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Protokół z posiedzenia XXXIX Sesji Rady Gminy Kłodawa, 
która odbyła się w dniu 28 października  2009 roku  

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 XXXVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa 
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 
3. Interpelacje i zapytania radnych. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat oświadczeń majątkowych. 
5. Informacja Wójta Gminy na temat oświadczeń majątkowych. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zmian budŜetu gminy na 2009rok 
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 

140F na odcinku od miejscowości Kłodawa do miejscowości Mironice 
c) przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kłodawa pomiędzy ulicami Jeziorną i Czereśniową 
d) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowości Chwalęcice 
e) wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy nieruchomości gruntowej 
f) wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej w Kłodawie 
g) wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej w RóŜankach 
h) rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Kłodawa 
7.Wolne wnioski 
8.Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Kłodawa 
 
Otwarcie posiedzenia 
Przewodniczący Legan przywitał wszystkich przybyłych na XXXIX 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. 
 
Przewodniczący Legan  poprosił o wprowadzenie do porządku obrad informacji na temat 
sprawozdania z wykonania budŜetu za I półrocze 2009 roku 
 
Wójt Wegienek poprosił o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyraŜenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy nieruchomości gruntowej, oraz o zastąpienie 
uchwały dotyczącej przystąpienia do opracowania planu w Kłodawie uchwałą o tytule w sprawie: 
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kłodawa w miejscowości Kłodawa pomiędzy ulicami Jeziorną i Czereśniową oraz przy ul. 
Wojcieszyckiej. Uchwała była omawiana na komisjach i ma pozytywne opinie. 
 
Pani Szubert Dyrektor WTZ poprosiła o udzielenie głosu  instruktorce WTZ w celu 
przedstawienia informacji o balu. 
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Przewodniczący Legan zaproponował aby Pani Szubert wypowiedziała się po zakończeniu punktu 
2. 
 
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał poprawki do porządku obrad  pod 
głosowanie. 
 
Poprawki została przyjęta jednogłośnie 
Następnie Przewodniczący Legan poddał porządek obrad pod głosowanie. 
 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 
 
Przyjęcie protokołu z XXXVIII 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 
 
Pani Instruktor WTZ zaprosiła Radnych, przedstawicieli Urzędu i wszystkich zainteresowanych 
na bal charytatywny organizowany przez WTZ, który odbędzie się w dniu 14 listopada br. W 
trakcie balu będziemy sprzedawać prace uczestników WTZ. Koszt biletu to 100 zł od pary. W cenie 
przewidziana jest kawa, herbata, ciasto. Atrakcją jest bigos. Gości bawił będzie zespół. Cały dochód 
po opłaceniu zespołu przeznaczony będzie na działalność warsztatów. Bal odbędzie się na sali w 
Kłodawie. Bardzo serdecznie zapraszam. 
 
Przewodniczący Legan podziękował w imieniu swoim i obecnych za zaproszenie. 
 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 
 
Wójt Wegienek odczytał sprawozdania kierowników referatów z działalności międzysesyjnej. 
Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Legan poprosił o zadawanie pytań do sprawozdania. 
 
Radna Zienkiewicz który rów w Chwalęcicach został zrekonstruowany, bo nie mówimy chyba o 
wycięciu trawy. 
 
Kierownik Kwiatkowski  chodzi o wykoszenie i wyczyszczenie. Prace te zostały wykonane przez 
naszych pracowników interwencyjnych. Mogą oni wykonywać tylko proste prace, poniewaŜ nie 
obsługują sprzętu specjalistycznego. W przyszłym roku zostały zaplanowane środki na 
rekonstrukcję rowu. 
 
Radna Zienkiewicz Ŝeby w  przyszłości uniknąć  zadawania takich pytań, proszę pisać utrzymanie 
rowów zamiast konserwacja. 
 
Radny Kubera  mam uwagę do konserwacji dróg polnych. Jak rekonstruujemy drogę, nie 
zwracamy uwagi na odpływy wody z drogi. Musimy się zastanowić czy jest sens robienia takiej 
naprawy jakiej robimy, bo jak deszcz popada to słuŜebność tej drogi jest nijaka. Musimy się 
zastanowić czy będziemy robić parę dróg w systemie takim jakim robimy teraz, czy  jedną drogę z 
rowem na odprowadzenie wody. 
 
Radna Kaźmierczak ja mam pytanie czy jest szansa na to aby zakończyć procedurę związaną z 
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budową Izby Tradycji w Zdroisku do momentu wygaszenia pozwolenia na budowę. 
 
Kierownik Jesis jeśli chodzi o zakończenie procedury, to wpłynęły 4 oferty. Został wybrany 
wykonawca, wysłaliśmy zawiadomienie do wszystkich wykonawców o wyborze oferty. Czekamy 
aŜ wykonawca do nas oddzwoni, bo chcielibyśmy podpisać umowę i rozpocząć prace. Sądzę Ŝe w 
najbliŜszym czasie rozpoczniemy. 
 
Radna Kaźmierczak mam jeszcze jedno pytanie, który z 4 wykonawców został wyłoniony. 
 
Kierownik Jesis wygrała firma “TERMO” z Gorzowa Wlkp. 
 
Przewodniczący Legan  zapytał czy Radni mają jeszcze jakieś pytania do sprawozdania. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący zamknął dyskusję w tym 
punkcie a następnie poinformował, Ŝe w dzisiejszym gronie, znajduje się osoba wielce zasłuŜona, 
osoba która odniosła bardzo znaczący sukces na terenie województwa. Jest to Pan Julian Banicki. 
 
Wójt Wegienek nominowanych do tytułu “Człowiek Roku Województwa Lubuskiego” z terenu 
naszej gminy było dwóch przedstawicieli Pan Dreger i Pan Banicki. Do ścisłego finału przez jury 
zakwalifikowany został Pan Julian Banicki i zajął drugie zaszczytne miejsce. W tym momencie 
wystarczy powiedzieć tylko jedno serdecznie gratulujemy. Jest to praca wieloletnia w pełni 
zasługująca na to zaszczytne miano. Myślę Ŝe jest to podkreślenie pracy naszej społeczności 
lokalnej. Mam nadzieję Ŝe w przyszłym roku nasi przedstawiciele osiągną równieŜ tak znaczące 
sukcesy czego ja osobiście Ŝyczę. 
 
Przewodniczący Legan ja w imieniu swoim i Radnych równieŜ serdecznie gratuluję i Ŝyczę 
wszystkiego dobrego. Jest nam bardzo miło, Ŝe człowiek który towarzyszy nam na sesjach, 
współpracuje z nami i jest przedstawicielem samorządu osiągnął  tak znaczący sukces. śyczymy   
dalszej tak miłej współpracy, dalszych lat zdrowego i szczęśliwego Ŝycia i owocnej pracy na rzecz 
społeczności lokalnej. 
 
Sołtys Banicki drodzy państwo mimo Ŝe jestem bardzo zaskoczony tą sytuacją to jednak muszę 
parę słów powiedzieć, bo przecieŜ tych kwiatków i tego sukcesu nie było by dla mnie gdyby nie ta 
bardzo miła, bardzo poŜyteczna i bardzo  konstrukcyjna współpraca z państwem. Chciałem 
najpierw podziękować za tą współpracę i za te przepiękne kwiaty które są symbolem tego Ŝe nie 
jestem tutaj sam Ŝe mam wokół siebie przyjaciół bardzo miłych ludzi i wszystkim bardzo za to 
wszystko dziękuje.  
 
Interpelacje i zapytania Radnych 
 
Radny Rutkowski prośba  Ŝeby Urząd wystąpił do spółdzielni mieszkaniowej działającej na 
terenie bloków w Wojcieszycach na ulicy Osiedlowej o to aby śmietnik przy tej ulicy został 
obudowany, aby zapobiec sytuacji jaka ma miejsce teraz, a mianowicie musimy zbierać śmieci po 
całym osiedlu, bo te śmieci wyfruwają, jeŜeli śmietnik będzie obudowany to problem zniknie. 
Druga sprawa mieliśmy obiecane dwa progi zwalniające. Jeden został postawiony, ja chciałbym się 
upomnieć o ten drugi na wysokości  wyjazdu ulicy Osiedlowej. Próg spowolniłby policjantów 
jeŜdŜących na Strzelnicę. Trzecia sprawa to prośba do Pani Mecenas o wyjaśnienie mi czy łącząc 
funkcję Radnego Gminy z działalnością w klubie sportowym (p.o. Prezesa Klubu Sportowego) 
mogę stracić mandat Radnego. 
 
Pani Mecenas powiedziała Ŝe na piśmie ustosunkuje się do tego zapytania. 
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Wójt Wegienek odnośnie śmietnika, to nie jest to w gestii spółdzielni tylko wspólnot 
mieszkaniowych, więc muszą być podjęte stosowne uchwały przez wspólnoty. My na zebraniach 
wiejskich będziemy przedstawiać sugestie dotyczące tej kwestii. 
 
Kierownik Kwiatkowski odnośnie progu zwalniającego, jeśli Radni zaakceptują  kwoty w 
przyszłorocznym budŜecie na ten cel to sądzę Ŝe progi zamontujemy nie tylko w Wojcieszycach ale 
i w innych miejscowościach. 
 
Radny Piotrowski na ulicy Lipowej mieszkańcy wzdłuŜ drogi asfaltowej powykładali kamienie i 
autobus jadący do szkoły zawracając ma problemy, poniewaŜ o nie zahacza. Prośba Ŝeby coś z tym 
zrobić. 
 
Kierownik Kwiatkowski  my juŜ zwróciliśmy uwagę na tą sytuację i zgłosiliśmy to do zarządcy 
drogi czyli do Powiatu. 
 
Przewodniczący Legan prosimy o monitorowanie sprawy i powiadomienie o jej załatwieniu. 
 
Radna Zienkiewicz ja chciałabym uzyskać odpowiedź na piśmie na zapytanie jakie gwarancje 
przysługują nam w ramach wykonanych robót przez rzemieślników. Chodzi mi o świetlicę wiejską 
w Chwalęcicach. Podłoga jest nowa i cała juŜ jest w dziurach od obcasów. Był wczoraj Pan 
wykonawca i powiedział Ŝe nic nie będzie poprawiał a jak uwaŜamy, Ŝe on coś źle wykonał to 
mamy sobie ekspertyzę zlecić która wykaŜe usterki. Dlatego proszę o odpowiedź na piśmie jakie 
gwarancje nam przysługują w ramach wykonywanych prac i jak mamy zapisane w umowie z 
wykonawcą podłogi w Chwalęcicach o pracach gwarancyjnych. Druga sprawa wykonujemy proste 
prace budowlane które nie wymagają prowadzenia dziennika budowy ale w trakcie prac zapadają 
róŜne ustalenia, albo zmiany które niekorzystnie wpływają na eksploatację budynku, gdzie to 
wszystko jest zapisywane, gdzie jest zapisane kto wnioskował o zmiany. My będziemy wnioskować  
o prowadzenie takiej dokumentacji i podpisywanie zmian przez osobę która je zatwierdza. 
Potrzebujemy taką dokumentację aby mieć większą kontrolę nad realizacją i jakością 
wykonywanych przez nas zadań. 
 
Wójt Wegienek uwaŜam, Ŝe taka dokumentacja powinna być prowadzona będzie to duŜe 
usprawnienie pracy i nie będzie Ŝadnych niedomówień. Sprawdzimy jakie są zapisy w umowie 
gwarancyjnej i przygotujemy stanowisko na piśmie. 
 
Kierownik Jesis musimy się zastanowić jakie podłogi powinniśmy stosować w naszych salach 
wiejskich. Płytki czy deskę. 
 
Radna Zienkiewicz ten sam wykonawca robił podłogę w Santocku. Była ona robiona pół roku 
temu a wygląda na pięć. Czemu my zatrudniamy takiego wykonawcę. Pani Wójt była na 
spotkaniach z panem podczas którego wybieraliśmy podłogę do Chwalęcic. Sołtys proponował 
płytki, ja pergo a pan powiedział Ŝe najtaniej będzie jeśli wybierzemy deski sosnowe i Ŝe jeŜeli 
pokryje je się paroma warstwami lakieru to nic nie będzie się działo. Solidny rzemieślnik nie 
powinien proponować takiego rozwiązania. Ten człowiek wprowadził nas w błąd i nie powinniśmy 
więcej zlecać mu Ŝadnych prac na naszych obiektach. 
 
Radna śołądziejewska ja mam zapytanie dotyczące sygnalizacji świetlnej która miała być w tym 
roku zamontowana na wysokości osiedla marzeń. Czy jest jaka kolwiek informacja czy ta 
sygnalizacja będzie realizowana czy nie.  
 
Kierownik Kwiatkowski  juŜ jest robiona 
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Radny Bieryło ja mam pytanie odnośnie pojemników na plastyk i makulaturę, czy gmina podjęła 
jakieś kroki aby takie pojemniki w Łośnie postawić. 
 
Kierownik Kwiatkowski sprawdzimy dlaczego te pojemniki nie zostały ustawione i odpowiedź 
dam w przeciągu dwóch dni. 
 
Radny Lawer na komisji oświaty zwracaliśmy uwagę na segregację śmieci i prosiliśmy Ŝeby 
pojemniki były postawione przy szkole; czy jest moŜliwość uruchomienia parkingu przy 
przychodni w RóŜankach, parkuje tam przy drodze bardzo duŜo samochodów i jest bardzo duŜy 
problem z przejazdem szczególnie dla rolników; co z tym zwęŜeniem drogi przy Ośrodku Zdrowia 
bowiem tam  jest bardzo duŜy problem z przejazdem szczególnie dla maszyn rolniczych; co będzie 
z odwodnieniem tej robionej drogi na ulicy Niepodległości, mieszkańcy obawiają się Ŝe woda 
będzie spływała do ich domów. 
 
Kierownik Kwiatkowski jeŜeli chodzi o parking to planujemy to zadanie umieścić w 
przyszłorocznym budŜecie, ale zostały juŜ wykonane czynności przygotowujące aby zrobić wjazd 
na podwórko gdzie obecnie jest brama wjazdowa, sądzę Ŝe w przyszłym roku ten problem powinien 
być rozwiązany poniewaŜ tam z tyłu jest bardzo duŜo miejsca; odnośnie zwęŜenia  to jest to droga 
powiatowa, ale wystąpiliśmy do wykonawców z prośbą o wycenę tego zadania, otrzymaliśmy jedną 
ofertę, czekamy na pozostałe. JeŜeli Powiat zgodzi się na partycypację w kosztach zadania to 
podejmiemy decyzję; odnośnie odwodnienia to nie jest ono uwzględnione w zadaniu, ale Zakład 
Komunalny wyremontował studzienkę odwodnieniową na wysokości Pana Mroza która będzie 
zbierała opady i odprowadzała je do stawku ppoŜ. 
 
Radna Zienkiewicz zbliŜa się Wszystkich Świętych. i związku z tym mam pytanie jak zostały 
uzgodnione sprawy dotyczące Chwalęcic z przejazdem i parkowaniem samochodów, bo w TV i 
radiu leciały komunikaty Ŝe w tym roku będzie zakaz parkowania samochodów na odcinku od 
Chwalęcic do cmentarza, czyli samochody będą zostawiać nam w Chwalęcicach niszczyć chodniki 
trawniki, czy ktokolwiek z gminy zainteresuje się sprawą wszystkich. Ten, kto mieszka przed 
sukniami ślubnymi moŜe dojechać na cmentarz przez Ŝwirową natomiast mieszkańcy Chwalęcic 
muszą jechać dookoła przez objazdy; kto będzie pilnował porządku w Chwalęcicach . Kolejna 
sprawa nie bardzo rozumiem problem ze śmieciami kolegi Bieryło, przecieŜ kaŜdy dostaje worek na 
śmieci, więc po co wam pojemniki do segregacji. 
 
Radny Bieryło my nie dostajemy worków. 
 
Radna Zienkiewicz firmy zbierające odpady rozdają worki i kaŜdy indywidualnie segreguje w 
domu, firma odbiera i nie ma potrzeby stawiania duŜych pojemników. Pan Jędraszczyk powinien 
tutaj zainterweniować. My z Chwalęcic pozbyliśmy się tych zbiorczych pojemników bo dookoła 
nich był bałagan.  
 
Radny Bieryło nie zupełnie się zgodzę, poruszając się po innych gminach widzę Ŝe pojemniki takie 
są i zdają egzamin, więc czemu my mamy tego nie przetestować. U nas w centrum stoi jeden 
pojemnik na butelki i jak do tej pory jest bardzo czysto. 
 
Dyrektor Górski ja dwukrotnie występowałem do firmy która u nas wywozi odpady z prośbą o 
pojemniki ale nie dostałem odpowiedzi. 
 
Radny Kubera zbliŜa się okres zimowy w Kłodawie jest duŜo ścieŜek rowerowych i zimą nikt się 
nimi nie zajmuje i są one nieprzejezdne. Te ścieŜki powinny być dostępne  przez cały rok. 
 
Kierownik Kwiatkowski nie wiem czy Państwa zadowolę odpowiedzią, mamy Zakład Komunalny 



 -6 -  

w którego gestii znajduje się utrzymanie ścieŜek rowerowych, ale wiadomo Ŝe sprzętowo nie 
stoimy najlepiej. Mogę powiedzieć tyle, Ŝe jeŜeli uda nam się zatrudnić pracowników 
interwencyjnych to nimi będziemy się posiłkować w utrzymaniu ścieŜek rowerowych. 
 
Radna śołądziejewska ja bym jeszcze chciała zwrócić uwagę Ŝe ścieŜka wzdłuŜ jeziora jest w 
bardzo złym stanie, trzeba uzupełnić ubytki, w przeciwnym razie komuś tam moŜe stać się 
krzywda. 
 
Kierownik Kwiatkowski to jest pierwsza ze ścieŜek jakie robiliśmy na terenie gminy. 
Otrzymujemy od Państwa sugestie dotyczące braku ubytków w tej scieŜce i naszymi pracownikami 
w miarę moŜliwości staramy się je uzupełniać, ale ta ścieŜka w przyszłości będzie wymagała 
generalnego remontu. 
 
Radna Kaźmierczak ja odnośnie segregacji w szkole w RóŜankach chcę dodać tyle, Ŝe szkoła 
doskonale radzi sobie z segregacją makulatury, więc póki co nie musimy się aŜ tak mocno martwić 
Ŝe tych kontenerów nie ma. 
 
Radna Zienkiewicz ja cały czas czekam na odpowiedź dotyczącą Wszystkich Świętych; odnośnie 
ścieŜek rowerowych to są to ścieŜki pieszo rowerowe, czyli piesi równieŜ z nich korzystają. Tymi 
ścieŜkami dzieci chodzą do szkół a mieszkańcy do kościoła. 
 
Kierownik Kwiatkowski odnośnie wszystkich świętych to skierowaliśmy korespondencję do 
zarządcy drogi ale nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi. 
 
Radna Zienkiewicz  nas nie interesuje czy pismo zostało wysłane czy nie. Nas interesują konkretne 
ustalenia. Co roku Chwalęcice  zostają same z problemem. JeŜeli nie ma odpowiedzi z Powiatu, to 
trzeba się tam przejechać. Bo my będziemy Ŝyć z tym przez trzy dni. 
 
Wójt Wegienek zaraz po zakończeniu sesji pojadę do Starostwa i zdobędę informacje. 
 
Radny Konieczuk na skrzyŜowaniu jak się wjeŜdŜa do Santocka Starostwo modernizuje drogę i 
robi odwodnienie, ale droga odchodząca na Kolonię jest nasza, znajduje się ona niŜej niŜ 
powiatowa i studzienka w niej jest niedroŜna, podczas opadu deszczu droga jest zalana. Trzeba tą 
studzienkę uruchomić. 
 
Kierownik Kwiatkowski ta droga na Kolonię -  po naszej stronie znajduje się udroŜnienie tej 
studzienki. Jak Powiat zakończy roboty to my musimy to wykonać na własny koszt. 
 
W związku z brakiem dalszych pytań i interpelacji Przewodniczący Legan zamknął dyskusję w 
tym punkcie. 
 
Informacja na temat sprawozdania z przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze 2009r. 
 
Z-ca Skarbnika Pani Pierzecka odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na 
temat sprawozdania. 
 
Przewodniczący Legan sprawozdanie było szczegółowo omawiane na komisjach  i uzyskało 
pozytywną opinię komisji, ale jeŜeli są jeszcze jakieś zapytania to proszę o zabieranie głosu. 
 
Radni  nie zabrali pytań w związku z PowyŜszym Przewodniczący poddał sprawozdanie pod 
głosowanie 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
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głosy za – 12 
głosy przeciw ---- 
głosy wstrzymujące się --- 
Sprawozdanie zostało przyjęte jest jednogłośnie  
 
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat oświadczeń majątkowych. 
Przewodniczący Legan  15 radnych miało złoŜyć oświadczenia majątkowe i 15 radnych 
wywiązało się z tego obowiązku. Uchybienia najczęściej popełniane przez Państwa to brak 
wskazania czy majątek jest odrębnym majątkiem czy stanowi wspólnotę małŜeńską; w ostatniej 
części oświadczenia nie wpisują Państwo adresów nieruchomości wymienionych w części 
pierwszej oświadczenia. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał informację pod głosowanie. 
Informacja została przyjęta jednogłośnie. 
 
Informacja Wójta Gminy na temat oświadczeń majątkowych. 
Wójt Wegienek wszyscy kierownicy i kierownicy jednostek organizacyjnych wywiązali się z 
obowiązku złoŜenia oświadczenia majątkowego. Błędy najczęściej występujące to te same co w 
przypadku radnych. Nie występują karygodne błędy w przypadku których trzeba by było wyciągać 
konsekwencje. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał informację pod głosowanie. 
Informacja została przyjęta jednogłośnie. 
 
Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budŜetu gminy na 2009rok 
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. 
DOCHODY 
Dział 700 Rozdział 70005  paragraf 0870 zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaŜy składników 
majątkowych o kwotę 1.000.000,00zł , do budŜetu na rok 2009 załoŜono ,Ŝe wpływy z  tego tytułu 
wyniosą 1.310.800,00zł ,   dwa razy ogłaszany był przetarg na  sprzedaŜ gruntów ,nikt nie 
przystąpił do przetargu na kupno przygotowanych do zbycia nieruchomości .Z uwagi na trudności 
ze zbyciem nieruchomości zmniejsza się dochód z tego tytułu. 
 
Dział 750 rozdział 75095 zwiększa się dochody o kwotę 6.500,zl - są to dochody sołectw: 
Kłodawa -  6.330,00zł , Chwalęcice - 170,00zł 
  
Dział 754 rozdział 75412 dochód w kwocie 10.000,00 zł za umieszczenie reklamy  przy remizie 
OSP RóŜanki, pozostałe zmiany w tym rozdziale polegają na zmianie klasyfikacji budŜetowej. 
 
Dział 756  zwiększa się podatek od środków transportowych o kwotę 250.000,00zł w rozdziale 
75615 jest to podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , i zmniejsza się 
podatek od środków transportowych o kwotę 250.000,00zł w rozdziale 75616  jest to podatek od 
osób fizycznych - dostosowanie planu do rzeczywistego wykonania. 
 
W rozdziale 75621 zmniejsza się podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 100.000,00 zł do 
budŜetu na rok 2009 przyjęto ,Ŝe wpływy z tego tytułu wyniosą 150.000,00 zl jest podatek 
przekazywany przez Urzędy Skarbowe , w związku z rozliczeniami podatników za lata ubiegłe i 
zwrotami z tego tytułu dochód nie będzie wykonany. 
 
Dział 758 rozdział 75801  zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 75.847,00zł 
zmniejszenie następuje na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów .Zespół Szkół w Kłodawie 
przy wypełnianiu danych SIO błędnie wykazał według stanu na dzień 30.09.2008r liczbę dzieci 
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objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju , wykazano 19 dzieci , a nie powinne być one 
wykazane. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2009 została nieprawidłowo skalkulowana z 
uwzględnieniem zawyŜonej o 19 uczniów . 
 
Dział 801 rozdział 80104 zwiększa się dochody z tytułu wpłat za przedszkole o kwotę 38.000,00zł  
, w związku ze  zmianą organizacyjną Przedszkola w Kłodawie . 
 
Dział 852 rozdział 85212 zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00zł są to dochody z tytułu 
odzyskanej zaliczki alimentacyjnej ( 50%) i funduszu alimentacyjnego ( 20%). 
 
Dział 853 rozdział 85311 wielkość dochodów nie ulega zmianie , zmiana dotyczy klasyfikacji 
budŜetowej. 
 
Dział 900 rozdział 90095 zwiększa się dochody o kwotę 6.493,00 zł jest to dotacja z Powiatu 
Gorzowskiego  na sprzątanie terenów gminnych o cennych walorach przyrodniczych ,edukacja 
ekologiczna młodzieŜy szkolnej, obsadzanie drzewami i krzewami gminnych terenów. 
 
WYDATKI : 
 Dział 600 rozdział 60016 zmniejsza się wydatki na remont dróg o kwotę 600.000,00 zł i na 
wydatki inwestycyjne o kwotę 200.000,00 zł . Zmniejszenie wydatków na drogi nie  będzie 
zmniejszało   zakresu prac na drogach gminnych zaplanowanych na 2009r. , (uchwałą Nr 
XXXVIII/270/2009  zwiększone zostały wydatki na drogi o kwotę 873.309, 00zł  ). 
 
Dział 710 rozdział 71004 zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000,00zł  środki były przeznaczone na 
plany zagospodarowania przestrzennego i studium , zadanie nie zostanie wykonane z  winy biura 
wykonującego zlecenie. 
Rozdział 71035 zmniejsza się wydatki o kwotę 90.000,00 zł - środki były przeznaczone na 
cmentarze. 
 
Dział 754 rozdział 75412 zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł i przeznacza się na zakup 
samochodu dla OSP RóŜanki 
 
Dział 801 rozdział 80101 zmniejsza się wydatki o kwotę 75.847,00 zł na skutek zmniejszenia części 
subwencji oświatowej. 
Rozdział 80104 zwiększa się o kwotę 38.000,00zł i przenosi się między paragrafami w związku ze 
zmianą finansowania Przedszkola w Kłodawie - powołana jednostka budŜetowa. 
Zwiększenie pochodzi z dochodów Przedszkola. 
 
Dział 852 rozdział 85212 zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na obsługę 
funduszu alimentacyjnego , środki pochodzą z dochodów funduszu. 
 
Dział 900 rozdział 90095 zwiększa się wydatki - pozostała działalność o kwotę 6.493,00 zł  
środki pochodzą z dotacji od Powiatu Gorzowskiego  z przeznaczeniem edukacje ekologiczną, 
sprzątanie terenów o cennych walorach przyrodniczych. 
 
Dział 926 rozdział 92605 zmniejsza się wydatki o kwotę 110.000,00zł - zmniejsza się środki 
przeznaczone w budŜecie gminy na lotnisko i boisko w Zdroisku.  
 
Przewodnicząca Komisji BudŜetowej przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat uchwały. 
 
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 przyjęta  jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycją XXXIX/289/09  
 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na 
przebudowę drogi powiatowej nr 140F na odcinku od miejscowości Kłodawa do miejscowości 
Mironice 
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. Rada Gminy Kłodawa w roku 2008 Uchwałą Nr 
XXVI/198/2008 wyraziła wolę udzielenia pomocy dla Powiatu Gorzowskiego w 2009r w zakresie 
remontu drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Kłodawa - Mironice 
Inwestycja realizowana jest przez Powiat Gorzowski  ze środków  Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 50% wartości inwestycji , ze środków Powiatu Gorzowskiego 25%  i 
ze środków Gminy Kłodawa 25%  wartości inwestycji . 
Przewodnicząca Komisji BudŜetowej przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat uchwały. 
 
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  jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycją XXXIX/290/09  
 
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kłodawa pomiędzy ulicami Jeziorną i Czereśniową 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały .Rada Gminy Kłodawa uchwałami Nr XXXV/343/06 i 
XXXV/344/06 z dnia 13 września 2006r., zatwierdziła  miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kłodawa  przy ulicy Jeziornej i Wojcieszyckiej w Kłodawie.  
 W dniu 15.05.2009r. do Urzędu Gminy Kłodawa wpłynął wniosek Pana Piotra Zielińskiego 
właściciela działek nr 630/20, 630/22 i 630/23 z prośbą o korektę zapisów powyŜszego planu w 
zakresie zmiany parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. 
Pod wnioskiem podpisali się właściciele innych działek objętych w/w planem. W związku z tym, Ŝe 
zapisy planu są identyczne dla pozostałych obszarów zasadne jest dokonanie zmian dla całego 
obszaru objętego obowiązującymi planami 
 W związku z powyŜszym, sformułowano wniosek o zmianę planu miejscowego w  zakresie 
wg załącznika mapowego.  
 
Przewodnicząca Komisji BudŜetowej przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Komunalnej przedstawił pozytywną opinię komisji 
 
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  jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycją XXXIX/291/09  
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przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
miejscowości Chwalęcice 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. Do Urzędu Gminy Kłodawa wpłynął wniosek Pana 
Stanisława Sobolskiego właściciela działki  o nr ewidencyjnym 187 połoŜonej w obrębie 
Chwalęcice o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na 
budowie 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnej w zabudowie wolno stojącej oraz 10 
budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej. W związku z tym, Ŝe powyŜsza działka zajmuje 
duŜy obszar, znajduje się w sąsiedztwie kanału Marwica oraz właściciele sąsiednich nieruchomości 
równieŜ byliby zainteresowani zmianą przeznaczenia terenu, zasadnym jest opracowanie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
 Plan miejscowy w granicach określonych na załączniku mapowym pozwoli na: 
1) kompleksowe określenie zasad zagospodarowania dla powyŜszych terenów  
2) prowadzenie sieci infrastruktury dla zasilenia terenów mieszkaniowych; 
3) pobranie opłaty planistycznej   
  Plan będzie zgodny z zapisami Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kłodawa. 
 
Przewodnicząca Komisji BudŜetowej przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat uchwały. 
Była tylko jedna uwaga. Mieliśmy otrzymać odpowiedź co Powiatowy inspektor Nadzoru  ma 
zamiar zrobić w przypadku inwestora który spycha ziemię do rzeczki. Takie działania zakłócają 
stosunki wodne. Mam nadzieję Ŝe to nie będzie tak jak z tymi Wszystkimi Świętymi, Ŝe interwencje 
zostaną podjęte jak rzeczka zostanie zasypana. 
 
Kierownik Jesis  jeszcze nie rozmawiałem z Panem Koczwarą. 
 
Radna Zienkiewicz w takim razie proszę aby przed szkoleniem które odbędzie się w poniedziałek 
zbadać sprawę i dać odpowiedź. 
 
 
Przewodniczący Komisji Komunalnej przedstawił pozytywną opinię komisji 
 
Radni nie zgłosili więcej 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  jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycją XXXIX/292/09 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej w Kłodawie 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. Pani Beata Górna zwróciła się z wnioskiem o sprzedaŜ 
działki oznaczonej numerem 273/11.Działka ta stanowi drogę, została wydzielona w celu dojazdu 
do działki nr 273/7, która stanowi własność zainteresowanej. Ponadto P Górna jest właścicielką 
przyległej działki nr 273/8.Nabycie tej nieruchomości umoŜliwi jej racjonalniejsze wykorzystanie 
terenu. 
Wniosek uzyskał pozytywna opinie Referatu Drogownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Funduszy Pomocowych 
 
Przewodnicząca Komisji BudŜetowej przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Komunalnej przedstawił pozytywną opinię komisji 
 
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  jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycją XXXIX/293/09  
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej w RóŜankach 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały.Pan Julian Banicki zwrócił się z wnioskiem o sprzedaŜ 
przyległej części gruntu stanowiącego działkę nr 297/3 połoŜona w RóŜankach w celu poprawienia 
warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości. 
Przewodnicząca Komisji BudŜetowej przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Komunalnej przedstawił pozytywną opinię komisji 
 
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  jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycją XXXIX/294/09  
 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kłodawa 
Przewodniczący Legan omówił projekt uchwały.Pan Jan Długołęcki – Sołtys wsi Santoczno, Rada 
Sołecka, oraz Społeczny Komitet  zwrócili się w dniu 05 października 2009r. do Wojewody 
Lubuskiego  ze skargą na Wójta Gminy Kłodawa spowodowaną brakiem działań w związku ze 
zgłaszanymi utrudnieniami dostępu do rzeki i wodospadu we wsi Santoczno. Wojewoda Lubuski 
przekazał skargę do załatwienia Radzie Gminy zgodnie z kompetencją. 
 Komisja Rewizyjna Rady Gminy przeanalizowała dokumenty w powyŜszej sprawie i 
stwierdziła, Ŝe Gmina Kłodawa prowadzi postępowanie w celu wydania warunków ustalających 
zabudowę zagospodarowania terenu dla inwestycji – budowa elektrowni wodnej na rzece 
Santoczna. 
Z analizowanych dokumentów wynika, iŜ postępowanie zostało zawieszone do czasu uzupełnienia 
przez wnioskodawcę dokumentacji o opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
dotyczącą oddziaływania na środowisko, poniewaŜ przedmiotowy teren znajduje się w 
projektowanym obszarze Natura 2000.Do dnia dzisiejszego wnioskodawca nie uzupełnił 
materiałów w związku z czym postępowanie jest zawieszone. 
 Ponadto Komisja Rewizyjna stwierdziła, iŜ Marszałek Województwa Lubuskiego prowadzi 
postępowanie związane z konserwacją i odbudową rzeki Santoczna na odcinku Zdroisko – 
Santoczno. Z uwagi na fakt, Ŝe rzeczywiste koryto rzeki nie przebiega zgodnie z granicami działki, 
dodatkowo prowadzono postępowanie korygujące przebieg granic zgodny z aktualnym korytem 
rzeki. Postępowanie to opóźniło przystąpienie do prac konserwacyjnych. Z informacji otrzymanych 
od Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych wynika, iŜ przewidywany termin 
rozpoczęcia prac konserwacyjnych to rok 2010. Dopiero po przeprowadzeniu odbudowy Wójt 
Gminy Kłodawa na podstawie art. 28 Prawa Wodnego będzie mógł wyznaczyć niezbędną część 
terenu przyległych działek rzeki Santoczna w celu zapewnienia swobodnego dostępu do rzeki 
Santoczna. 
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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  jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycją XXXIX/295/09  
 
Wolne wnioski 
Przewodniczący Legan poprosił o zabieranie głosu w punkcie wolne wnioski. 
 
Radna Zienkiewicz przypominam o szkoleniu z zakresu znowelizowanej ustawy o finansach 
publicznych które odbędzie się w poniedziałek i proszę o powaŜne potraktowanie sprawy. 
 
Radny Kubera ja chciałbym wszystkich zaprosić na Salę Wiejską na święto z okazji 11 listopada. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poinformował o pismach które wpłynęły 
do Biura Rady. Są one dostępne w Biurze Rady i będą rozpatrywane na komisjach. 
 
Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Kłodawa 
 
Przewodniczący Legan podziękował wszystkim za przybycie i w związku z wyczerpaniem 
porządku obrad zamknął obrady XXXIX Sesji Rady Gminy Kłodawa 
 
 
protokołowała: 
Kamila Kłosowska 
 
 
     Przewodniczący Rady Gminy 
 
               Andrzej Legan 
 
 


