
Protokół z XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa, 
która odbyła się w dniu 10 czerwca 2009r 
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kłodawa.

Proponowany porządek obrad.
1. Sprawy organizacyjne
a) otwarcieposiedzenia
b) stwierdzenie quorum
c) przyjęcie porządku obrad
2. Podjęcie uchał w sprawach:
a) podjęcia zobowiązań w zakresie inwestycji: zakup samochodu ascenizacyjnego SAK- 8.
3. Zamknięcie obrad XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa

Adn 1a.Otwarcie posiedzenia
Przewodniczący Legan przywitał wszystkich przybyłych na XXXII Sesję Rady Gminy Kłodawa.

Adn 1b. Stwierdzenie quorum
Przewodniczący na podstawie załączonej listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 13
radnych wobec czego jest ona prawomocna aby móc podejmować na niej uchwały.

Adn 1c. przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do porządku obrad.

Radna Zienkiewicz poprosiła o wprowadzenie punktu wolne wnioski

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał poprawkę pod głosowanie.

Poprawka została przyjęta jednogłośnie

Następnie Przewodniczący Legan poddał porządek obrad pod głosowanie.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie

Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia zobowiązań w zakresie inwestycji: zakup samochodu
ascenizacyjnego SAK- 8.
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. Jest moŜliwość pozyskania srodków na zakup
samochodu asceniazyjnego dla Zakładu Komunalnego w RóŜankach. Koszt zakupu to ok.
401.258,00 w tym 75%  będą stanowić środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
a pozostałą kwota ro środki własne gminy.Ŝeby móc złoŜyć wniosek musimy mieć taką intencyjną
uchwałę.

Radna Zienkiewicz będzie to bardzo wysoki koszt dlatego ten samochód pownien być intensywnie
uŜywany a ja tu widzę załoŜenie Ŝe samochód będzie pracował 8 godzin. Prywatni przewoźnicy
jeŜeli chcą Ŝeby samochód im się zwrócił pracują po 12 godzin. 

Kierownik Zatoka prawdopodobnie zatrudnimy kogoś na ½ etatu, bądź etat. Zrobiłem analizę na
podstawie obecnego zatrudnienia, ale mogę przygotować symulację kosztową uwzględniającą
dodatkowe zatrudnienie.
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Wójt Mołodciak odnośnie samochodu to parę czynników się na to składa. Nie mieliśmy
samochodu zapisanego w budŜecie. Natomiast jesteśmy w momencie w którym się przedłuŜa termin
złoŜenia wniosku o budowę kanalizacji. Jestem po zebraniu w RóŜankach na któym mieszkańcy
powiedzieli Ŝe zlewni sobie tam nie Ŝyczą. Jesteśmy z jedną zlewnią na Kłodawie, nie wiem jaką
ma moc i ile nam wytrzyma. Mamy 4 lub 5 miejscowości bez kanalizacji dlatego śmiałam
zaproponować  państwu to poniewaŜ nie mamy tylko tej grupy mieszkańców, którzy mieszkają w
duŜych miejscowościach, zresztą w duŜych teŜ nie wszyscy mają kanalizację. W związku z tym są
potrzeby waŜne i waŜniejsze. JeŜeli chcemy o ekologię dbać to to (samochód)jest priorytetem i jest
moŜliwość pozyskania środków nawet w wysokości 75% netto , bo w rzeczywistości 246 tys a 154
po naszej stronie, a płatność w przyszłym roku. UwaŜam, Ŝe nie mamy na tyle zagroŜonego budŜetu
abyśmy nie mogli w to wejść. 

Radna Zienkiewicz ja doceniam to, Ŝe Pani Wójt o tym pomyślała, chodzi nam o to Ŝeby ten
samochód był intensywnie uŜytkowane i Ŝeby jego koszt nam się zwrócił, dlatego ceny muszą być
odpowiednio skalkulowane, ale nie mogą być wyŜsze od cen prywatnych przewoźników.

Wójt Mołociak rozmawiałam z Panem Kierownikiem o podniesieniu kosztów po zakupie nowego
samochodu.

Radny Rutkowski  jest potrzeba zakupienia nowego samochodu, ale dyskusja na temat czy będzie
potrzeba zatrudnienia nowych pracownikó jest przedwczesna. Jeszcze jedno mówi się, Ŝe w
Kłodawie zlewnia będzie zlikwidowana a w RóŜankach teŜ nikt nie chce. Gdzie będą planowane
zlewnie w gminie.

Wójt Mołodciak  o tej zlewni chciałam z Państwem porozmawiać.

Przewodniczący Legan ale to w wolnych wnioskach.

Radny Obidowski ja z takich środkóków korzystam od 5 lat. JeŜeli ktoś nnam daje aŜ 75%
środków to powinniśmy z tego skorzystać. Damochód jest potrzebny i uwaŜam, Ŝe nie powinniśmy
o tym rozmawiać.

Radny Konieczuk na zestawieniu widzę jaki jest przewidywany zysk na nowym samochodzie, a
jaki jest na starym.

Kierownik Zatoka 7 tys w 2008r., przed podniesieniem cen. Przy nowych cenach byłoby
podwójnie.

Radny Kubera są miejscowosći w któych nie ma kanalizacji i długo nie będzie, węc my
powinniśmy zadbać o interes mieszkańców. Naszym obowiązkiem jest pilnowanie aby mieszkańcy
nie spuszczali do rowów.

Przewodniczący Legan czy są jeszcze jakieś uwagi.

Radni nie zabrali więcej głosów w związku z czym Przewodniczacy zamknął dyskusję i poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło  10 radnych.
Głosy za – 10
głosy przeciw ---
głosy wstrzymujące się ---

 - 2 - 



Uchwała zostałą przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXIII/251/09

Wolne wnioski
Wójt Mołodciak  od wielu lat wiemy, Ŝe przy trzecim etapie kanalizacji miała powstać zlewnia
zarówno dla RóŜanek jak i naszych mieszkańców z Rybakowa, Zdroiska, Santoczna, po to Ŝeby taki
beczkowóz nie jechał daleko i Ŝeby nie obciąŜać duŜymi kosztami. Jestem po zebraniu w
RóŜankach i stanowisko jest takie Ŝe wszędzie tylko nie tam. Natomiast dobrze Ŝebyśmy globalnie o
tym porozmawiali poniewaŜ w naszej gminie jest 11 miejscowości i tych duŜych i tych małych i dla
wszystkich coś musimy.

Kierownik Jesis sam punkt zlewny w Kłodawie długo pracuje ok 10 lat, dla przypomnienia dodam
Ŝe na kaŜdym z zebrań w Kłodawie mówiono, Ŝe punkt zlewny zostanie przeniesiony do RóŜanek
tam gdzie zostanie zamknięta oczyszczalnia. Z jakiego powodu. Tutaj jest dopuszczona ale nie
spełnia wymogów w stosunku co do zabudowy mieszkaniowej, nie mówię o nowych domach tyko
starych. Sprawa zamknięcia tego wylewiska w RóŜankach wymusiła potrzebę wybudowania punktu
zlewnego no i ten sanepid  za bardzo nas nie nękał. Bo tak zostało to przyjęte Ŝe oczyszczalnia
ścieków w RóŜankach która ma  ok 300 metrów strefę zabezpieczoną, tam nie ma Ŝadnej
zabudowy, jest połoŜone wśród lasów i te wiatry zachodnie które u nas biegną  powodują Ŝe nawet
ten  ten smród przy tej oczyszczalni idzie w ten las i tak zostało zaplanowane ze tam zostanie
przeniesiony punkt zlewny w Kłodawie. DuŜe miejscowości są skanalizowane, ale trzeba ten punkt
przybliŜyć małym miejscowościom. Do momentu kiedy nie zostanie wybudowany kanał tłoczny do
tych miejscowościach, bo takie pytanie równieŜ do nas wpłynęło czy nie moglibyśmy przenieść to
do Santoczna. MoŜna by było, ale za 5 km zapłaciliśmy milion złotych, więc do Santoczna
zapłacilibyśmy dwa miliony złotych. Ta strefa bezpieczna juŜ jest zapewniona będzie zakład
Komunalny w pobliŜu, warunki sanitarne byłby spełnione więc RóŜanki to najlepsze miejsce. W
RóŜankach powiedziałem, Ŝe moŜe nie samym problemem jest zapach, bo proszę zauwaŜyć, Ŝe przy
spuszczaniu ścieków jest punkt hermetyczny to się tam nic nie czuje. Gorszym problemem jest
moment gdzie z rurociągu tłocznego wpada do grawitacyjnego, tam jest dopiero smród i to
występuje przy szpitalu, Toyocie. Tak to przedstawiliśmy na zebraniu w RóŜankach, państwo którzy
byli mówili, Ŝe to się wiąŜe z tysiącami samochodów które będą jechały, ja to powiedziałem w
przenośni tak jak mówili mieszkańcy. Do czego zmierzam, ja chciałem powiedzieć Ŝe to nie będzie
tysiąc, tylko będzie mniej, bo jeŜeli na dzień dzisiejszy w 40 % RóŜanki są skanalizowane a będą w
90%, ile z Chwalęcic, Kłodawy nie przyjedzie więc zostają tylko Zdroisko, Rybakowo, Santoczno,
Łośno. Są  dwie moŜliwości albo zawieziemy do Gorzowa albo do RóŜanek. Pan Kozaryn mówi, a
którymi drogami będą jeździć. Niestety innych dróg nie ma, będzie to ulica Myśliwska i będzie taka
nowa ulica która powstanie od ulicy Gajowej, bo tam zgodnie z planem taka droga powstanie.
Proponowano Ŝeby znaleźć inne rozwiązanie, co się moŜe wiązać z tym, Ŝeby tą stację przenieść
bliŜej Gorzowa, chcę zaznaczyć, Ŝe tą zlewnię trzeba zlokalizować wzdłuŜ rurociągu tłocznego.
Musimy podjąć decyzję w którym kierunku by to poszło. Decyzja jaką byśmy wypracowali to
spowoduje Ŝe w tym kierunku musimy iść, czy pozyskujemy nowe tereny czy zostajemy, a wiemy
jak się z Agencją trudno rozmawia.

Radna śołądziejewska a ile osób było na tym zebraniu.

Wójt Mołodciak  duŜo , ale wypowiadały się osoby które nie są tu zameldowane łącznie z Panią
Poseł.Ale ja nie będę nikomu wytykać, w radzie sołeckiej są teŜ osoby niezameldowane, ale do
czego zmierzam. Ja jestem w tej głupiej roli, ze musimy podejmować wszystkie decyzje które
dotyczą nas wszystkich, ja zawsze mogę powiedzieć Ŝe jestem organem wykonawczym, bo razem
podejmujemy decyzje. Nie moŜe być tak, Ŝe jedne miejscowości będą miały wszystko a inne nic.
Jesteśmy w jednej gminie i wszystkich równo traktujmy.

 - 3 - 



Radny Lawer chcę sprostować wypowiedzi Pani Wójt. Dobrze Ŝe spotkania są protokołowane. Nie
było powiedziane, Ŝe tysiąc samochodów, tylko Ŝe będzie to uciąŜliwe a to jest duŜa róŜnica. Poza
tym nie było powiedziane, Ŝe wszędzie tylko nie tam. RóŜanki powiedziały Ŝe rozumieją sytuację
Zdroiska, Santoczna, Rybakowa i tym miejscowościom trzeba pomóc bo nie mają innej alternatywy,
nie mniej jednak jednak jest punkt zlewny w Kłodawie  powinien odpowiadać ze względu na
względy ekonomiczne. Trzeba się zapytać jak mieszkańcy będą się odnosić do sytuacji. Tam zostały
sprzedane trzy działki i trzeba się zapytać mieszkańców. KaŜdy ma prawo zająć stanowisko. Poza
tym kaŜdy ma prawo mieszkać gdzie indziej i być gdzie indziej zameldowany. 

Radna Zienkiewicz ale tam jest oczyszczalnia która jest bardziej uciąŜliwa niŜ punkt zlewny.

Radny Konieczuk jest tu paru radnych, którzy podejmowali decyzję o budowie oczyszczalni w
RóŜankach i wtedy były argumenty, Ŝe nikt nie przeszkadzało mieszkańcom RóŜanek, ponieśliśmy
duŜe pieniądze na budowę oczyszczalni w RóŜankach

Wójt Mołodciak ja proszę Ŝebyście przegłosowali swoje stanowisko bo w tej chwili ja jestem
związana. Czy mam iść dalej według dokumentacji czy nie.

Radny Piotrowski na chwilę podejmowania decyzji o budowie oczyszczalni była ona słuszna. Co
do zlewni to powiedziane było,na zebraniu Ŝe w RóŜankach tak, ale nie w tym miejscu. MoŜe być to
na trasie Gorzów – RóŜanki.

Radny Kubera w RóŜankach to miejsce spełnia wszystkie parametry. Ja proszę abyście Państwo
nie byli sołtysami tylko Radnymi Gminy, bo radni muszą patrzeć na całość budŜetu, nie sztuka
przenosić z wioski do wioski i pociągnie to za sobą miliony.

Radna Zienkiewicz szkoda Ŝe kolega dzieli mieszkańców na lepszych i gorszych. Po drugie
uciąŜliwość oczyszczalni ścieków jest o wiele gorsza niŜ uciąŜliwość punktu zlewnego. Na dzień
dzisiejszy przepisy o ochronie środowiska są takie  punktu zlewnego się w ogóle nie czuje, sadzę Ŝe
w RóŜankach powinno się postawić wniosek o przeniesienie drogi bo to największa uciąŜliwość.
Myślę , Ŝe nie moŜna tak postępować. Jak dla nas to przyjmujemy, ale jak musimy coś zrobić na
rzecz całej gminy to wara od nas. Nie tak powinno się postępować w społeczności gminnej.

Radna Kaźmierczak to co mówią koledzy to prawda ale to poszczególne wypowiedzi osób.
Niestety zebranie nie zakończyło się wnioskiem. Ludzie duŜo dyskutowali, frekwencja była
imponująca. Były róŜne głosy i róŜne opcje, ale nie było wytyczenia kierunku, ani wniosków. Z
jednej strony państwo mają rację a z drugiej strony mu musimy mieć na względzie osoby które do
nas przychodzą. To dla nas kwestia dyskusyjna.

Radny Rutkowski wypominanie sobie czegokolwiek jest  nie na miejscu.  Przeniesienie oznacza
likwidację istniejącej zlewni. Wniosek powinien polegać na tym czy jesteśmy za przeniesieniem
zlewni z RóŜanek z tego miejsca gdzie teraz jest, bo jak przegłosujemy, Ŝe nie chcemy tam to trzeba
szukać innej alternatywy i mieć na to pieniądze.

Radny Konieczuk nasi mieszkańcy teŜ się pytają dlaczego w RóŜankach się buduje a u nas nie.
JeŜeli przenosimy zlewnię na trasę Gorzów – RóŜanki to  będziemy go robić za pieniądze na drogę
w RóŜankach. Inne miejscowości mają ciemno, Ŝeby w RóŜankach był kolektor.

Przewodniczący Legan to jak brzmi wniosek.
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Wójt Mołodciak ten co zaproponował Radny Rutkowski jest ok.

Kierownik Jesis na dzień dzisiejszy na tym terenie jest i oczyszczalnia i punkt zlewny, wiec
pytanie jest takie czy po likwidacji samej oczyszczalni zostaje punkt zlewny.

Przewodniczący Legan czy po oczyszczalni ścieków w RóŜankach pozostaje tam punkt zlewny.

Radna Zienkiewicz wniosek powinien być prosty czy jesteśmy za likwidacją punktu zlewnego w
RóŜankach.

Przewodniczący Legan poddał pod głosowanie wniosek o następującej treści: kto jest za
likwidacją punktu zlewnego w RóŜankach przy oczyszczalni ścieków w miejscu obecnie
insteniejącm  proszę o podnoszenie ręki.
za – 0
kto jest przeciw – 12
kto się wstrzymał – 3

Radny Rutkowski w Mironicach jak był remont ulicy mieskzańcom zrobiono takie wjazdy, Ŝe nie
mają jak wjechać  większym samochodem. Jak były robione remonty dróg w innych
miejscowosciach to robiono wjazdy na posesję od słupka do słupka, a w Mironicach ledwo moŜna
wjechać. Na zebraniu wiejskim w Wojcieszycach została zgłoszona potrzeba jeśli chodzi o
autobusy. Mieszkańcy wnioskowali Ŝeby zmienić godzinę kursowania sobotniego i niedzielnego
autobusu jeŜdŜącego o 06.03 na 06.30.

Radna Zienkiewicz podobno odbyła się rozprawa co do lotniska, jak się zakończyła; czy my mamy
opracowany jakiś regulamin jak naleŜy postępować z tymi którzy chcą coś robić na naszym mieniu
komunalnym, chodzi mi o rowy melioracyjne.Z tego co wiem to nie stać nas na poprawianie po
inwestorach.Mamy olbrzymi problem z odprowadzaniem wód opadowych. W Chwalęcicach
mieszkańcy sami na własny koszt remontują rowy, potem przychodzi wykonawca i to dewastuje,
nie wiem kiedy ktoś był na kontroli, jak tak moŜna.

Wójt Mołodciak  na rozprawie byli Radca Prawny, Wójt Wegienek i Sekretarz, czekamy na odpis
wyroku Sądu.

Sekretarz Czapliński czesć zarzutów Sąd uznał za zasadne, część odrzucił. JeŜeli chodzi o tok
postępowania to na ten czas waŜna jest uchwała intencyjna o przystąpieniu do opracowania planu.
JeŜeli chodzi o ewentualne zaŜalenie, to sądzę Ŝe z Państwem będziemy dyskutować jakie dalej
kroki podjąć.

Radna Zienkiewicz to teraz trzeba zawiesić wszelkie czynności zwiazane z wydatkowaniem
środków.

Wójt Mołodciak ja z państwem ustaliłam, Ŝe zatrzymujemy działania do czasu rozprawy sądowej,
teraz teŜ nie podejmuję Ŝadnych kroków do czasu otrzymania wyroku Sądu.

Przewodniczący Legan mamy 3 moŜliwości: po otrzymaniu uzasadnienia złozyć odwołanie;
przystąpić do uchwalenia nowego planu po uzupełnieniu  wszystkich uchybień; uchylić uchwałę
intencyjna.

Kierownik Kwiatkowski inwestorem zadania w Mironicach jest powiat, my zgodnie z umową
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uczestniczymy w finansowaniu. W Mironicach było juŜ sporo usterek, i zostały one poprawione, co
do wjazdów to mieliśmy tyle spotkań  na których mieszkańcy interewniowali i teraz przy odbiorze
pojawia się problem.

RadnyRutkowski nie zgadzam się, Pan Szugździnis który ma problem z wjazdem zgłaszał na
spotkaniu przed realizacją sprawę wjazdu.

Radny Mołodciak jest to częsty problem, ale jest tak, jeŜeli projektant zza biurka robi projekt.

Wójt Mołodciak  Pan Szugździnis przy mnie był załatwiony i miał obiecane poprawę wjazdu, ale
sprawdzimy to.

Kierownik Kwiatkowski  są takie procedury dotyczące wejścia w drogę.

Radna Zienkiewicz to ja poproszę o przygotowanie tego tematu  na komisję budŜetu i powiedzenie
na ile dni obecny inwestor ma pozwolenie na wejście w drogę, bo ja mam wraŜenie Ŝe jest dłuŜej
niŜ ma pozwolenie.

Radny Obidowski od dwóch tygodni na trasie wojewódzkiej Gorzów – Barlinek zarządca drogi
postawił znaki uwaga koleiny i ograniczenie prędkości od 40 do 70. Była tam jedna dziura i
zarządca zamiast naprawić dziurę to postawił znak. Dziura została zalana a znaki zostały.

Radna śołądziejewska chciałam powiedzieć Ŝe sesja nie jest od tego Ŝeby załatwiać interesy
pojedynczych mieszkańców. Taki sprawy moŜna załatwić bezpośrednio u Kierownika lub Pani
Wójt. Przy okazji ulicy Mironickiej okazało się Ŝe mieskzańcy są roszczeniowo nastawieni w
stosunku do gminy, nie zwaŜając na budŜet i ograniczone moŜliwości, więc czasami trzeba bybyło
tym ludziom mówić trochę więcej o moŜliwościach jakimi dysponujemy.

Radna Kowalska chciałabym zwrócić uwagę na Topolę przy mostku na Polnej, ja nie proszę o
wycinkę drzewa, ale gałęzie, bo wiatry są takie Ŝe naprawdę krzywda tam się moŜe stać.

Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczacy zamknął obrady XXXIII Sesji Rady
Gminy Kłodawa.

Protokołowała:
Kamila Kłosowska

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Legan
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