
Protokół  z XXXV Sesji Rady Gminy,
która odbyła się w dniu 03 lipca 2009r. 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kłodawa.

Propononowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne
a) otwarcie posiedzenia
b) stwierdzenie quorum
c) przyjęcie porządku obrad
2. Interpelacje i zapytania radnych
3. Podjęcie uchwał w sprawach
a) zaciągnięcia kredytu długoterminowego
b) zmian w budŜecie Gminy Kłodawa
c) przeznaczenia do sprzedaŜy nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem 297/6

połoŜonej w RóŜankach
d) przyznania pierwszeństwa w nabyciu na rzecz najemcy nieruchomości gruntowej zabudowanej

297/6 połozonej w RóŜankach
3. Wolne wnioski
4. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Kłodawa

Otwarcie posiedzenia
Przewodniczący Legan przywitał wszystkich przybyłych na XXXV Sesję Rady Gminy Kłodawa.

Stwierdzenie quorum
Przewodniczący na podstawie załączonej listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 10
radnych wobec czego jest ona prawomocna aby móc podejmować na niej uchwały.

Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do porządku obrad.

Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym porządek obrad pod głosowanie.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie
Interpelacje i zapytania radnych
Radny Rutkowski co z plaŜą i placem zabaw;  w dalszym ciągu mamy problem z autobusami.

Radny Brzana powinniśy zrobić spotkanie z PKS-em i wszystko wyjaśnić.

Radny Rutkowski zróbmy spotkanie robocze, nie na sesji, Ŝeby wszystko wyjaśnić.

Wójt Mołodciak  dobrze po sesji ustalimy termin i ustalimy szczegóły.

Kierownik Kwiatkowski co do placu zabaw i plaŜy to mam sfinalizowane zamówienie. Niestety
niemamu pieniędzy i  niczego nie mogę obiecać. MoŜemy jedynie wykonywać prace za pomocą
naszych pracowników interwenycjnych. Nie poszły nam na przetargu działki. Z placem zabaw damy
radę ale o resztę proszę nie prosić.

Radny Rutkowski naplaŜy chcemy tylko trochę Ŝwiru i wyciąć krzewy.

Radny Mołodciak w Santocku były drzewa przeznaczone do wycięcia, teraz jak są burze, to lecą
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one na dachy domów.

Kierownik Kwiatkowski decyzja zostałą dla nas wydana dla Starosty. Problem polega na tym, Ŝe
teraz jest okres lęgowy i nie moŜna wycinać drzew.

Wójt Mołodciak  my z naszej strony zrobiliśmy wszystko co mogliśmy, nie bronię Powiatu, ze
jeszcze tego nie wykonał, ale rozumiem bo teraz jest okres lęgowy i mogłoby to mieć powaŜne
konsekwencje.

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Legan zamknął dyskusję w tym punkcie

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. Rada Gminy Kłodawa zaciąga kredyt długoterminowy w
kwocie 3.400.000,00zł na finansowanie planowanego deficytu budŜetu jednostek samorządu
terytorialnego, w tym na rozbudową budynku ośrodka zdrowia w Kłodawie, budowa dróg
gminnych, budowa mieszkań socjalnych. MoŜliwość wzięcia takeigo kredytu mamy zapisane w
uchwale budŜetowej. Musimy wziąść kredyt poniewaŜ nie realizujemy dochodów ze sprzedaŜy
działek i nie mamy czym płacić za realizowane inwestycje

Radni nie zabrali głosów w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło udział 10  radnych.
głosy za -10
głosy przeciw ---
głosy wstrzymujące się ---
Uchwała została podjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXV/265/09
podjęcie uchwały w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. Zmiana w budŜecie jest spowodowana zmianą
wytycznych dotyczacych wniosku na odnowę wsi z Urzędu Marszałkowskiego. Zminana polega na
tym Ŝe musimy w budŜecie zabezpieczyć 100% środków na budowę izby tradycji, a dopiero po
zrealizowaniu inwestycji otrzymamy zwrot. W  kaŜdym razie po stronie naszych środków musi
znalesc się cały wkład.

Radny Mołodciak czy dobrze widzę Ŝe inwestycja będzie trwałą trzy lata.

Wójt Mołodciak  takie są wymogi PROW-u, musimy mieć tą inwestycję rozbitą na taki okres.

Wójt Mołodciak tak jest 

Radni nie zabrali więcej głosów w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło udział 10  radnych.
głosy za -10
głosy przeciw ---
głosy wstrzymujące się ---
Uchwała została podjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXV/266/09

Podjęcie uchwały w sprawie   przeznaczenia do sprzedaŜy nieruchomości gruntowej zabudowanej  
oznaczonej numerem ewidencyjnym 297/6 połoŜonej w RóŜankach gmina Kłodawa.
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Kierownik Jesis omówił projekt uchwał. Działka to teren który do tej pory dzierŜawi Pan Nurski w
RóŜankach Jest ona umieszczona w wykazie wykazie do sprzedaŜy.

Radni nie zabrali  głosów w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło udział 10  radnych.
głosy za -10
głosy przeciw ---
głosy wstrzymujące się ---
Uchwała została podjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXV/267/09

Podjęcie uchwały w sprawie   przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości   połoŜonej w  
RóŜankach  na rzecz najemcy.
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. Pan Nurski Leszek jest dzierŜawcą przedmiotowej
nieruchomości zabudowanej połoŜonej w RóŜankach (była baza Kółka Rolniczego). Zajmuje
przedmiotową nieruchomość od 1996 roku W czasie trwania dzierŜawy ponosił koszty w zakresie
remontów i innych prac adaptacyjnych  umoŜliwiających prowadzenie działalności. Jest
zainteresowany nabyciem tej nieruchomości na własność.

Radny Rutkowski uwaŜam Ŝe nie powinniśmy rozmawiać o tej uchwale bez obecności Pana
Nurskiego, który znajduje się w Urzędzie.

Radni zaprosili Pana Nurskiego i poprosili ogo o opinię w sprawie uchwały.

Pan Nurski powiedział Ŝe od wielu lat dzierŜawi nieruchomość i chciałby ją nabyć.

Radna Kowalska rozumiem, Ŝe zapłaci Pan w  gotówce.

Pan Nurski wolałbym rozłoŜyć płatność na raty.

Pani Skarbnik nam zaleŜy na tym, Ŝeby zbyć nieruchomość i mieć wpływy do budŜetu. Jesteśmy w
takiej sytuacji Ŝe nie mamy czym płacić za zrealizowane inwesycje.

Radny Rutkowski Pan Nurski nie załata nam dziury w budŜecie.

Wójt Mołodciak  dobrze moŜemy to rozłoŜyć na raty, ale Państwo nam wskaŜą inwestycje z
realizacji któych zrezygnujemy. Niestety jesteśmy w takiej kondycji a nie innej. UwaŜam Ŝe
umoŜłiwienie pierwszeństwa wykupu to duŜy ukłon z naszej strony, nic więcej zrobić nei mogę.

Radny Obidowski od kiedy Pan to dzierŜawi.

Pan Nurski od 1996 roku.

Po dalszej dyskusji Radni ustalili Ŝe  zostanie zorganizowane spotkanie lub komisja na którym
rozstrzygnięty zostanie sposób zapłaty za nieruchomość.

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu udział wzięło udział 10  radnych.
głosy za -10
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głosy przeciw ---
głosy wstrzymujące się ---
Uchwała została podjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXV/268/09

Wolne wnioski

Radni nie zabrali głosów.

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

protokołowała:
Kamila Kłosowska

Przewodniczący Rady Gminy

             Andrzej Legan
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