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Protokół z posiedzenia XXXVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa,  
która odbyła się w dniu 02 września 2009r.  

w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej 
 
 

Proponowany porządek obrad 
1.Sprawy organizacyjne. 
a) otwarcie posiedzenia 
b) stwierdzenie quorum 
c) przyjęcie porządku obrad 
d) przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy Kłodawa 
2. Interpelacje i zapytania radnych. 
3. Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Szkół w Kłodawie na temat działalności bieŜącej szkoły, 

realizacji wydatków za I półrocze 2009r. oraz przygotowania do nowego roku szkolnego. 
4. Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Szkół w RóŜankach na temat działalności bieŜącej szkoły i 

przedszkola, realizacji wydatków za I półrocze 2009r. oraz przygotowania do nowego roku 
szkolnego 

5. Sprawozdanie Dyrektora Przedszkola w Kłodawie na temat działalności bieŜącej szkoły, realizacji 
wydatków za I półrocze 2009r. oraz przygotowania do nowego roku szkolnego 

6. Informacja o przebiegu prac na drogach gminnych za I półrocze 2009r. - realizacja zadań 
inwestycyjnych za I pólrocze 2009r. - wykonywanych przez referat RDK 

7. Informacja na temat dzierŜaw mienia gminnego 
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) udzielenia pomoc finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na przebudowę drogi powiatowej 1410F 
b) zmiany w budŜecie na 2009 rok 
c) zmiany uchwały Nr XXXII/250/09 w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Kłodawa na 2009rok 
d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wojcieszyce 
e) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kłodawa przy 

ulicy Gorzowskiej 
f) przystąpienia do opracowania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

miejscowości Kłodawa – Osiedle Marzeń 
g) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obręb 

RóŜanki 
h) nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa 
i) nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa 
j) wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy nieruchomości gruntowej 
k) przystąpienia Gminy Kłodawa do stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą “Pojezierze 

Dobiegniewskie” 
l) wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości połoŜonych w obrębach ewidencyjnych 

Kłodawa i RóŜanki 
m) trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i innych dodatków 
n) wniesienia majątku trwałego do Spólki PwiK w Gorzowie Wlkp, której Gmina Kłodawa jest 

udziałowcem 
o) rozpatrzenia skargi na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
7. Wolne wnioski 
8. Zamknięcie obrad XXXVIIII Sesji Rady Gminy Kłodawa 
 
Otwarcie posiedzenia 
Przewodniczący Legan przywitał wszystkich przybyłych na XXXVIII Sesję Rady Gminy Kłodawa. 
 
Stwierdzenie quorum 
Przewodniczący na podstawie załączonej listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 12 radnych 
wobec czego jest ona prawomocna aby móc podejmować na niej uchwały. 
 
Przyjęcie porządku obrad 
Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do porządku obrad. 
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Wójt Mołodciak poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
 
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał poprawki pod głosowanie. 
 
Poprawka została przyjęta jednogłośnie 
Następnie Przewodniczący Legan poddał porządek obrad pod głosowanie. 
 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 
 
Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy Kłodawa 
Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do protokołu. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie. 
 
Protokół został przyjęty jednogłośnie 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny Bieryło jaka jest szansa na to Ŝe w tym roku zrobi się coś z salą w Łośnie. 
 
Wójt Mołodciak niestety zastała nas sytuacja kryzysowa. Moja propozycja jest taka, Ŝeby 
zabezpieczyć ten budynek. Boje się, Ŝe jeŜeli sprzedamy ten budynek, to zarobimy tylko parę groszy i 
nie będzie to miało Ŝadnego wpływu na budŜet. ZaleŜy mi na zabezpieczeniu dachu a potem będziemy 
inwestować w miarę posiadanych środków. Liczę równieŜ Ŝe Rada Sołecka coś ze swoich środków 
dołoŜy. 
 
Radny Obidowski podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego ulica Szkolna była tak 
zastawiona, Ŝe gdyby wybuchł poŜar nie było by Ŝadnej moŜliwości ewakuacji ani dojazdu StraŜy, 
trzeba pomyśleć o parkingu z boku. 
 
Przewodniczący Legan od ulicy Makowej będziemy budować parkingi. 
 
Radny Obidowski wiem Ŝe rozpoczęcie roku i zakończenie jest raz w roku, ale rodzice powinni mieć 
trochę wyobraźni. 
 
Radny Kubera ja wiem, Ŝe sezon się kończy, ale proszę się zwrócić do zarządców dróg przy których 
są ścieŜki rowerowe o postawienie znaku zakazu jazdy rowerem po drogach. 
 
Wójt Mołodciak wystąpiliśmy do Zarządcy drogi o postawienie znaku, nasza straŜ i policja karzą 
mandatami za jazdę po drodze, ale nic więcej nie moŜemy zrobić. Mam dobrą wiadomość Pani 
Wojewoda utrzymała z mocy decyzję o pozwoleniu na budowę, więc rozpoczynamy wyłanianie 
wykonawcy i w październiku jak wszystko dobrze pójdzie rozpoczynamy rozbudowę szkoły, więc 
będę Państwa prosiła Ŝeby w tym roku na ten parking przeznaczyć pieniądze. 
 
Radna Kowalska na sesji objazdowej byliśmy na wylewisku ścieków i zwróciłam uwagę Ŝe 
pracownik wylewał ścieki do zbiornika przez otwór który nie był podłączony w Ŝaden sposób ze 
zbiornikiem. Czy nie ma moŜliwości wlewania ścieków do zbiornika przez jakąś rurę, Ŝeby nie 
bryzgało wszędzie i Ŝeby uniknąć zapachu. 
 
Kierownik Zatoka jestem juŜ po rozmowie z pracownikiem i następnym razem załoŜy rurę do 
odprowadzania ścieków. 
 
Radny Obidowski dwie sesje temu zgłaszałem problem zbędnego znaku ograniczenia prędkości na 
drodze do Barlinka. Owszem ten znak był zasadny kiedy droga była remontowana czyli  ponad dwa 
miesiące, ale w tej chwili jest zbędny, proszę o interwencję, bo te znaki nikomu nie słuŜą. 
 
Kierownik Kwiatkowski nie moŜemy dojść w tej sprawie do porozumienia z zarządcą drogi. 
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NajwyŜej usuniemy je we własnym zakresie. 
 
Radny Bieryło w Łośnie jest pojemnik na szkło białe i kolorowe. Pojemniki są wykorzystywane ale 
przydałyby się jeszcze na makulaturę i papier. 
 
Kierownik Kwiatkowski  postaram się taki pojemnik zorganizować, ale Roblem polega na tym, Ŝe te 
odpady przestały być opłacalne, ale uzgodnię i dam odpowiedź. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Legan zamknął dyskusję w tym punkcie 
 
Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Szkół w Kłodawie na temat działalności bieŜącej szkoły, realizacji 
wydatków za I półrocze 2009r. oraz przygotowania do nowego roku szkolnego. 
Przewodniczący Legan sprawozdanie było omawiane na Komisji Oświaty w związku z czym proszę 
o opinię Przewodniczącą Komisji. 
 
Radna Kaźmierczak Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła pozytywną opinię komisji na 
temat sprawozdania. 
 
Przewodniczący zapytał czy radni mają uwagi do sprawozdania. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie. 
 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie 
 
Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Szkół w RóŜankach na temat działalności bieŜącej szkoły i 
przedszkola, realizacji wydatków za I półrocze 2009r. oraz przygotowania do nowego roku 
szkolnego 
Przewodniczący Legan sprawozdanie było omawiane na Komisji Oświaty w związku z czym proszę 
o opinię Przewodniczącą Komisji. 
 
Radna Kaźmierczak Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła pozytywną opinię komisji na 
temat sprawozdania. 
 
Przewodniczący zapytał czy radni mają uwagi do sprawozdania. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie. 
 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie 
 
Sprawozdanie Dyrektora Przedszkola w Kłodawie na temat działalności bieŜącej szkoły, realizacji 
wydatków za I półrocze 2009r. oraz przygotowania do nowego roku szkolnego 
Przewodniczący Legan sprawozdanie było omawiane na Komisji Oświaty w związku z czym proszę 
o opinię Przewodniczącą Komisji. 
 
Radna Kaźmierczak Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła pozytywną opinię komisji na 
temat sprawozdania. 
 
Przewodniczący zapytał czy radni mają uwagi do sprawozdania. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie. 
 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
Następnie Przewodniczący Legan i Wójt Mołodciak podziękowali Pani Dyrektor Irenie Segen – 
Owsińskiej odchodzącej na emeryturę, za wieloletnią pracę na rzecz przedszkola oraz Ŝyczyli 
sukcesów w pracy Pani Katarzynie Pyrze nowo wybranej Dyrektor Przedszkola w Kłodawie.  
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Informacja o przebiegu prac na drogach gminnych za I półrocze 2009r. - realizacja zadań 
inwestycyjnych za I pólrocze 2009r. - wykonywanych przez referat RDK 
Przewodniczący Legan poinformował, Ŝe informacja była szczegółowo omawiana na komisjach i 
uzyskała pozytywną opinię i poprosił o zadawanie pytań do informacji. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał informację pod głosowanie. 
 
Informacja została przyjęta jednogłośnie. 
 
Informacja na temat dzierŜaw mienia gminnego 
Przewodniczący Legan poinformował, Ŝe informacja była szczegółowo omawiana na komisjach i 
uzyskała pozytywną opinię i poprosił o zadawanie pytań do informacji. 
 
Radny Kubera  chciałbym tylko przypomnieć o uwagach komisji dotyczących tego aby 
zweryfikować umowy dzierŜawy, Ŝeby nie było dzierŜaw darmowych. KaŜda dzierŜawa powinna być 
za opłatą. Tak więc jeŜeli takie umowy stracą waŜność to nowe proszę juŜ zawierać za opłatą. 
 
Przewodniczący Legan  jesteśmy w cięŜkiej sytuacji finansowej więc pieniędzy powinniśmy szukać 
wszędzie gdzie się da. 
 
Radni nie zgłosili więcej uwag w związku z czym Przewodniczący poddał informację pod 
głosowanie. 
 
Informacja została przyjęta jednogłośnie. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na przebudowę 
drogi powiatowej nr 1410 F 
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. Dofinansowujemy Powiat Gorzowski w realizacji inwestycji 
polegających na przebudowie drogi Mironice – Santocko w kwocie 386 tys i przebudowie drogi RóŜanki – 
Janczewo w wysokości 150tys. 
 
Przewodniczący Legan poinformował Ŝe komisje wyraziły pozytywną opinię na temat projektu uchwały i 
zapytał czy są uwagi. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
głosy za – 12 
głosy przeciw ---- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została podjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXVIII/269/09 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budŜecie na 2009 rok  
 
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. 
Dochody: 
 
Dział 600  - wielkość dochodów nie ulegają zmianie , zmiana dochodów polega na zmianie 
klasyfikacji budŜetowej , 
 
Dział 754 - zwiększa się dochody o kwotę 115.000,00zł w tym : 
 - dotacja z ZW OSP do karosacji średniego samochodu rat-gaśniczego w wysokości 45.000,00 zł , -  
pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 70.000,00zł na dofinansowanie  
   zadań własnych w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej z przeznaczeniem na zakup samochodu    dla 
OSPP RóŜanki. 
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Dział 756 - zmniejsza się dochody - podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 169,00 zł na 
podstawie zawiadomienia  z Ministerstwa Finansów pismo nr ST3/4820/1/09. 
 
Dział 801 - zwiększa się dochody o kwotę 1.769.161,00 zł w tym :  
- na Program "MłodzieŜ w Działaniu - Inicjatywy MłodzieŜowe -projekt przygotowany przez   
   Zespół Szkół w RóŜankach kwota 11.068,00zł 
- dofinansowanie projektu pod tytułem Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w RóŜankach 
   jest to zwrot środków po rozliczeniu zadania - 1.758.093,00 zł(ZPORR) zadanie rozliczone w 2006r. 
 
Dział 853 - zwiększa się dochody o kwotę 82.006,00zł  jest to dofinansowanie projektu - Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki. 
 
Wydatki : 
 
Dział 600 - kwota 506.000,00zł przeznaczona jest na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na 
realizacje zadania - przebudowa drogi powiatowej nr 1410F w miejscowości Mironice  i Santocko i 
drogi rolniczej w drodze powiatowej RóŜanki – Janczewo. 
Kwotę 873.309,00zł przeznacza się na remonty dróg gminnych. 
 
Dział 754 kwota 115.000,00 zł przeznaczona jest na zakup samochodu dla OSP RóŜanki środki 
podchodzą z dotacji. 
 
Dział  758  zwiększa się rezerwę o kwotę  189.500,00  zł   
 
Dział 801 kwota 11.068,00 przeznaczona jest na realizacje projektu MłodzieŜ w Działaniu - realizuje 
projekt ZS RóŜanki. 
 
Dział 852  - zwiększa się wydatki o kwotę 127.900,00zł   0 na świadczenia społeczne i zakup 
Ŝywności , jest to udział gminy w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej . 
 
Dział 853 -  zwiększa się wydatki o kwotę 82.006,00zł  środki przeznaczone z dotacji na realizacje 
projektu : Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki. 
 
Dział 900 - zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00zł na budowę kanalizacji ul Przylesie w 
Chwalęcicach. 

 
 

Zwiększa się dochody o kwotę  -    1.965.998,00 zł 
 
Zwiększa się wydatki o kwotę   -    1.934.783,00 zł 
 
                          RóŜnica             -         31.215,00 zł  
  
 W Uchwale BudŜetowej na 2009 rok przyjęto szacunkowo ,Ŝe wolne środki wyniosą 300.000,00 zł w 
rzeczywistości  wolne środki wyniosły 268.785,00 zł w związku z powyŜszym ulega zmianie 
załącznik o przychodach i rozchodach i dodatkowymi dochodami pokryto  zmianę wysokości 
wolnych środków.  
 
Przewodniczący Legan poinformował Ŝe komisje wyraziły pozytywną opinię na temat projektu uchwały i 
zapytał czy są uwagi. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
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W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
głosy za – 12 
głosy przeciw ---- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została podjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXVIII/270/09 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/250/09 w sprawie uchwalenia budŜetu gminy 
Kłodawa na 2009r. 
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. Dział III – Wydatki, punkt 4  uchwały budŜetowej zmienia swoje 
brzmienie w następujący sposób  "wydatki słuŜące ochronie środowiska, w tym wydatki na utrzymanie 
równowagi ekologicznej w środowisku dotyczącej fauny i flory"; zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 
Kwota pozostaje bez zmian, dodaje się tylko zadanie, stąd zmiana brzmienia paragrafu. 
 
Przewodniczący Legan poinformował Ŝe komisje wyraziły pozytywną opinię na temat projektu uchwały i 
zapytał czy są uwagi. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
głosy za – 12 
głosy przeciw ---- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została podjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXVIII/271/09 
 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
miejscowości Wojcieszyce 
Przewodniczący Legan poinformował Ŝe komisje wyraziły pozytywną opinię na temat projektu uchwały i 
zapytał czy są uwagi. 
 
Radny Kubera chcę tylko powiedzieć, Ŝe Pan Łochowicz dostosował się do próśb związanych ze 
zmniejszeniem uciąŜliwości dla mieszkańców wynikających z korzystania z drogi przez samochody 
jeŜdŜące do Ŝwirowni 
 
Radni nie zgłosili więcej uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały 
pod głosowanie. 
 
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. 
głosy za – 11 
głosy przeciw ---- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXVIII/272/09 
 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości Kłodawa – osiedle Marzeń. 
Przewodniczący Legan  uchwała uzyskała negatywną opinię komisji. Chcę dodać Ŝe rozmawiałem z 
mieszkańcami Osiedla Marzeń, którzy wyrazili protest przeciwko tej uchwale. Mieszkańcy obawiają się, Ŝe 
scalenie tej działki doprowadzi do powstania na niej zabudowy niezgodnej z planem. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
głosy za – -- 
głosy przeciw -12 
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głosy wstrzymujące się --- 
 
Uchwała  nie została podjęta 
 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
miejscowości Kłodawa 
Przewodniczący Legan poinformował Ŝe komisje wyraziły pozytywną opinię na temat projektu uchwały i 
zapytał czy są uwagi. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
głosy za – 12 
głosy przeciw ---- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została podjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXVIII/273/09 
 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  w Gminie Kłodawa obręb RóŜanki 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały.Do Urzędu Gminy Kłodawa wpłynął wniosek 
Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Leśna Przystań ElŜbieta Pawłowska z prośbą o 
przystąpienie do wykonania planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 636 
połoŜonej w obrębie Rybakowo, z przeznaczeniem pod parking leśny wraz z usługami 
gastronomicznymi. 
Plan miejscowy w granicach określonych na załączniku mapowym pozwoli na określenie zasad 
zagospodarowania dla powyŜszego terenu.  
  Plan będzie zgodny z zapisami Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kłodawa. PowyŜsze pozwala na sformułowanie wniosku o przystąpieniu do planu miejscowego. 
 
Przewodniczący Legan poinformował Ŝe komisje wyraziły pozytywną opinię na temat projektu uchwały i 
zapytał czy są uwagi. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan 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 Nr XXXVIII/274/09 
 
Podjęcie uchwały  w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa 
 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały .Nadaje się nazwę ulicy Wiosenna dla działki o numerze 
ewidencyjnym 118/1 oraz części działki o numerze ewidencyjnym 119/1 połoŜonych w miejscowości  
Kłodawa. 
 
Przewodniczący Legan poinformował Ŝe komisje wyraziły pozytywną opinię na temat projektu uchwały i 
zapytał czy są uwagi. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. 
głosy za – 11 
głosy przeciw ---- 
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głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została podjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXVIII/275/09 
 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. Nadaje się nazwę ulicy Lawendowa – dla działki o numerze 

ewidencyjnym 576/3 w miejscowości  Kłodawa, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały. 

 
Przewodniczący Legan poinformował Ŝe komisje wyraziły pozytywną opinię na temat projektu uchwały i 
zapytał czy są uwagi. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. 
głosy za – 11 
głosy przeciw ---- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXVIII/276/09 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy nieruchomości 
gruntowej. 
Przewodniczący Legan opinie odnośnie tej uchwały były róŜne. Komisja Komunalna była za, natomiast 
Komisja BudŜetowa wyraziła stanowisko aby spróbować sprzedać tę nieruchomość. Poproszę o opinię 
Kierownika Jesisa. 
 
Kierownik Jesis nie ma Ŝadnych przeciwwskazań. Sądzę Ŝe sprzedaŜ to jest dobry pomysł, tymbardziej, Ŝe 
pieniądze są nam potrzebne. Pozostawienie tego placu bez “opieki” doprowadzi do zaśmiecenia tego terenu. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
głosy za – -- 
głosy przeciw -11 
głosy wstrzymujące się -1 
 
Uchwała  nie została podjęta 
 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Kłodawa do stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 
pod nazwą “Pojezierze Dobiegniewskie” 
Wójt Mołodciak omówiła projekt uchwały. Przystąpienie Gminy Kłodawa do tworzonego się 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą Pojezierze Dobiegniewskie ma na celu: 
- poprawę rozwoju gminy 
- lepszej absorpcji środków strukturalnych z Unii Europejskiej 
– wymianę informacji pomiedzy członkami stowarzyszenia na rzecz rozwoju obszarów zaleŜnych od 

rybactwa leŜących na teren gmin wchodzących w skład stowarzyszenia. 
 

Przewodniczący Legan poinformował Ŝe komisje wyraziły pozytywną opinię na temat projektu uchwały i 
zapytał czy są uwagi. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
głosy za – 12 
głosy przeciw ---- 
głosy wstrzymujące się --- 
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Uchwała została przyjęta i zarejestrowana Nr XXXVIII/277/09 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości połoŜonych w obrębach 
ewidencyjnych Kłodawa i RóŜanki 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w 
Gorzowie  Wlkp zwróciło się do tut Gminy o przekazanie w/w działek poniewaŜ na działkach tych 
znajdują się budowle i urządzenia, które  zostały zakwalifikowane do modernizacji w ramach 
rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Gorzów. Czynsz jaki obecnie jest pobierany  
został przyjęty do analizy finansowej w studium wykonalności zadania. 

Przewodniczący Legan poinformował Ŝe komisje wyraziły pozytywną opinię na temat projektu uchwały i 
zapytał czy są uwagi. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan 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 Nr XXXVIII/278/09 
 
Podjęcie uchwały  w sprawie trybu przyznawania nagród dla nauczycieli  i innych dodatków 
Wójt Wegienek omówił projekt uchwały.  Uchwała ma pozytywną opinię Związków. Było tylko jedno 
zastrzeŜenie, moim zdaniem słuszne aby w paragrafie w którym jest mowa o tym Ŝe Wójt Gminy moŜe 
powołać komisję do opiniowania wniosków, słowo „ moŜe powołać” zastąpić  słowami „Wójt powołuje”. 
UwaŜamy Ŝe ta sugestia jest słuszna dlatego proszę o poprawienie tego słowa. 
 
Przewodniczący Legan poinformował Ŝe Komisja Oświaty wyraziła pozytywną opinię na temat projektu 
uchwały i zapytał czy są uwagi. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan 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 Nr XXXVIII/279/09 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia majątku do Spółki PWiK w Gorzowie Wlkp,w której Gmina 
Kłodawa jest udziałowcem 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. PWiK w Gorzowie Wlkp. zwróciło się o przekazanie części 
działki nr 177/3 połoŜonej w RóŜankach  pod przepompownię ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą. 
Warunkiem zakończenia prac projektowych jest uregulowanie stanu prawnego z zakresie władania. 

Przewodniczący Legan poinformował Ŝe komisje wyraziły pozytywną opinię na temat projektu uchwały i 
zapytał czy są uwagi. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
głosy za – 12 
głosy przeciw ---- 
głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została podjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXVIII/280/09  
 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
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Wice Przewodniczący Rady Konieczuk odczytał skargę Pani Woźniak. 
 
Przewodniczący Legan poinformował Ŝe skarga była szczegółowo analizowana na komisji Oświaty i 
Rewizyjnej, oraz odczytał uzasadnienie do projektu uchwały.Pani Kamila Woźniak zam. Wojcieszyce ul. 
Strzelecka 5/1zwróciła się w dniu 15.06.09  do Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego ze skargą na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej spowodowaną 
wypłacaniem świadczeń  w formie rzeczowej a nie pienięŜnej. Wojewoda Lubuski przekazał skargę 
do załatwienia Radzie Gminy zgodnie z kompetencją. 
        Komisje Rewizyjna i Oświaty zapoznały się ze skargą oraz wysłuchały wyjaśnień pani 
Kierownik GOPS i pani Woźniak. Świadczenia rodzinne, jakie otrzymywała Pani Woźniak, zostały 
jej przydzielone z przeznaczeniem na dwoje dzieci. Na podstawie pisemnych informacji ze 
środowiska dotyczących niewłaściwego wykorzystywania świadczeń pienięŜnych przez w/w  na inne 
cele niŜ z przeznaczeniem dla dzieci, pani Kierownik zadecydowała o przyznaniu świadczeń w formie 
rzeczowej. Ponadto na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 18 czerwca 2009r. pani Woźniak 
wycofała skargę ze względu na fakt umieszczenia dzieci w domu dziecka i  Ŝe świadczenia te będą 
kierowane do placówki w której dzieci przebywają. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan 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 Nr XXXVIII/281/09 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXV/265/09 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 , w tym na rozbudowę budynku ośrodka 
zdrowia w Kłodawie , budowa  dróg gminnych, budowa mieszkań socjalnych. 
 
Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. 
 
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 Nr XXXVIII/282/09 
 
Wolne wnioski 
Radna Kaźmierczak  ja juŜ monitowałam temat, ale chciałabym przypomnieć abyśmy rozpoczęli prace nad 
regulaminem świetlic wiejskich. 
 
Przewodniczący Legan na spotkaniu z mieszkańcami Osiedla Marzeń pojawił się problem tego co zrobić z 
koszoną trawą. Padła propozycja aby zrobić jakieś wysypisko materiałów zielonych. Poddaję temat pod 
rozwagę. 
 
Wójt Mołodciak  wszelkie wysypiska nie są samofinansujące się. Musimy zabezpieczyć środki na dowóz. Ja 
nie proponuje aby w budŜet tej kadencji takie zadanie wpisać. Nie mamy na to środków. 
 
Radny Konieczuk ja się obawiam Ŝe gdyby było takie wysypisko to bardzo szybko by się zamieniło w 
dzikie wysypisko. UwaŜam, Ŝe mieszkańcy we własnym zakresie powinni to zagospodarować. 
 
Radny Kubera ja jestem przeciwny Ŝeby takie wysypisko tworzyć. UwaŜam, Ŝe mieszkańcy powinni sami 
takie odpadki zagospodarować. 
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Radny Kubera, Przewodniczący Legan i Wójt Mołodciak podziękowali za uczestnictwo w DoŜynkach i 
sprawną organizację. 
Pan Chojnacki przedstawił pomysł na sprawne zorganizowanie wysypiska terenów zielonych. 
 
Radni nie zgłosili więcej wolnych wniosków w związku z czym Przewodniczący zamknął punkt wolne 
wnioski. 
 
Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XXXVIIISesji Rady 
Gminy Kłodawa. 
 
Protokołowała: 
Kamila Kłosowska 
 
 
     Przewodniczący Rady Gminy 
 
      Andrzej Legan 
 
 


