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Protokół z posiedzenia XL Sesji Rady Gminy Kłodawa, 
która odbyła się w dniu 07 grudnia 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 XXXIX Sesji Rady Gminy Kłodawa 
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 
3. Interpelacje i zapytania radnych. 
4. Wystąpienie Prezesów Klubów Sportowych i przedstawienie przez nich informacji na 

temat działalności Klubów Sportowych w roku bieŜącym. 
5. Wystąpienie Przewodniczącej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

przedstawienie przez nią sprawozdania z działalności komisji w 2009r. 
6. Wystąpienie Pana Augustyna Wiernickiego Prezesa Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu 

im. Brata Krystyna  
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zawarcia umowy o współpracy Gminy Kłodawa ze stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu 

im Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. 
b) ustalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2010rok 
c) uchwalenia budŜetu Gminy Kłodawa na 2010 rok 
d) zmiany w budŜecie za 2009r 
e) zmiany uchwały w sprawie określeni wzorów formularzy dotyczących podmiotu i 

przedmiotu opodatkowaniu niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i 
od nieruchomości  

f) określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na 2010rok 
g) ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku za rok 2010 
h) opłaty od posiadania psów na 2010rok 
i) ustalenia zasad poboru podatku rolnego na 2010rok 
j) opłaty targowej na 2010rok 
k) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie 

drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z 
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam  

l) wyraŜenia opinii na temat proponowanych zasięgów terytorialnych lasów ochronnych 
będących w zarządzie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie i połoŜonych na terenie Gminy 
Kłodawa 

8.Wolne wnioski 
9.Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy Kłodawa 

 
Otwarcie posiedzenia 
Przewodniczący Legan przywitał wszystkich przybyłych na XL Sesję Rady Gminy 
Kłodawa. 
 
Stwierdzenie quorum 
Przewodniczący Legan na podstawie załączonej listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji 
uczestniczy 15 radnych, wobec czego jest ona prawomocna, aby móc podejmować na niej 
uchwały. 
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Przyjęcie porządku obrad 
Przewodniczący Legan: zapytał czy są uwagi do porządku obrad. 
 

Wójt Mołodciak poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na obciąŜenie nieruchomości połoŜonej w RóŜankach słuŜebnością 
drogową. Projekt uchwały był omawiany na komisjach w ubiegłym miesiącu. Radni 
opowiedzieli się za przesunięciem uchwały na tą sesję z powodu konieczności 
przeprowadzenia wizji lokalnej. 
 

Przewodniczący Legan poprosił o przesunięcie uchwały budŜetowej, jako punkt „L” 
Protokół został przyjęty jednogłośnie 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 

Wójt Mołodciak  omówiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej – sprawozdanie 
stanowi załącznik do protokołu. 

Radna śołądziejewska czy są odwołania w sprawie rozbudowy zespołu szkół w Kłodawie. 

Wójt Mołodciak  właśnie się dowiedziałam, Ŝe dzisiaj jedno wpłynęło.  

Interpelacje i zapytania radnych 

Radny Rutkowski: ulica osiedlowa na wysokości placu zabaw jest tam potrzeba postawienia 
progu zwalniającego, doszło tam do wypadku, ulica jest wąska. Proszę mi nie mówić, Ŝe nie 
ma pieniędzy, bo to jest pilna sprawa grozi nam niebezpieczeństwo, na drogach od strony 
śmietnika doszło do wypadku, tylko dzięki umiejętności kierowcy chłopiec nie zginął a 
doszło do drobnych urazów. Na ulicy Polnej- aby chociaŜ podsypać, bo teraz trudno zrobić 
zwykłą naprawę drogi. Do Przewodniczącego Rady, przy ustalaniu statutu mówiono o tym, Ŝe 
z dnia na dzień powołuje lub odwołuje się komisje a teraz zdarzyło się tak, Ŝe się odwołuje, 
nie moŜe być tak, Ŝe wszystko się odwołuje, kaŜdy zaplanował tak czas Ŝeby być na tych 
komisjach. 

Przewodniczący Legan jeŜeli Przewodniczący odwołuje to musiała być naprawdę waŜna 
sprawa, moŜe Przewodniczący się do tego ustosunkuje. 

Radny Kubera zaproponowałem komisji dwu osobowe komisje, ale komisja się nie zgodziła 
przegłosowała, Ŝe muszą być wszyscy, odwołałem komisje, bo z przyczyn osobistych nie 
mogłem być przez cały tydzień obecny w Kłodawie. Nie moŜna było tego zrobić pod moją 
nieobecność, bo państwo tak przegłosowali, sprawy losowe tak zadecydowały przyznaje się 
do winy przepraszam. 

Radny Rutkowski po to jest zastępca Ŝeby te prace kontynuować mamy wiele osób i z dnia 
na dzień decyzji nie moŜna zmieniać.  

Radna Kowalska: wyjeŜdŜając z Lip na Rybakowo nie ma znaku kierunkowego jak jechać, 
czy do Santoczna, do Kłodawy, czy na Gorzów i jest problem. 
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Radna Zienkiewicz sprawę, którą zgłaszała pani Kowalska ja juŜ zgłaszałam. RDK miał 
interweniować w powiecie, stałyśmy we mgle i nie wiedziałyśmy, co dalej; co do rewizyjnej 
przyznaje koledze racje jest zastępca i w nagłych wypadkach zastępca moŜe to zrobić. 

Radny Rutkowski ja prosiłem o informację na poprzedniej sesji o to czy ja jestem przestępcą 
czy nie, działając społecznie w klubie jednocześnie będąc radnym i nie dostałem Ŝadnej 
odpowiedzi od prawnika, bo podobno we Wrocławiu jest kilka miejsc i się obawiam. 

Mecenas są kwestie formalne dotyczące funkcjonowania stowarzyszenia ja muszę to z panem 
ustalić czy ta działalność prowadzi działalność gospodarczą, ale to na piśmie po tej 
informacji, i od tego będzie zaleŜała odpowiedz.  

Radny Rutkowski nikt się do mnie nie zgłosił w tym temacie. 

Radny Piotrowski jak się jedzie na Wojcieszyce koło Potockiego ludzie mylą rozjazdy 
powinien być drogowskaz Wojcieszyce, Kłodawa, RóŜanki informujący o objeździe i na 
skrzyŜowaniu w Santocznie teŜ nie ma drogowskazu. 

Kierownik Kwiatkowski  co do progu zwalniającego z przygotowaniem zmiany organizacji 
ruchu nie będzie problemu, moŜe do końca roku uda nam się to zrobić musimy dostać 
pozytywną odpowiedz z powiatu, teraz nie ma fizycznie pieniędzy na ten cel, nie ma 
pieniędzy w tegorocznym budŜecie moŜe w przyszłym roku. W budŜecie uwzględniłem na to 
środki; co do ulicy Polnej w piątek przyszedł transport tłucznia i będzie moŜna załatać dziury; 
oznakowanie w miejscowościach, wysłane zostało pismo do powiatu, ale nie we wszystkich 
kwestiach, wysłałem jeŜeli chodzi o Rybakowo. 

Radna Zienkiewicz Panie kierowniku, jak powiatowy zarząd to załatwia wszyscy doskonale 
wiemy jak powiat odpowiada na pisma teŜ, jak oni nie odpiszą w ciągu miesiąca to naleŜy do 
nich dzwonić, bo inaczej nic do nich nie dociera, wszystko do szuflady i Ŝadnych tematów nie 
załatwiają, oni jedynie są wtedy, kiedy my mamy dołoŜyć pieniądze do powiatowych dróg. 

Radny Obidowski na Chwalęcickiej są przepusty były szykany, starosta obiecał, Ŝe będzie 
zrobione zbliŜa się zima i nic. 

Radny Rutkowski do Pani Wójt, bo pan Kierownik nie widzi moŜliwości, a jeŜeli przekracza 
to moŜliwości gminy, bezpieczeństwo przede wszystkim samochody będą musiały zwolnić to 
jest ulica osiedlowa tu wystarczy pół metra progu.  

Wójt Mołodciak  budŜet jest budŜetem a finanse finansami wykonaliśmy więcej zadań niŜ 
przewidywaliśmy, pieniąŜki są dobrze zainwestowane i nie mamy poślizgu, gdyby była 
łagodna zima i zostałyby pieniądze z zimowego utrzymania, teraz nie mogę sobie pozwolić na 
to Ŝeby te środki przesunąć. Taki próg to jest koszt około 3tys brutto za metr chętnie byśmy to 
wykonali, musi być teŜ zatwierdzone przez policję i powiat, jeśli warunki pozwolą, są 
procedury, które muszą być przeprowadzone zgodnie z prawem.  

Radny Rutkowski bezpieczeństwo dzieci ponad wszystko nie moŜemy tłumaczyć się tym, Ŝe 
czegoś tam nie mamy. Dobrze się złoŜyło, Ŝe trafiło na odpowiedzialnego kierowcę, jak by się 
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trafił młody kierowca z dobrym autem to ten chłopak juŜ by nie Ŝył, mam nadzieje, Ŝe pani 
Wójt to załatwi.  

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

Wystąpienie Prezesów Klubów Sportowych 

Przewodniczący Legan sprawozdania klubów były omawiane na komisji oświaty i uzyskały 
pozytywną opinię. Jednak proszę o parę słów. 

Prezes Motyka w tegorocznym budŜecie fundusze na amatorskie kluby są większe, jednak 
nie wyczerpują naszych potrzeb w 2010roku. WKS RóŜa RóŜanki, czeka jubileusz 50-lecia 
istnienia klubu, liczymy na to, Ŝe  wnioski o realizację inwestycji będą pozytywnie przez 
państwa rozpatrywane. Mają  one charakter nie tylko okolicznościowy. Liczymy na szerokie 
spojrzenie. Sport jest ciągle na ostatnim lub przedostatnim miejscu . Powinien leŜeć nam na 
sercu rozwój dzieci. Musimy się powaŜnie pochylić nad tą kwestią. Nasz klub jest  jedyną 
organizacją poŜytku publicznego w gminie. Szukamy wszędzie tych pieniędzy. W tym roku 
pozyskaliśmy 1162zł, dodam, Ŝe jedna ze szkół średnich w Gorzowie pozyskała 1300 zł nasz 
wynik jest duŜy jak na nasze lokalne środowisko. 

Prezes Wieczorek chciałbym podziękować, Ŝe w roku 2010 fundusze będą większe, ukłon 
dla pani Wójt za budŜet. W sobotę odbył się turniej. Wszystkie nasze druŜyny grały. 
Cieszymy się bardzo Ŝe będą  przewidziane jakieś środki na transport, bo to 50% kosztów. 
WyjeŜdŜamy do Słońska, Ośna Lubuskiego, Lubniewic. W naszym klubie jest  zespół 
trampkarzy, posiadamy dwie druŜyny orlików, dwie druŜyny Ŝaków i mamy równieŜ 
przedszkolaków. Mamy dwóch trenerów. Jednym z nich jest mój syn, który ma instruktora 
piłki noŜnej i pan Krzysztof Tabaka.Treningi odbywają się 3 razy w tygodniu na hali 
sportowej w RóŜankach swoją bazę mamy w Wojcieszycach. Dobrze przebiega współpraca 
na linii RóŜa RóŜanki, a takŜe z dyrektorami w szkołach w RóŜankach i Kłodawie.  

Radny Rutkowski w tej chwili jestem wice prezesem klubu. Próbujemy się pozbierać 
budujemy druŜynę od podstaw, pieniądze robią wszystko, psują młodzieŜ, poniewaŜ nasi 
zawodnicy są pod kupowani, inne kluby proponują im pieniądze za grę. Ja się cieszę, Ŝe nie 
ma między nami kłótni, wspieramy się nawzajem, potrafimy się przebić do radnych i efekty 
są bardzo pozytywne. To jest sukces wszystkich klubów i w tym momencie jak jesteśmy 
razem, to jest duŜo łatwiej i ukłon dla pani Wójt, Ŝe zaplanowała większe środki na sport, na 
wydatki związane z utrzymaniem obiektu. Gra u nas junior z RóŜanek mamy dwie płyty jakoś 
sobie poradzimy. I to oko cieszy, Ŝe tyle dzieci biega ok. 50, 70 dzieci, te boiska są 
zapełnione, bo po to budujemy te boiska, Ŝeby były one wykorzystane i tak powinno być. 

Radna Kaźmierczak Komisja Oświaty złoŜyła wniosek, aby w tym budŜecie na przyszły 
rok, kiedy będą juŜ te pieniąŜki na sport, Ŝeby nie stawiać barier co do transportu, Ŝeby 
prezesi mieli wolną rękę, co do opłacania dowozu na te turnieje. 
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Przewodniczący Legan nie ma prezesa klubu z Kłodawy. W związku z brakiem dalszych 
głosów zamykam dyskusję w tym punkcie i poddaję sprawozdanie pod głosowanie. 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

Wystąpienie Przewodniczącej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
przedstawienie przez nią sprawozdania z działalności komisji w 2009r. 
 

Radna Kaźmierczak Pani Grymuza uczestniczyła w komisji Oświaty i w bardzo 
szczegółowy sposób przedstawiła sprawozdanie oraz preleminarz wydatków na rok przyszły. 
Komisja złoŜyła wniosek aby Zdroisko i Mironice miały taką samą ilość środków na 
transport. (zsumować kwoty i podzielić) Komisja poza tym jednym wnioskiem przyjęła 
sprawozdanie bez uwag. 

Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan poddał 
sprawozdanie pod głosowanie. 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie  

Wystąpienie Pana Augustyna Wiernickiego Prezesa Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. 
Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.  

Pan Augustyn Wiernicki cieszę się bardzo, Ŝe mogę tu być na sesji Gminy Kłodawa jestem 
prezesem Stowarzyszenia Krystyna w Gorzowie. Jest to stowarzyszenie, które powstało 
prawie 20lat temu. Zajmuję się pomocą dzieciom i młodzieŜy, bezdomnym, bezrobotnym i 
ludziom potrzebującym pomocy. Chciałbym państwu powiedzieć, co to jest za 
stowarzyszenie. Stowarzyszenie Brata Krystyna to dzisiaj16 świetlic dwie stołówki dla 
ubogich, duŜe centrum charytatywne na ulicy Słonecznej w Gorzowie, bank Ŝywności, który 
dysponuje rocznie ponad 1200 tonami Ŝywności. Dla wszystkich dzieci, młodzieŜy i ubogich, 
jest ośrodek kolonijny na Długim, jest to największy ośrodek w Województwie Lubuskim. 
Nasza działalność jest duŜo szersza, organizujemy konferencje, zajmujemy się analizą 
problemów społecznych, organizujemy spotkania naukowe. Chcę wyrazić chęć nawiązania  
współpracy z Kłodawą. Jestem związany z Kłodawą tu zaczynałem swoją działalność 
gospodarczą, dzisiaj ta firma ma się całkiem dobrze, i dlatego mogę sobie dzisiaj na taką 
działalność pozwolić. Dzisiaj do państwa przyjechałem z moim dobrym kolegą, który załoŜył 
sieć świetlic środowiskowych, organizacji chrześcijańsko- wiejskich, do której my, jako 
organizacja Brata Krystyna naleŜymy. Chciałbym zaproponować współpracę, która będzie 
polegała na tym, Ŝe stowarzyszenie brata Krystyna przejmie opiekę  nad dziećmi, młodzieŜą, 
ale takŜe zaoferuje pomoc dla ubogich i bezdomnych.  Przede wszystkim pomoc ta 
polegałaby na prowadzeniu świetlic środowiskowych. My świetlice środowiskowe 
prowadzimy juŜ od 17 lat. Jest kadra, mamy programy, tworzymy sieć ogólno – krajową.  
Kłodawa byłaby pierwszą gminą, która wejdzie do programu na tak duŜą skalę, było by to 
wejście pilotaŜowe. Mamy juŜ takie sale m.in. w Deszcznie w Łagodzinie, ale na tak duŜą 
skalę była by Kłodawa. My dla świetlic gwarantujemy przede wszystkim Ŝywność, programy 
profilaktyczne w zakresie uzaleŜnień, ochrony zdrowia, przede wszystkim prorozwojowy dla 
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dzieci i młodzieŜy a takŜe edukacyjne. Gwarantujemy Ŝywność ok kilkadziesiąt ton. Jakie są 
warunki współpracy z nami. Gmina, która chce uzyskać od nas 100zł musi dysponować 3 
złotymi to moŜecie państwo sobie wyliczyć dlatego, Ŝe ta Ŝywność w zasadzie jest darmowa, 
ale jakieś tam koszty są, my juŜ rozpoczęliśmy taką działalność i tu do Kłodawy juŜ pewna 
część Ŝywności dociera, a przede wszystkim do dzieci, i z tego, co wiem dzisiaj, ma się 
dobrze. Jest to system międzynarodowy, stowarzyszenie Brata Krystyna weszło w 
międzynarodowy system dystrybucji Ŝywności. Na skalę kraju tylko 22 organizacje zostały 
zakwalifikowane i weszły w ten system, jakie to jest dobrodziejstwo mieć 1200 ton do 
dyspozycji Ŝywności w obszarze społecznym. Dysponujemy duŜą armią wolontariuszy u nas 
codziennie musi pracować 120 wolontariuszy, Ŝeby to wszystko ogarnąć, nie moŜe pracować 
115, bo inaczej jedna z naszych placówek musiałaby zostać zamknięta. Potrzebny jest 
transport, magazyny dla tej Ŝywności my to wszystko spełniamy i mamy do tego kadrę. Z 
tego, co wiem to dzisiaj od państwa zaleŜy czy tą współpracę podejmiemy. Jak taka 
współpraca wygląda moŜna zapytać burmistrza Rzepina.. Współpracujemy z GOPS-em. 
Dostarczamy Ŝywność tym rodzinom, tym ludziom, którym się nie naleŜy z racji Gminnej 
Pomocy Społecznej. Jest o tyle dobrze, Ŝe my, jako organizacja charytatywna pozarządowa 
nie musimy się do końca sugerować opieką społeczną. To czego nie moŜe zrobić gmina to my 
moŜemy zrobić, jeśli gmina nie moŜe dotrzeć z pomocą z powodu przepisu, bo się nie mieści 
w przepisach, bo tam przekracza 5zł na osobę, my tą ustawą się kierować nie musimy. 
Wystarczy wywiad, wystarczy, Ŝe pracownik napisze pismo, wystarczy radny, który wskaŜe 
rodzinę.  Nie chcę za duŜo mówić, bo mój kolega Marek Hałubicki teŜ państwu przybliŜy 
filozofię świetlic ogólnokrajowych. Dziękuje bardzo.  

Pan Marek Hołubicki  przyjechałem do państwa z Warszawy z zawodu jestem urzędnikiem. 
Społecznie od wielu lat prowadzę działalność społeczną, jej ostatnim akordem jest utworzenie 
świetlic środowiskowych, na terenie całego kraju. Mamy świetlice od Rzepina na granicy 
zachodniej do granicy wschodniej od Ustronia do Kotliny Kłodzkiej. Realizujemy ten 
program z 15 organizacjami. Jednym z najsilniejszych jest stowarzyszenie brata Krystyna . 
Na terenie Lubuskim w powiecie śarskim działają dwie świetlice i juŜ niedługo mają zacząć 
działać kolejne dwie. Takim mottem, kieruje się nasza działalność, naszą inicjatywą jest 
wyrównywanie szans. Pierwszą organizacją, która przystąpiła do tej działalności było 
stowarzyszenie brata Krystyna gdzie otworzyliśmy od razu 3 świetlice i wtedy pod czas 
otwarcia pierwszej świetlicy młody Wójt Deszczna powiedział tak: „Panie Marku wie pan, co 
to dla mnie znaczy, Ŝe te dziecko zamiast po szkole iść pod budkę z piwem gdzie siedzą jego 
rodzice i słuchać ich mądrości Ŝyciowych przyjdzie tutaj i będzie miało posiłek, komputer, 
będzie mogło odrobić lekcję, będzie równieŜ mogło się pobawić poszerzyć swoje 
zainteresowania. Wyrównywanie szans to jeden z tematów, które przyświeca naszemu 
stowarzyszeniu, drugie to wychowanie młodego zdrowego pokolenia a w przyszłości jak 
zdrowo wychować swoją rodzinę, jak pracować dla kraju, nauczą się odpowiedzialności 
społecznej, poznania z Internetem, poznania ze światem, nauczą się języków obcych. Te 
dzieci ze wsi są takie same jak te z miasta a czasami lepsze. Mają więcej talentów, u was tu w 
Lubuskim pojawił się talent muzyczny który na naszym corocznym zlocie został wyłapany 
przez Michała śebrowskiego. Chłopak w tej chwili jest w Akademii Muzycznej w Poznaniu. 
za rok wystąpi na naszym festiwalu. Świetlice działają, a na co dzień mamy ok. 4tys dzieci 
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pod opieką i mają nie tylko zagospodarować czas dzieciom poza czasem szkolnym, i pomóc 
im w codziennej pracy w szkole, ale podnieść poziom, mają dać radość Ŝycia i wpoić wartości 
najwaŜniejsze dla człowieka. Mają wiedzieć, co to postawa obywatelska. Dziękuje bardzo. 

Przewodniczący Legan dziękujemy bardzo za przedstawienie idei działalności. Mamy swoje 
świetlice wiejskie, które rozwijamy i współpraca z wami powinna być dla nas wielce 
korzystna. 

Radna śołądziejewska dlaczego Państwo wybrali Kłodawę. Co panowie wiedzą o sieci 
naszych świetlic i skąd decyzja, Ŝe to akurat Kłodawa, dlaczego my zostaliśmy wyróŜnieni. 
Czy podstawą tej decyzji jest wiedza jaką zgromadziliście na temat naszych świetlic. Czy 
panowie wiedzą jaką liczbę dzieci obejmują świetlice; czy to jest wystarczająca liczba dzieci. 
To jedna rzecz, a druga czy nie jest tak, Ŝe my musimy być w jakiś sposób przygotowani do 
przetworzenia tego wszystkiego, co panowie nam ofiaruję, a nawet do przyjęcia tej Ŝywności, 
bo z obfitości teŜ są problemy i kłopoty, więc trzeba być przygotowanym do tego, Ŝeby to 
mądrze zagospodarować, to są takie techniczne rzeczy i wydaje mi się, Ŝe nad tym 
powinniśmy się zastanowić.  

Augustyn Wiernicki  my znamy wasze świetlice. Nie znam miejscowości gdzie są świetlice 
zarządzane na takim poziomie, wiemy jak one funkcjonują i moŜemy je wzmocnić naszymi 
działaniami,Wiemy, Ŝe ogarniają około 300 czy 400 dzieci swoją opieką wiem, Ŝe dzieci 
przybywa i wiem, Ŝe Ŝywność, która trafia do waszych świetlic powoduje, Ŝe świetlice są 
atrakcyjniejsze. My tą wiedzę mamy, mamy kadrę, która się tym zajmuje, zbiera informację, 
ja jestem tym, co tą batutę trzyma i organizuje. Jest pani, która jest szefową wszystkich 
świetlic pani wice kurator oświaty i cała słuŜba, która się tym zajmuje. RównieŜ prawdą jest 
to, Ŝe od dobrodziejstwa mogą się dziać rzeczy złe, jak się źle do tego podejdzie, jak się 
narobi bałaganu i złe decyzje podejmiemy. Problem dystrybucji, opieramy się o słuŜby 
gminne i do tej pory nie było problemu, my jako organizacja, jesteśmy organizacją słuŜebną 
dla gminy, i to, co Pani Wójt i Rada postanowi my mamy obowiązek w ramach współpracy to 
wykonać i to samo będzie w świetlicach, jak przyjmiemy program ten, co pan Hołubicki 
przekazał. My wiemy, co to znaczy rozprowadzić 30, 40 czy 50 ton Ŝywności Ŝeby wszystko 
było w porządku. Bo mamy od tego słuŜby. To nie jest nasze pierwsze działanie. JeŜeli 
stworzymy bardzo duŜą sieć świetlic wiejskich to najprawdopodobniej uda nam się wejść do 
tzw. programu finansowego Unii Europejskiej i z tego moŜe być duŜe dobrodziejstwo.  

 

Radna Zienkiewicz myślę, Ŝe kaŜde działanie, które ma na celu wspomoŜenie pomocy 
materialnej czy to moralnej jest działaniem poŜądanym. Państwo pokazaliście, Ŝe ta wasza 
działalność jest poŜyteczna i przynosi skutki, bo ja to mogę potwierdzić, bo dzieciom z 
Chwalęcic załatwiłam kolonie na Długim i dzieci były zachwycone. Sądzę, Ŝe dzisiaj 
podejmowana uchwała jest uchwałą intencyjną i bardzo słuszne jest to aby ją podjąć. 
Natomiast jak będzie podpisywana umowa, to spotkamy się z Panem Wiernickim i 
wyjaśnimy wszelkie wątpliwości. 

Radny Piotrowski ja chciałbym  usłyszeć opinię pani Wójt. 
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Pani Wójt  my pilotaŜowo juŜ wstąpiliśmy w tą współpracę bez porozumienia, nasze świetlice 
otrzymują te towary. Jesteśmy zadowoleni, z obu stron współpracy, i Ŝeby ona miała formę 
prawną, proponuję państwu podjęcie tej uchwały. 

Pani Trawińska  przyłączam się do słów pani Wójt  

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie. 

Przyjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o współpracy Gminy Kłodawa ze 
stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.,  

Przewodniczący Legan cała ta dyskusja miała na celu wyjaśnienie tej uchwały, opinia z 
komisji oświatowej była pozytywna, przystępujemy do głosowania. 
W Głosowaniu udział wzięło 15 radnych 
Głosy za- 15  
Głosy przeciw ---- 
Głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycją XL/296/09 

Panowie Wiernicki oraz Hołubicki podziękowali za podjęcie uchwały oraz Ŝyczyli 
owocnych obrad. 

Przewodniczący Legan proszę teraz o małą przerwę. Jest Dyrektor Król który wygrał 
konkurs na dyrektora ZUS-u i opuszcza Zespół Szkół w Kłodawie. 

Wójt Mołodciak oraz Przewodniczący Legan wręczyli kwiaty panu Królowi, oraz 
podziękowali za wieloletnie zarządzanie placówką oświaty, oraz za szczególne 
zaangaŜowanie, za innowacyjne wprowadzanie metod nauczania dzieci i młodzieŜy Zespołu 
Szkół w Kłodawie. Składamy serdeczne gratulacje z tytułu objęcia nowej funkcji dyrektora 
Gorzowskiego oddziału ZUS-u. 

Radna Zienkiewicz chyba  nie straci Pan z nami kontaktu, bo do tej pory opiekował się pan 
naszymi dziećmi, a teraz będzie się pan opiekowała nami emerytami.  

Dyrektor Król  chciałbym podziękować wszystkim za współpracę. To nie jest rok, to są 24 
lata, z czego 15 lat jako dyrektor. Chciałem podziękować wszystkim, którzy współpracowali 
ze mną, w ostatnim czasie Pani Wójt, Panu Sekretarzowi za współpracę, która przekładała się 
na dobre funkcjonowanie szkoły. Chciałbym podziękować wszystkim Radnym, którzy byli za 
i czasami byli przeciw, bo to motywowało do dalszej pracy to pomagała. śyczę Państwu 
podejmowania słusznych decyzji, które będą wpływały na pracę w gminie i na 
funkcjonowanie szkoły. śyczę powodzenia i Wesołych Świąt, bo chyba juŜ nie będziemy się 
widzieć Ŝyczę pomyślności, sukcesów i zdrowia. 

Podjęci uchwały w sprawie ustalenie gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz przeciw działania Narkomanii na 2010rok 

Radna śołądziejewska odbyliśmy spotkanie z panią Przewodniczącą. Przedstawiła nam 
program działalności przedstawiła nam preleminarz. Wniosek był tylko jeden, o zmianę w 
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załączniku nr 1 terminarz wydatków, chodziło o to Ŝeby połączyć dwie kwoty na Mironice i 
Zdroisko i podzielić na dwie części i prosimy o przyjęcie uchwały z takim wnioskiem. 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Głosy za- 12  
Głosy przeciw ---- 
Głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycją XL/297/09 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budŜecie na 2009r,  

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w budŜecie na 2009r 

Radna Zienkiewicz przedstawiła pozytywną opinię Komisji BudŜetowej. 

Radny Obidowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Komunalnej. 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
W Głosowaniu udział wzięło 15 radnych 
Głosy za- 15  
Głosy przeciw ---- 
Głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycją XL/298/09 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy 
dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowaniu niezbędnych do wymiaru i poboru 
rolnego, leśnego i od nieruchomości  

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. 

Radna Zienkiewicz przedstawiła pozytywną opinię Komisji BudŜetowej. 

Radny Obidowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Komunalnej. 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
W Głosowaniu udział wzięło 14 radnych 
Głosy za- 14  
Głosy przeciw ---- 
Głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycją XL/299/09 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na 
2010 roku  

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. 

Radna Zienkiewicz przedstawiła pozytywną opinię Komisji BudŜetowej. 
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Radny Obidowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Komunalnej. 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
W Głosowaniu udział wzięło 14 radnych 
Głosy za- 14  
Głosy przeciw ---- 
Głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycją XL/300/09 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. 

Radna Zienkiewicz przedstawiła pozytywną opinię Komisji BudŜetowej. 

Radny Obidowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Komunalnej. 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Głosy za- 14  
Głosy przeciw ---- 
Głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycją XL/301/09 

Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010rok 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. 

Radna Zienkiewicz przedstawiła pozytywną opinię Komisji BudŜetowej. 

Radny Obidowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Komunalnej. 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
W Głosowaniu udział wzięło 14 radnych 

Głosy za- 14  
Głosy przeciw ---- 
Głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycją XL/302/09 
 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego na 2010rok 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. 

Radna Zienkiewicz przedstawiła pozytywną opinię Komisji BudŜetowej. 

Radny Obidowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Komunalnej. 
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W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Głosy za- 14  
Głosy przeciw ---- 
Głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycją XL/303/09 
Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na 2010 rok 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. 

Radna Zienkiewicz przedstawiła pozytywną opinię Komisji BudŜetowej. 

Radny Obidowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Komunalnej. 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
W Głosowaniu udział wzięło 14 radnych 
Głosy za- 14  
Głosy przeciw ---- 
Głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycją XL/304/09 
 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów 
budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego oraz reklam 

Kierownik Kwiatkowski omówił projekt uchwały. 

Radna Zienkiewicz przedstawiła pozytywną opinię Komisji BudŜetowej. 

Radny Obidowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Komunalnej. 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
W Głosowaniu udział wzięło 14 radnych 

Głosy za- 14  
Głosy przeciw ---- 
Głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycją XL/305/09 
 
Podjęcie chwały w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Kłodawa na 2010roku  

Wójt Mołodciak : budŜet jest bardziej ambitny niŜ w zeszłym roku, poniewaŜ są powiększone 
wydatki o 4mln jest to praca wspólna Państwa,moja i moich pracowników. W upływającym 
roku moŜemy stwierdzić, Ŝe moŜemy zrobić jeszcze więcej, przewiduję głównie zadania po 
inwestycyjne, zadłuŜamy się do progu 55%, ale jestem po spotkaniu z Marszałkiem. 
Marszałek powiedział wprost, Ŝe będzie dofinansowywał środkami unijnymi głównie te 
gminy, które wykaŜą, Ŝe weszły w próg kredytowania, który przekłada się na inwestycje, co 
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widać w sprawozdaniach Izby Obrachunkowej. Naszymi głównymi zadaniami na przyszły 
rok są: rozbudowa szkoły, budowa Izby Tradycji w Zdroisku, budowa drogi w ramach 
narodowego programu rozbudowy dróg lokalnych, modernizacja Sal Wiejskich, zakup Sali 
dla Mironic, wiele dróg będziemy asfaltować, i oprócz Mironic i Szklarni RóŜanki we 
wszystkich miejscowościach są przewidziane nakładki na wyznaczanych drogach. Mi 
pozostaje juŜ tylko podziękować za ten rok sołtysom, mieszkańcom, ale szczególnie państwu, 
bo nie jednokrotnie budŜet tego roku zmienialiśmy, dopasowywaliśmy do naszych 
moŜliwości i środków, jakie otrzymywaliśmy, i przyszły jest jeszcze bardziej zaangaŜowany 
w inwestycje.  

Pani Skarbnik przeczytała  projekt uchwały budŜetowej na 2010roknastępnie odczytała uchwały 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawach: 

• wydania pozytywnej opinii o przedłoŜonym projekcie uchwały budŜetowej na 2010 rok wraz z 
uzasadnieniem i informacją o stanie mienia komunalnego gminy Kłodawa. 

• wydania pozytywnej opinii o moŜliwości sfinansowania deficytu i prognozie kwoty długu gminy 
Kłodawa dołączonej do projektu uchwały budŜetowej na 2010 rok  

Radna Zienkiewicz przedstawiła pozytywną opinię Komisji BudŜetowej na temat projektu 
budŜetu 
 
Radna Kaźmierczak przedstawiła pozytywną opinię Komisji Oświaty na temat projektu 
budŜetu 
 
Radny Obidowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Komunalnej na temat projektu 
budŜetu. 
 
 
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
W Głosowaniu udział wzięło 14 radnych 
Głosy za- 14  
Głosy przeciw ---- 
Głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycją XL/306/09 

Przewodniczący Legan Podziękowanie od Rady dla Pani Wójt i Pani Skarbnik. Nie wiem 
czy nie jest to pierwszy budŜet w województwie tak wcześnie uchwalony.  

Wójt Mołodciak  to my dziękujemy, bo budŜet jest naszą wspólną pracą.  

Pani Skarbnik dziękuję za przyjęcie budŜetu napracowaliśmy się wszyscy nie tylko ja i Pani 
Wójt nasi koledzy z referatu równieŜ radni bardzo pomogli, bardzo dziękujemy. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia negatywnej opinii na temat proponowanych zasięgów 
terytorialnych lasów ochronnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie i 
połoŜonych na terenie Gminy Kłodawa 



 - 13 -  

Przewodniczący Legan omówił projekt uchwały. 

Radna Zienkiewicz przedstawiła pozytywną opinię Komisji BudŜetowej. 

Radny Obidowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Komunalnej. 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
W Głosowaniu udział wzięło 14 radnych 
Głosy za- 14  
Głosy przeciw ---- 
Głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie z opinią negatywną i zarejestrowana pod pozycją 
XL/307/09 

Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenie opinii na obciąŜenie nieruchomości połoŜonej w 
RóŜankach słuŜebnością drogową.  

Przewodniczący Legan uchwała była omawiana na komisjach w miesiącu listopadzie. 
Opinia komisji została wstrzymana do czasu przeprowadzenia wizji lokalnej. 

Radny Kubera byliśmy na tej działce razem z panem kierownikiem Jesisem, i 
stwierdziliśmy, Ŝe dojazd do działki jest właściwy. Drugi wnioskowany  dojazd jest nie 
potrzebny gdyŜ ten dojazd, który jest, jest właściwy. Wzięliśmy pod uwagę równieŜ to, Ŝe na 
sąsiedniej działce gminnej, na razie jest oczyszczalnia ścieków, a w przyszłości będzie punkt 
przyjęcia odpadów płynnych. Na działce wnioskodawcy rosną drzewa i zasadnym byłoby 
dosadzenie roślin  które kwitną cały rok w celu zniwelowania zapachów które pojawią się na 
terenie oczyszczalni. 

Radna Zienkiewicz działka jest bardzo nisko nad takim małym naturalnym bagienkiem i 
stwierdziliśmy, Ŝe podjęcie, jakich kolwiek działań w podniesieniu tego terenu spowoduje 
zakłócenie stosunków wodnych w całej miejscowości, bo woda ma to do siebie, Ŝe jak się 
zasypie jej naturalne koryto to ona wyłazi u kogoś w piwnicy czy na podwórku i trzeba być 
bardzo ostroŜnym w podejmowaniu takich decyzji, bo moŜna naprawdę zatopić wszystkie 
domy w okolicy nawet mieszkających 2 czy 3km dalej, bo ta woda szuka sobie ujścia i trzeba 
by było wyciąć duŜy kawałek lasu Ŝeby tą drogę wykonać  
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
W Głosowaniu udział wzięło 14 radnych 
za: 1 
przeciw: 12 
wstrzymał się: 1 
Uchwała nie została przyjęta.  
 
Wolne wnioski: 

Radny Kubera: chcę podziękować Pani Wójt i Urzędnikom, którzy się przyczynili, do 
zamontowania światła na drodze gorzowskiej na wysokości osiedla Marzeń. 
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Radna Zienkiewicz na poprzedniej sesji prosiłam o informacje na piśmie, co nam gwarantuje 
rzemieślnik wykonujący nam pracę w danym zakresie na danym zadaniu. Otrzymałam 
kserokopie umowy i to mnie nie zadowala, poniewaŜ byłam na spotkaniu z wykonawcą na 
którym on stwierdził Ŝe wszystko zrobił dobrze, a jak nam się nie podoba to mam sobie wziąć 
rzeczoznawcę, który stwierdzi co jest. Ja proszę Panią Wójt o odpowiedź i interpretację, co w 
ramach zapisów umownych gwarantują nam wykonawcy, nie chodzi mi o tą jedną umowę 
tylko, o to jak to ogólnie jest ułoŜone u nas w gminie zarówno na prace drogowe jak 
kanalizacyjne, bo przy pracach drogowych teŜ się z tym spotykamy. Prośba do Pana 
Przewodniczącego ustalamy sesję na godzinę 11.  Układamy sobie plany, wiec prośba Ŝeby 
nie przesuwać tych sesji na godziny nietypowe, bo większość jest gotowa przyjść na 11 
wszyscy otrzymujemy diety po to, Ŝe jak ktoś nie moŜe wziąć urlopu wypoczynkowego, to 
pracodawca musi my dać dzień urlopu bezpłatnego i Ŝeby trzymać się tej godziny 11 i 
wszystko będzie ok taka moja prośba. 

Pani Mazur zaapelowała o wybudowanie domu starców, który w jej przekonaniu jest 
niezbędny; jeszcze jedno w naszej gminie wycina się za duŜo zdrowych drzew, a jak jest 
potrzeba uzasadnionego wycięcia to się doprosić nie moŜna. 

Radna Zienkiewicz stwierdziła, Ŝe gminy nie stać na wybudowanie takiego obiektu. 

Przewodniczący Legan wycinane są  drzewa które zagraŜają Ŝyciu lub zdrowiu. 

Radny Konieczuk wyjaśnił Ŝe w miejsce wycinanego drzewa  jest sadzone nowe. 

 

Sołtys Turski ja mam pytanie do Pani Wójt, bo dzisiaj poŜegnaliśmy Pana Dyrektora Szkoły, 
czy juŜ wiadomo jak szkoła bez dyrektora będzie funkcjonowała, czy zastępca dyrektora 
będzie pełnił obowiązki dyrektora do końca roku, czy będzie rozpisany nowy konkurs.  

Wójt Mołodciak  jeszcze nie rozwiązaliśmy umowy z Panem dyrektorem, a z chwilą, kiedy 
odejdzie Pan dyrektor, to obowiązki będzie pełniła Pani zastępca do momentu wyłonienia 
kandydata z konkursu.  

Sołtys Turski a kiedy ten konkurs jest przewidziany, czy on będzie w połowie semestru, czy 
na koniec roku. 

Wójt Mołodciak  w tej chwili przedstawiłam sytuacje, jaka jest, nie sądzę, Ŝebyśmy czekali 
na to długo, ale mamy na to czas 10 miesięcy szkoła będzie miała dyrektora pełniącego 
obowiązki.  

Radny Rutkowski proszę Ŝeby w porządku następnej sesji ująć projekt uchwały, który juŜ 
wcześniej nie przeszedł, przygotowany przeze mnie. 

Przewodniczący Legan to proszę o złoŜenie jej w Biurze Rady. 

Radny Konieczuk odczytał pismo Pana Ryszard Marczyka z Kłodawy. 
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Mecenas  odniósł się do zarzutów wymienionych w powyŜszym piśmie. 

Radny Konieczuk odczytał drugie pismo od Stowarzyszenia rozwoju wsi nova oraz 
poinformował Ŝe pisma zostaną skierowane na komisje. 

Przewodniczący Legan poinformował, Ŝe kolejna sesja odbędzie się 29 grudnia o godzinie 
11.00 

Wójt Mołodciak  złoŜyła Ŝyczenia z okazji zbliŜających się świąt BoŜonarodzeniowych.  

Przewodniczący Legan przyłączył się do Ŝyczeń. 

Zamkniecie obrad XL Sesji Rady Gminy Kłodawa 

Przewodniczący Legan podziękował wszystkim za przybycie i w związku z wyczerpaniem 
porządku obrad zamknął obrady XL Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Protokołowała  
Kamila Kłosowaka 
 Przewodniczący Rady Gminy 
 Andrzej Legan  


