywna. 
 
Radna Zienkiewicz  wynagrodzenia dla sołtysów za roznoszenie przesyłek nie rosną w 
przeciwieństwie do opłat pocztowych, dlatego proponuję  zwiększenie wynagrodzenia dla sołtysów 
do 4 zł. 
 
Wójt Mołodciak  wniosła autopoprawkę do uchwały zwiększającą opłatę do 4 zł. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały ze 
zgłoszoną autopoprawką 
 
w głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
głosy za  - 12 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXV/183/08 
 
opłaty od posiadania psów 
Komisja BudŜetowa  złoŜyła wniosek aby opłatę obniŜyć do 20 zł. 
 
Wójt Mołodciak  zgłosiła autopoprawkę o zachowanie tej opłaty na poziomie roku ubiegłego 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały ze 
zgłoszoną autopoprawką 
Głosy za  - 12 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXV/184/08 
 
ustalenia opłaty targowej na 2009rok 
Komisja BudŜetowa –  złoŜyła wniosek o pozostawienie stawek z ubiegłego roku 
 
Wójt Mołodciak  zgłosiła autopoprawkę o zachowanie tej opłaty na poziomie roku ubiegłego 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały ze 
zgłoszoną autopoprawką. 
w głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
głosy za  - 12 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --- 
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Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXV/185/08 
 
 
ustalenia zasad poboru podatku rolnego 
Komisja BudŜetowa – opinia pozytywna. 
W związku z brakiem głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
w głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
głosy za  - 12 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXV/186/08 
 
zaliczenia dróg w RóŜankach  do kategorii dróg publicznych i ustalenia ich przebiegu 
Wójt Mołodciak  musimy podjąć taką uchwałę aby móc ubiegać się o środki unijne z narodowego 
programu dróg lokalnych. 
 
Radni dyskutowali nad  klasyfikacją zaszeregowania dróg, ale na wniosek Radnej Kaźmierczak 
dyskusja została przeniesiona na komisję budŜetu i rozwoju gospodarczego. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
w głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
głosy za  - 12 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXV/18/08 
 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków Ochotniczej StraŜy PoŜarnej 
uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu poŜarniczym organizowanym przez 
Państwową StraŜ PoŜarną. 
Komisja BudŜetowa – opinia pozytywna po zmianie w § 1 treści w następujący sposób “ za udział 
w działaniach ratowniczych lub szkoleniu poŜarniczym organizowanym przez PSP – ekwiwalent 
pienięŜny w wysokości 60% 1/175......” 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
w głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
głosy za  - 12 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXV/188/08 
uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Pomocy Społecznej Gminy Kłodawa 
Radna Kaźmierczak przedstawiła pozytywną opinię komisji oświaty. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
w głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
głosy za  - 12 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXV/189/08 
 
przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2008 – 2013 
Radna Kaźmierczak przedstawiła pozytywną opinię komisji oświaty.  
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W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
w głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
głosy za  - 12 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXV/190/08 
 
regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
Radna Kaźmierczak przedstawiła pozytywną opinię Komisji Oświaty. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie 
w głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
głosy za  - 12 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXV/191/08 
 
wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierŜawy nieruchomości gruntowej 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. 
Osoby dzierŜawią części nieruchomości od szeregu lat i są zainteresowane dalszą dzierŜawą na cele 
rolnicze. Obecnie Gmina jest na etapie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Przedmiotowe działki w części mogą być przeznaczone pod zabudowę. Proponuje 
się przedłuŜenie umów z zastrzeŜeniem ich rozwiązania w przypadku przeznaczenia ich do 
sprzedaŜy. 

Komisja Komunalna opinia pozytywna. 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie 
w głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
głosy za  - 12 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXV/192/08 
 
wyraŜenia zgody na przyjęcie darowizny od osoby fizycznej 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. 
Pan Ryszard Rachlewicz zwrócił się w dniu 6 października br. z wnioskiem o wyraŜenie zgody na 
dokonanie darowizny na rzecz Gminy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 122/17 
połoŜonej w Rybakowie. Nieruchomość tę otrzymał w darowiźnie. Działka stanowi drogę 
dojazdową do 16 działek. Przyjęcie darowizny jest uzasadnione 
 
Komisja Komunalna – opinia pozytywna, pod warunkiem Ŝe oddający darowiznę poniesie 
koszty związane z przeniesieniem własności. 
 
Wójt Mołodciak wniosła autopoprawkę do uchwały polegającą na zapisie Ŝe oddający darowiznę 
poniesie wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie 
w głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
głosy za  - 12 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXV/193/08 
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zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Zdroisko na lata 2008 – 2015 
Komisja BudŜetowa – opinia pozytywna. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
w głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
głosy za  - 12 
 pogłosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXV/194/08 
 
nadania nazw ulic w miejscowości Chwalęcice 
Komisja Komunalna – opinia pozytywna. 
 
 Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
w głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
głosy za  - 12 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXV/195/08 
 
zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kubera wyjaśnił Ŝe poprawka polega na umoŜliwieniu 
Komisji Rewizyjnej skontrolowania audytów Zespołów Szkół z terenu Gminy Kłodawa. 
  
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
w głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
głosy za  - 12 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXV/196/08 
 
Wolne wnioski 
Radna Zienkiewicz proszę o wyegzekwowanie od Kierowników jednostek aby byli z nami do 
końca sesji, bo Radny Kubera miał pytanie do Pani Kierownik,a  Kierowników jednostek nie ma. 
 
Przewodniczący Legan poinformował o ofercie szkolenia oraz pismach jakie wpłynęły do Rady 
Gminy informując Ŝe zapoznać z nimi moŜna się w Biurze Rady Gminy. 
 
Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Kłodawa 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XXV Sesji Rady 
Gminy Kłodawa. 
 
Protokołowała 
Kamila Kłosowska 
 

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Legan 

 


