
Protokół z posiedzenia XLIV Sesji Rady Gminy Kłodawa,
 która odbyła się w dniu 17 marca 2010roku

w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej.

1.Sprawy organizacyjne.

a) otwarcie posiedzenia; 

b) stwierdzenie quorum;

c) przyjęcie porządku obrad;

d) przyjęcie protokołów z XLII i XLIII Sesji Rady Gminy Kłodawa

2. Interpelacje i zapytania radnych

3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.

4. Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej za 2009rok.

5. Informacja o planowanych inwestycjach przewidzianych do realizacji  w 2010 roku.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połoŜonego w
miejscowości Kłodawa nad jeziorem Kłodawa;

b) zmiany uchwały budŜetowej Gminy Kłodawa na 2010 rok;

c) uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z gminnego funduszu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na inwestycje związane z ochroną środowiska;

d) zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis jako szczególna pomoc
publiczna;

e) wyraŜenia zgody na przyjęcie darowizny od osoby fizycznej (Medeneccy)

f) wyraŜenia zgody na przejęcie darowizny od osób fizycznych (JeŜdŜejewska...);

g) wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących własność  gminy Kłodawa (działki w
RóŜankach);

h) wyraŜenia zgody na sprzedaŜ lokali oraz udziałów w częściach wspólnych stanowiących własność
Gminy Kłodawa (lokale w Wojcieszycach);

i) wyraŜenia zgody na przedłuŜenie umowy dzierŜawy nieruchomości gruntowej połoŜonej w obrębie
wsi Kłodawa (Michałowski);

j) wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa (Strajbel);

k) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości RóŜanki na lata 2010 – 2018;

l) zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie z siedzibą w
Wojcieszycach.

6.Wolne wnioski.
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7.Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Kłodawa.

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

Stwierdzenie quorum

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

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do porządku obrad 

Wójt Mołodciak  poprosiła o wycofanie projektu uchwały w sprawie planu rozwoju
miejscowości RóŜanki, poniewaŜ procedury naboru wniosku zostały wstrzymane. Jest to
związane z przygotowywanym nowym zarządzeniem Ministra w powyŜszej sprawie.
Gdybyśmy ją dzisiaj podjęli prawdopodobnie za miesiąc, półtora byśmy musieli ją zmienić. Ja
na kolejnej sesji przedłoŜę ten plan razem z Łośnem

Radna Zienkiewicz w porządku obrad nie ma uchwały nadania nazw ulic w miejscowości
Santocko.

Przewodniczący Legan w porządek obrad wkradł się błąd, dlatego proponuję wprowadzić w
miejsce planu odnowy miejscowości RóŜanki uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w
miejscowości Santocko. 

Przyjęcie protokołów z XLII i XLIII Sesji Rady Gminy Kłodawa

Przewodniczący Legan zgłosił uwagę do protokołu z 42 Sesji Rady Gminy Kłodawa
polegającą na zastąpieniu zapisu “proszę o  wniesienie uwag do sprawozdania” na  “proszę o
zadawanie pytań”, i w protokole 43 sesji Rady Gminy Kłodawa w punkcie dotyczącym
dyskusji nad konkursem na Dyrektora Zespołu Szkół poprawić słowo “kandydatów” na
“członków komisji”.

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Legan poddał protokoły pod
głosowanie.

Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie.

Przewodniczący Legan nasze grono Radnych opuściła Pani Dorota śołądziejewska, wzięła
udział w konkursie na Dyrektora szkoły i wygrała ten konkurs. Nasze grono wynosi 13 osób.
Dziękuję Pani Dorocie w imieniu swoim i Radnych za tą spędzoną prawie całą kadencję i
serdecznie gratuluję wygranego konkursu.
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Wójt Mołodciak podziękowała za udaną współpracę; złoŜyła gratulacje oraz Ŝyczyła owocnej
pracy.

Dorota śołądziejewska  podziękowała za gratulacje i Ŝyczenia i obiecała Ŝe zrobi wszystko
aby szkoła funkcjonowała wzorowo. Jestem osobą ciekawską i lubię wiedzieć co się dzieje, a
to jest takie stanowisko na którym powinno się wszystko wiedzieć, myślę, Ŝe będzie na się
dobrze współpracować. Chciałabym sprawić Ŝeby ta szkoła funkcjonowała bardzo dobrze. 

Wystąpienie Naczelnika Gospodarczego Banku Spółdzielczego Pana Kończaka i
przedstawienie przez niego informacji na temat lokalizacji bankomatu.

Pan Kończak Występuję w imieniu zarządu banku. Dziękuję za zaproszenie. Prezes
Kowalczyk nie mógł sam uczestniczyć, a Ŝe ja się zajmuje bezpośrednio tymi sprawami więc
moja obecność będzie właściwsza. Zgodnie z ustaleniami jakie przyjęła pani Wójt z panem
Prezesem chcemy uruchomić bankomat. Dzięki uprzejmości pani Wójt wydzierŜawiono nam
2,4 metra powierzchni w budynku Urzędu Gminy, mamy podpisaną umowę, Rada podjęła
uchwałę o 10-cio letniej współpracy i to ma dla nas duŜe znaczenie. Jest podpisana umowa,
jest załatwiona sprawa administracyjna, załatwiona w postaci zgłoszenia robót, w zeszłym
tygodniu podpisaliśmy mowę, która ma być wykonana do końca maja br. Później zostanie
zamontowany bankomat i najpóźniej do końca czerwca Kłodawa będzie miała bankomat z
którego będzie mogła korzystać. Ja zachęcam do korzystania z usług naszego banku. Cieszę
się równieŜ Ŝe państwo dalej z nami współpracują i mam nadzieje, Ŝe będziemy
współpracować do końca.

Radna Zienkiewicz jeŜeli ten bankomat ma być w Urzędzie Gminy, to jak mieszkańcy będą
mieli korzystać z niego na weekend lub po południu, bo wiadomo, Ŝe wtedy najczęściej się z
niego korzysta.  

Pan Kończak bankomat będzie wewnątrz budynku, ale część która wydaje pieniądze będzie
na zewnątrz budynku i nie będzie problemu.

Radna Kowalska jaka jest moŜliwość Ŝeby podopieczni GOPS-u otrzymali darmowe karty i
mogli zasiłki wypłacać za pomocą bankomatu.

Pan Kończak bankomat istnieje w systemie wszystkich bankomatów. KaŜdy moŜe korzystać
kto ma kartę obsługiwaną przez bankomaty. Mam informację, Ŝe istnieje moŜliwość wypłat
dla osób które są podopiecznymi GOPSu, wydamy wtedy karty, ale w bankomacie minimalna
kwota do pobrania to 10zł nie ma końcówek. Co do opłat to juŜ sprawa porozumienia z Panią
Wójt a Prezesem.

Wójt Mołodciak  chcę podziękować za podjęcie decyzji o bankomacie w naszej gminie, bo
będzie to udogodnienie dla naszych mieszkańców. A co do opłaty mam nadzieję, Ŝe będzie
symboliczna, Ŝeby nie obciąŜać naszych podopiecznych. Wiem, Ŝe nie w kaŜdej gminie się na
to zgadzaliście, więc proszę o przekazanie podziękowania dla Prezesa.
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Radna Zienkiewicz proszę o mocne zastanowienie się nad tymi kartami, Ŝeby później gmina
nie ponosiła konsekwencji w przypadku zrobienia debetu przez podopiecznych GOPS.

Wójt Mołodciak będzie nam zaleŜało na tym aby karty dla podopiecznych GOPS-u nie miały
moŜliwości zaciągnięcia debetu.

Radni nie zgłosili więcej zapytań w związku z czym Przewodniczący Legan wraz z Panią
Wójt podziękowali Panu Kończakowi za przybycie i informacje.

Wystąpienie Starosty Powiatu Gorzowskiego Pana Kruczkowskiego, oraz Naczelnika
Wydziału Dróg Pana Tokarczuka i przedstawienie informacji na temat planowanych
remontów dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Kłodawa.

Starosta Kruczkowski witam wszystkich serdecznie. Zacznę od drogi w Chwalęcicach. Jak
zrobi się cieplej droga będzie robiona. Niestety  nie obejdzie się bez jej częściowego
zamknięcia. Dzieci do szkoły mają nie cale 2 km. Mam nadzieje Ŝe dojdą na piechotę z
Chwalęcic. Przez tydzień czasu trzeba sobie będzie jakoś poradzić.  Łatanie dziur juŜ się
rozpoczęło, a więc do końca marca powinniśmy zakończyć; powierzchniowe naprawy
równieŜ. Rozpoczęliśmy robienie dokumentacji na północną drogę alternatywną (to taka
nasza wewnętrzna nazwa). Nie jest to ta sama obwodnica która jest zaplanowana w studium
Gminy Kłodawa. Prowadziliśmy juŜ wstępne rozmowy z Marszałkiem. Koncepcję
przygotowuje biuro “Komplet Invest”. Po poznaniu wstępnych kosztów przedstawimy projekt
gminom. Sądzę Ŝe będzie to kwota ok 20 mln zł. Ponadto z Powiatem Myśliborskim
przygotowujemy w ramach programu EWT  duŜy projekt, który zakłada modernizację kilku
dróg na terenie naszego powiatu, są to Marwice do drogi 130, RóŜanki, Wojcieszyce jako
drogi waŜne transgranicznie. Droga będzie poszerzona w technologii prostej, dziury będą
połatane i nałoŜona emulsja i będzie to całkiem przyzwoita droga. W przyszłym tygodniu
ruszą roboty w miejscowości Santocko. Prace powinny być zakończone w czerwcu najdalej w
lipcu i ten odcinek byłby gotowy. Natomiast osobne przedsięwzięcie stanowi droga Kłodawa -
Chwalęcice. Mamy złoŜony wniosek do Ministerstwa Transportu na wybudowanie nowego
mostka i odpowiedzi jeszcze nie mamy.. Liczę na to, Ŝe moŜe w kwietniu, maju będzie.
Chcielibyśmy wykonywać to dwuetapowo. Od mostku w Kłodawie do mostku w
Chwalęcicach w tym roku, natomiast pozostała w przyszłym w ramach Schetynówki. Będzie
to wymagało udziału gminy w ¼. Szacujemy Ŝe koszt tego remontu to 4 mln zł. Realizujemy
kilka projektów dotyczących chodników, ścieŜek rowerowych a dotyczy to Łośna, Lip i
Zdroiska. Wstępnie w tym roku chcielibyśmy to zrobić. JeŜeli są pytania to proszę bardzo.

Przewodniczący Legan na zebraniu w Rybakowie były zastrzeŜenia co do chodnika. Proszę
Ŝeby sołtys się skontaktował ze Starostą w tej sprawie. Zaczynacie łatać dziury  to proszę o to,
Ŝeby łatać wszystkie dziury a nie wybiórczo, bo załatana jest jedna a obok taka sama zostaje
nie ruszona.

Starosta Kruczkowski są róŜne dziury a na dzień dzisiejszy chcemy szybko połatać duŜe
dziury. Musimy cały powiat połatać a potem będziemy łatać mniejsze, bo jak są za duŜe
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dziury to firmy ubezpieczeniowe  chcą pieniądze. Taki jest fakt, najpierw idą duŜe a potem
mniejsze. Miesiąc czasu mamy na duŜe a potem zajmiemy się pozostałymi.

Radny Lawer  pamięta Pan, Ŝe w tamtym roku łącznie z gminą robiliśmy drogę
Niepodległości w kierunku Janczewa, polecam Ŝeby się Pan przejechał i zobaczył w jakim jest
stanie ta droga po tak krótkim okresie. Przypuszczam Ŝe powodem jest fakt, Ŝe poruszają się
po niej drogi o większym tonaŜu niŜ dopuszczalny. Kolejne pytanie czy jest w projekcie
objazd, od Ŝwirowni, Ŝeby  Pan Łochowicz nie jeździł tą drogą bo jest juŜ zniszczona.
Odnośnie przejazdu przez mostek za RóŜankami, kiedyś stał tam znak dopuszczający
moŜliwość tonaŜu to 15 ton, w tej chwili mostek jest w takim stanie Ŝe mniejsze samochody
mogą go zarwać. Proszę zwrócić uwagę na ten problem. Jeszcze jedna sprawa, przy
modernizacji tej drogi przy wylaniu dywanika  zalane zostały otwory na wodę.

Kierownik Tokarczuk  dziękuje za trafne spostrzeŜenie, Ŝe ta droga zaczyna się rozlatywać.
Droga jest na gwarancji, a wstępnie umawiałem się z wykonawcą na rekonesans i objazd tej
drogi, bo teŜ zaczęły do nas docierać sygnały, Ŝe z tą drogą zaczęło się cos dziać, a więc będą
one naprawione. Jeśli chodzi o przepust który leŜy w ciągu tej drogi to nie stwierdziliśmy, Ŝe
tam był postawiony znak, te dokumenty zostaną zweryfikowane. Jeśli okaŜe się Ŝe mostek
wymaga  ograniczenia cięŜaru to będzie taka nośność wprowadzona. Jeśli chodzi o zasuwy to
wszystkie rzeczy które są naniesione na mapie i są zakryte zostaną odkryte. Co do Pana
Łochowicza trzeba sprawdzić w decyzji, jaką drogę ma wskazaną do uŜytkowania, czy moŜe
miał sam wydzielić drogę na swoim terenie. 

Starosta Kruczkowski zrobimy projekt organizacji ruchu wprowadzimy znaki ograniczające
ruch pojazdów cięŜkich, bo ta droga nie jest do tego przygotowana. W ciągu dwóch tygodni
powinny stanąć znaki. Będziemy jeszcze rozmawiać z  Policją, Ŝeby mimo znaków droga była
naprawiona a wtedy drogę będzie naprawiała Ŝwirownia.  Wiem Ŝe jest inna droga
zaplanowana, ale sądzę Ŝe do Świąt postawimy znaki ograniczające  ton. Dodam  jeszcze, Ŝe
to co było na zimowe utrzymanie dróg 600tys to wydaliśmy 100tys więcej. Rozjechaliśmy się
z sumą do łatania dziur i łat powierzchniowych, ale mamy świadomość, Ŝe musimy jeszcze
wyłoŜyć około miliona Ŝeby naprawić to co stało się tej zimy. Zwrócę jeszcze uwagę na to, Ŝe
robimy razem z Panią Wójt projekt związany ze ścieŜkami. My to juŜ  analizowaliśmy w
naszym budŜecie i mamy zapisane 85% z UE, a 15% wkład własny, ale wiadomo, Ŝe zwrot
środków następuje po dłuŜszym okresie niŜ pół roku i gmina Kłodawa teŜ będzie musiała
zabezpieczyć te środki na wszelki wypadek. Pani Wójt wnioskowała, Ŝeby to powiat pokrył
ale my takiej moŜliwości nie mamy i dlatego musicie to uwzględnić. Są duŜe obawy, Ŝe w
tym roku EWT nam tych pieniędzy nie zwróci. 

Wójt Mołodciak panie Starosto jesteśmy wdzięczn,i Ŝe weszliśmy we wspólne zadania, my
budŜet teŜ mamy zainwestowany, 37% jest przewidziane na  inwestycje i teraz padły od Pana
wspólne inwestycje o których ja pierwszy raz słyszę np. chodnik w Zdroisku. Czy to są
zadania które powiat będzie sam realizował, my rozmawialiśmy o wspólnej inwestycji czyli o
chodniku do szkoły w RóŜankach. Rada podjęła w uchwale  budŜetowej  zapisy  o których
mówimy czyli ¼ udziałów. JeŜeli drodzy państwo będziemy wchodzić w 50% finansowanie
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wszystkich inwestycji, biorąc pod uwagę Ŝe na zwrot środków trzeba czekać pół roku, i nie
będzie zaliczkowania to ja nie wiem z jakich zadań my będziemy rezygnować Ŝeby
wykonywać wspólnie z powiatem te zadania. Nam teŜ za utrzymanie zimowe  wyszło 80 tys z
zakładanych 40 tys. Wiele zadań za Powiat my wykonujemy. Moim zdaniem będziemy
musieli pojechać do Marszałka, Ŝeby jakoś nas wspomógł Ŝeby te zadnia były robione, bo ani
powiatu ani nas nie będzie stać na takie szerokie zadania jak nie będzie zwrotu środków.

Starosta Kruczkowski to nie są pieniądze Marszałka, to są pieniądze  poza Marszałkiem, to
jest kwestia rozmowy z Niemcami. My nie mamy takich sztywnych zapisów w budŜecie
mamy ogólną pulę na zadania wspólne z gminami, więc jeśli gmina jest zainteresowana i jest
inicjatywa to robimy. Mówiliśmy o Lipach, Łośnie mówiliśmy takŜe o RóŜankach  my
jesteśmy otwarci na wszystko, my otwieramy portfel i mamy jakąś sumę na inicjatywy.
Powiem tak kto pierwszy ten lepszy i niektóre gminy przychodzą i działają szybko a niektóre
wolno tak jak sąsiad z Lubiszyna, kiedy się decyduje to juŜ nic nie ma.

Radny Obidowski podczas ostatniego pobytu u nas na sesji pan Starosta zapisał szykany na
ulicy Chwalęcickiej, więc polecam się trzymania za słowo. Następna sprawa pan Starosta
wspomniał o kłopotach z właścicielami działek, czy jest jakaś informacja na temat zakrętu
śmierci koło państwa Kuźmińskich, czy starostwo się dogadało, czy zakręt śmierci przy
modernizacji  zostanie wyprofilowany tak Ŝeby nie wjeŜdŜano pod państwo Kuźmińskich.
Trzeci temat pan Starosta wspomniał o ścieŜkach rowerowych, czy będą one budowane w
wersji polbrukowej czy w tej tańszej wersji zalecanej asfaltowej i proszę Ŝeby nie były
wybudowane tylko do tych nowych domków wybudowanych przy Chwalęcicach ale w dół
wzdłuŜ tego wąwozu bo tam będzie najniebezpieczniej.  

Starosta Kruczkowski szykany były ale się pozapadały i wszystkim się bardziej podoba bez
szykan. Inne szykany typu progi zwalniające na drogach powiatowych nie wchodzą w
rachubę, a łuk będzie skorygowany. Będzie moŜna spokojnie jechać, będzie zatoka
autobusowa. Cały ten układ będzie oświetlony, bo my ten teren traktujemy jako teren
zabudowany, a tam gdzie teren jest cały  zabudowany będą chodniki  z polbruku, a dalej będą
asfaltowe. Nie będziemy budować tej ścieŜki od Kuźmińskich do Kłodawy chociaŜ tak  jest w
tej koncepcji, bo to by się wiązało z wykupem ziemi od właścicieli, teŜ jest problem linii
telekomunikacyjnej, energetycznej. Gdybyśmy chcieli wszystko zrobić to by wyniosło 8mln a
musimy to zrobić za 4mln, a w przyszłości  moŜe nasi następcy będą mogli to dokończyć w
takim kształcie jak było planowane

Dyrektor śołądziejewska w związku z zimowym utrzymaniem dróg, dojazd do Łośna w tym
roku ze względu na zimę był  ograniczony. I w pewnym momencie  zastanawialiśmy się, czy
nie wstrzymać dowozów, bo autobus miał problem z dojechaniem. Ta droga teŜ wymaga
remontu. Dzieci na czas remontu drogi w Chwalęcicach  będą dowoŜone ulicą Rzeczną. Nie
ma moŜliwości Ŝeby chodziły na pieszo. Trzecia rzecz to jest takie moje osobiste
spostrzeŜenie ulicy Mironickiej która przetrwała zimę w fantastycznym stanie nie ma dziur, i
te rowy które kopaliśmy spełniły swoje zadanie więc ulica  Mironicka jest w stanie
fantastycznym.
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Starosta Kruczkowski cieszymy się bardzo, sądzę Ŝe się trafił dobry wykonawca i wydaje mi
się, Ŝe ta droga będzie nam długo słuŜyć. Odnośnie zimowego utrzymanie dróg, tam gdzie są
lasy,  faktycznie są problemy. Prowadzimy rozmowy z Nadleśnictwem, aby  poszerzyć trochę
drogi i dopuścić do nich słońce.

Radny Kubera ścieŜki rowerowe z polbruku ładnie wyglądają, ale po zimie nadają się tylko
do remontu, z asfaltu są o wiele trwalsze; powiedział Pan, Ŝe będzie chodnik do
Kuźmińskiego a dalej juŜ nie. Ten chodnik jest potrzebny w drugą stronę.

Starosta Kruczkowski wycofujemy się z polbruku ale poza miejscowościami, w
miejscowościach będą  polbrukowe. Patrzymy na estetykę i na inne argumenty, asfalty nie
zawsze są przyjemne np. dla kobiet w szpilkach. Ten chodnik ma jedną funkcję szczególnie w
okresie letnim. Ja się nie chcę przy tym upierać jak Wójt dojdzie do wniosku, Ŝe tego nie
uwzględniamy w kosztorysie tej Schetynówki to nie. Chodnika na odcinku od Kuźmińskiego
do Kłodawy nie moŜemy zrobić, poniewaŜ nie wyrobimy się w terminie złoŜenia wniosku,i
staramy się nie podejmować działań które będą wymagały wykupu ziemi.

Radna Kowalska  chcę się upewnić, Ŝe do czasu kiedy nie zostanie zrobiony nowy mostek
stary będzie dalej czynny.

Starosta Kruczkowski tak.

Radny Piotrowski jeśli będziecie państwo w RóŜankach proszę zajrzeć na ulice Lipową tam
jest taka wyrwa proszę o załatanie. 

Radny Bieryło jak wy się rozliczacie z wykonawcami odśnieŜania dróg powiatowych. Pytam,
bo Pan wspomniał Ŝe z drogą z Łośna do Zdroiska zawsze będzie problem a mi się wydaje, Ŝe
jakość tego odśnieŜania jest po prostu niewłaściwa. Często jest tak, Ŝe przejeŜdŜają pługi i jak
jest droga na 5metrów a one przejadą środkiem i raptownie szerokość zmniejsza się do 3
metrów szerokości przejazdu. Chodzi o to Ŝeby po przejechaniu tego pługa została na tyle
szeroko, Ŝeby pojazdy mogły się mijać, robi się koryto i jazdę samochodem moŜna porówna
do jazdy sankami na torze bobslejowym. 

Kierownik Tokarczuk  rozliczanie jest za jeden bieŜący kilometr. Były takie sytuacje, Ŝe
szerokość wynosiła 3m, a ta zima była zimą specyficzną,  opady śniegu były dosyć znaczne i
nawet jak pług przejechał w jedną i drugą stronę a wieczorem nie został puszczony  to
samochody jadąc własnym śladem wyjeŜdŜały taki środek który wynosił 3m.Czasami nawet
pług miał problem z przepchaniem śniegu na pobocze.

Radny Bieryło a nie moŜna tak spowodować Ŝeby w środku zostawić metr nie odśnieŜony a
odśnieŜyć boki, bo wiadomo Ŝe kierowcy mają tendencje do zjeŜdŜania na środek.

Kierownik Tokarczuk nie zaryzykowałbym czegoś takiego poniewaŜ taki metr śniegu
pozostawiony na środku drogi mógłby stwarzać większe zagroŜenie jak zamarznie
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Radna Zienkiewicz ja wnioskuje o zakończenie dyskusji bo tak zmęczymy Starostę, Ŝe przez
najbliŜsze 2 lata nie będzie chciał do nas przyjechać, a wszyscy wiemy Ŝe pan Tokarczuk jest
taki chętny do dyskusji, Ŝe  moŜemy go zapraszać na kaŜde komisje.

Radny Konieczuk jaka jest szansa  modernizacji drogi Santocko w stronę trójki na Marwice.
A druga rzecz przy drodze na Mironice i z Santocka na Małyszyn było kiedyś piękne pobocze,
które zostało zarośnięte. Gdyby Starosta zainterweniował wcześniej to w dalszym ciągu by
tam było, w tej chwili samochody uciekają do środka bo są grube gałęzie które rysują i tłuką
lusterka. Gdyby to wcześniej zrobić to wycinało by się krzaki a teraz będzie potrzebna decyzja
na wycinkę drzew.  

Starosta Kruczkowski myślę Ŝe w Santocku jest większy problem, który  w tym roku
rozwiąŜemy, chodzi o drogę z trójki, ta droga się rozpada i w tym roku będzie zrobiona.
Analiza jest juŜ zrobiona, i  chcemy połoŜyć nową nawierzchnię, tylko Ŝe tam nie ma dobrej
podbudowy. Jeśli chodzi o drogę w stronę Małyszyna to po połoŜeniu ścieŜki rowerowej ta
droga będzie w części oparta o krawęŜnik, myślę Ŝe na razie w perspektywie dwóch lat tej
moŜliwości nie ma, ale teŜ myślę, Ŝe jak oddamy ten odcinek drogi w centrum to będzie
lepiej. Jest to zadanie dla przyszłej kadencji  i jeśli będzie nam to dane to na pewno to
zrobimy. 

Radny Konieczuk w tej chwili w stronę Małyszyna moŜna wyciąć krzaki i oczyścić te
pobocza bo w tej chwili droga jest wąska a asfalt szeroki. Nie moŜna jechać do końca ani w
prawo ani w lewo. 

Starosta Kruczkowski zrobimy to.

Radna Zienkiewicz składam formalny wniosek o zakończenie dyskusji.

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Legan poddał pod głosowanie
wniosek Radnej Zienkiewicz.

Za 12

Przeciw 1

Wstrzymanych ---

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Legan i Wójt Mołodciak podziękowali Staroście za przybycie.

Interpelacje i zapytanie radnych

Radny Kubera w poniedziałek zadzwonił do mnie jeden z uczestnik zebrania w
Wojcieszycach i poinformował, Ŝe nie pozwolono mu zabrać głosu na debacie która odbyła
się na zebraniu wiejskim .
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Przewodniczący Legan na ten temat wpłynęło oficjalne pismo i będzie skierowane na
Komisje Rewizyjną.

Radny Kubera proszę tylko zdać sobie sprawę z tego, Ŝe kaŜdy obywatel bez względu na
miejsce zamieszkania ma prawo do swobodnego wypowiedzenia się. Niedopuszczalna jest
sytuacja jaka miała miejsce na zebraniu w Wojcieszycach.

Radna Zienkiewicz ja do pani dyrektor  nie polecam puszczania autobusu ulicą Rzeczną, to
nie jest droga na którą moŜe wjechać autobus w obecnych warunkach pogodowych.

Dyrektor śołądziejwska ja bez sprawdzenia tej drogi nie puszczę autobusu. Nie ma
moŜliwości puszczenia dzieci na piechotę. Jeśli nie będzie moŜna dojechać ulicą Rzeczną to
będzie objazd przez Gorzów. 

Radna Kaźmierczak pytanie w sprawie tego przystanku na Ŝądanie, czy coś się ruszyło. 

Wójt Mołodciak  jest odpowiedź z miasta, Ŝe będzie to wykonane  więc na dniach kopie tego
pisma dostaniecie.

Radna Zienkiewicz  3 miesiące temu składałam interpelację w sprawie znaku  na drodze
powiatowej gdzie jest rozwidlenie na Rybakowo, do dziś tego znaku tam nie ma.

Wójt Mołodciak  ja liczyłam Ŝe państwo przekaŜecie to Staroście, ja mam pełno pism do
Starostwa. Wyślemy ponowne zapytanie w tej sprawie.

Radny Szyliński a propo znaków przy wjeździe do Rybakowa, trzeba postawić znak w
kierunku Gorzowa przez Kłodawę. Nieraz było tak, Ŝe droga była zamknięta i automatycznie
kierowcy skręcali na Rybakowo. 

Sołtys Zając rozmawiałem z Panem Tokarczukiem i obiecał Ŝe na wiosnę będzie stawiał
znaki, więc przy okazji wspomnę mu teŜ o tym .

Radni nie zabrali więcej głosów więc Przewodniczący Legan zamknął dyskusję w tym
punkcie.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.

Wójt Mołodciak odczytała sprawozdanie Referatów z działalności międzysesyjnej.

Przewodniczący Legan otworzył dyskusję w tym punkcie.

Radni nie zabrali głosów. więc Przewodniczący Legan zamknął dyskusję w tym punkcie.

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2009rok

Przewodniczący Legan informację otrzymali Państwo w materiałach na sesję, była równieŜ
omawiana na komisjach, czy są jakieś zapytania.
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Radni nie zabrali głosów w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan poddał informację
pod głosowanie.

Informacja została przyjęta jednogłośnie.

Informacja o planowanych inwestycjach przewidzianych do realizacji w 2010roku

Przewodniczący Legan informację otrzymali Państwo w materiałach na sesję, była równieŜ
omawiana na komisjach, czy są jakieś zapytania.

Radni nie zabrali głosów w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan  poddał
informację pod głosowanie.

Informacja została przyjęta jednogłośnie.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru połoŜonego w miejscowości Kłodawa nad jeziorem Kłodawa.

Kierownik Jesis omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Legan uchwała uzyskała pozytywną opinię Komisji Komunalnej i
BudŜetowej.

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

Głosy za- 13

Głosy przeciw ---

Głosy wstrzymujące się ----

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod numerem XLIV/324/10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budŜetowej Gminy Kłodawa na 2010 rok

Radna Zienkiewicz zmiany wynikają z tego, Ŝe jest likwidowany fundusz ochrony
środowiska i pieniądze wchodzą do budŜetu.

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

Głosy za- 13

Głosy przeciw ---

Głosy wstrzymujące się ----

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod numerem XLIV/325/10
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Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia
dotacji z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na inwestycje
związane z ochroną środowiska

Wójt  Mołodciak Jest to konsekwencja likwidacji prawnej tego funduszu.

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

Głosy za- 13

Głosy przeciw ---

Głosy wstrzymujące się ----

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod numerem XLIV/326/10

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de
minimis jako szczególna pomoc publiczna.

Wójt Mołodciak  tak jak państwo sugerowaliście wprowadziliśmy zmiany przedkładania
przez wnioskodawców zaświadczeń i Ŝeby pomóc tym osobom, które faktycznie chcą
otworzyć działalność, trzeba będzie uzupełnić oświadczenia 

Radna Zienkiewicz: w  §4 pkt 1 jest zapis, Ŝe zwolnienie uzyskuje się od utworzenia  dwóch
miejsc pracy a na komisjach był wniosek Ŝe od jednego. 

Wójt Mołodciak  Pani Radna ma racja w §4 pkt 1 po zmianie jest od 1 do 5 miejsc pracy 

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

Głosy za- 13

Głosy przeciw ---

Głosy wstrzymujące się ----

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod numerem XLIV/327/10

Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przyjęcie darowizny od osoby fizycznej
(Medeneccy)

Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. Państwo Medeneccy zwrócili się z wnioskiem o
wyraŜenie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy działki oznaczonej numerem 81/7
połoŜonej w Chwalęcicach. Działka została wydzielona pod drogę w oparciu o ustalenia
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego  i posiada szerokość 5 m.
Przylegająca część tj działka nr 82/2 równieŜ szer. 5 m stanowi własność Gminy.
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Radny Obidowski ja tylko wyjaśnię tylko dlaczego opinia komisji komunalnej była
negatywna. Powiedziano nam na komisji Ŝe ta druga część jest własnością Urzędu Gminy a
nie osób prywatnych. 

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

Głosy za- 10

Głosy przeciw 1

Głosy wstrzymujące się 2

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod numerem XLIV/328/10

Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przyjęcie darowizny od osoby fizycznej
(JeŜdŜejewscy)

Przewodniczący Legan poinformował, Ŝe uchwała uzyskała negatywne opinie na komisjach  

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

Głosy za- 3

Głosy przeciw -10

Głosy wstrzymujące się ----

Uchwała nie została przyjęta 

Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących
własność gminy Kłodawa (działki w RóŜankach) 

Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. W/w nieruchomości zostały ujęte w wykazie
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy na rok 2010. Podjęcie uchwały umoŜliwi nam
wszczęcie postępowań poprzedzających zbycie tych nieruchomości.

Przewodniczący Legan poinformował, Ŝe opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i
BudŜetowej była pozytywna.

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

Głosy za- 13

Głosy przeciw ---

Głosy wstrzymujące się ----
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Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod numerem XLIV/334/10

Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ oraz udziałów w częściach
wspólnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (lokale w Wojcieszycach)

Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. Najemcą lokalu nr 10 oraz pomieszczenia
gospodarczego jest P. ElŜbieta Parafińska, która zgłosiła chęć wykupu zajmowanego
mieszkania. Lokal nr 6 stanowi pustostan i moŜe być przeznaczony do sprzedaŜy w drodze
przetargu .

Przewodniczący Legan poinformował, Ŝe opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i
BudŜetowej była pozytywna.

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

Głosy za- 13

Głosy przeciw ---

Głosy wstrzymujące się ----

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod numerem XLIV/329/10

Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przedłuŜenie umowy dzierŜawy
nieruchomości gruntowej połoŜonej w obrębie wsi Kłodawa (Michałkowski)

Kierownik Jesis omówił projekt uchwały.Pan Janusz Michałowski jest dzierŜawcą
przedmiotowej działki od 31.12.2003 roku. W/w działka jest przeznaczona pod budowę
przepompowni ścieków. Do czasu realizacji inwestycji moŜe być uŜytkowana rolniczo.
PrzedłuŜenie umowy dzierŜawy jest uzasadnione. 

Przewodniczący Legan poinformował, Ŝe opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i
BudŜetowej była pozytywna.

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

Głosy za- 13

Głosy przeciw ---

Głosy wstrzymujące się ----

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod numerem XLIV/330/10

Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Kłodawa (Strajbel) 
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Kierownik  Jesis omówił  projekt  uchwały.  Pani  Justyna  Strajbel  jest uŜytkownikiem
wieczystym przedmiotowej działki od 28.05.2009 roku.  W dniu 29.12.2009 r zwróciła się z
wnioskiem o jej sprzedaŜ Nieruchomość gruntowa oddana w uŜytkowanie wieczyste moŜe
być sprzedana wyłącznie  uŜytkownikowi wieczystemu.

Przewodniczący Legan poinformował, Ŝe opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i
BudŜetowej była pozytywna.

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

Głosy za- 13

Głosy przeciw ---

Głosy wstrzymujące się ----

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod numerem XLIV/331/10

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Santocko 

Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. Nadaje się nazwy ulic w miejscowości Santocko o
następującym brzmieniu:Platanowa – dla działki o numerze ewidencyjnym 797/6.

Morelowa – dla działki o numerze ewidencyjnym 487.

Przewodniczący Legan poinformował, Ŝe opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i
BudŜetowej była pozytywna.

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

Głosy za- 13

Głosy przeciw ---

Głosy wstrzymujące się ----

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod numerem XLIV/332/10

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Gminnego
Ośrodka Kultury w Kłodawie z siedzibą w Wojcieszycach 

Przewodniczący Legan odczytał projekt uchwały. Pozytywnie opiniuje się Regulamin
Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Wojcieszycach, z wyłączeniem
schematu organizacyjnego  stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego, który
opiniuje się negatywnie i zaleca się wprowadzenie następujących zmian:umowy o pracę
zawierane z instruktorami powinny być zastąpione umowami o dzieło zawieranymi w miarę
potrzeb.
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Radna Kaźmierczak Komisja Oświaty nie była jednomyślna. Projekt uchwały większością
głosów został zaopiniowany negatywnie.

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

Głosy za- 7

Głosy przeciw -2

Głosy wstrzymujące się -3

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod numerem XLIV/333/10

Wolne wnioski.

Przewodniczący Legan: poinformował o spotkaniu wszystkich Komisji które odbędzie się
24.03.2010roku o godz. 11.00 na Sali wiejskiej w Kłodawie w sprawie studium. Wszyscy
chętni są zaproszeni.

Wójt Mołodciak  26 marca o godz. 11.00 tak jak zawsze pani kierownik WTZ organizuje w
gminie kiermasz świąteczny, i prawdopodobnie od 1 kwietnia uruchomimy gabinet
stomatologiczny w Kłodawie, a moŜe w maju będziemy mieli gabinet ginekologiczny. 

Radny Konieczuk tak jak mówił Radny Kubera wpłynęła skarga która będzie rozpatrywana
na komisjach. Radny odczytał pozostałe pisma które wpłynęły do Rady. Z pismami moŜna się
zapoznać w Biurze Rady.

Radny Kubera Ŝeby Komisja Rewizyjna mogła analizować tą skargę musi być ona
wprowadzona do planu pracy Rady Gminy. W związku z powyŜszym proponuję aby teraz
przegłosować projekt uchwały  w sprawie zmiany planu pracy Komisji w którym będzie zapis
o tym Ŝe Komisja Rewizyjna na bieŜąco rozpatruje skargi, które wpłynęły do Biura Rady.

Radni jednogłośnie przyjęli propozycję.

Radny Brzana co do tej listy to ona ma wiele do Ŝyczenia. To było w kontekście wyrwania
ludzi z kolejki o podpisywania i ta lista teŜ nie powinna być zrobiona tak jak w tej chwili jest,
bo tam jest za, przeciw, jakieś uwagi. To moŜna sobie przejrzeć, zobaczyć. Proszę nie
wprowadzać w błąd radnych. 

Radna Zienkiewicz w Statutach sołectw jest zapis o tym, Ŝe do I kwartału trzeba
przeprowadzić sprawozdawcze zebranie wiejskie. Ja proszę Ŝeby ten termin przedłuŜyć do
końca kwietnia, bo przed świętami niektóre sołectwa mogą nie zdąŜyć.

Przewodniczący Legan zgodził się na taką propozycję.

Radni nie zabrali więcej głosów w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan zamknął
dyskusję w tym punkcie.
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Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Gminy Kłodawa.

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

protokołowała:

Kamila Kłosowska

Przewodniczący Rady Gminy

          Andrzej Legan

 - 16 - 


