
Protokół z posiedzenia XLV Sesji Rady Gminy Kłodawa,
która odbyła się w dniu 28 kwietnia 2010r. 

w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej

1.    Sprawy organizacyjne.
a)      otwarcie posiedzenia; 
b)      stwierdzenie quorum;
c)      przyjęcie porządku obrad;
d)     przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Kłodawa.
2.    ZłoŜenie ślubowania przez Radnego Waldemara Sonnek.
3.    Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kłodawa.
4.    Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Oświaty Rady Gminy Kłodawa.
5.    Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Sprawozdanie z działalności StraŜy Gminnej w 2009 roku i przygotowanie do sezonu letniego
2010r.
8.    Sprawozdanie z wykonania BudŜetu Gminy Kłodawa za 2009 rok.
9.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)      udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa;
b)      wyraŜenia zgody na przedłuŜenie umowy dzierŜawy nieruchomości gruntowej połoŜonej w
obrębie wsi Rybakowo;
c)      wyraŜenia zgody na nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości;
d)     wyraŜenia zgody na uŜyczenie pomieszczeń (piwnicznych) w nieruchomości połoŜonej w
obrębie ewidencyjnym Rybakowo stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy;
e)      nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej i Gimnazjum w RóŜankach wchodzących
w skład Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II;
f)       zmiany Uchwały BudŜetowej Gminy Kłodawa na 2010 rok;
g)      wygaśnięcia mandatu radnej;
h)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu sieci gazowych w
Gminie Kłodawa;
i)        podziału Gminy Kłodawa na okręgi wyborcze;
j)        wydania opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji
Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.
10.Wolne wnioski.
11.Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Gminy Kłodawa

Pkt 1a Otwarcie posiedzenia
Przewodniczący Legan przywitał wszystkich przybyłych na XLV Sesję Rady Gminy
Kłodawa. Zanim rozpoczniemy obrady sesji proponuję uczcić minutą ciszy
Pamięć tych którzy zginęli w tragicznym wypadku pod Smoleńskiem.
 
Pkt 1b Stwierdzenie quorum
Przewodniczący Legan na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 14
radnych wobec czego jest ona prawomocna aby móc podejmować na niej uchwały.

Pkt 1c Przyj  ę  cie porz  ą  dku obrad.  

Wójt Mołodciak  poprosiła o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie podziału
Gminy Kłodawa na okręgi wyborcze, związane jest to z tym, Ŝe delegatura wyborcza porządkuje
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stan prawny związany z wyborami i wszystkim gminom wyśle wytyczne po których otrzymaniu
będziemy mogli przedłoŜyć Państwu projekt uchwały. Proszę równieŜ o wprowadzenie do porządku
obrad uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność gminy
Kłodawa. Zgłosił się do nas pan, który chciałby tam prowadzić salon samochodowy lub warsztat
samochodowy. 

Przewodniczący Legan wprowadził  do porządku obrad dwie uchwały w sprawie uzupełnienia
składu osobowego Komisji  Rewizyjnej  Rady Gminy Kłodawa i  w sprawie uzupełnienie składu
osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Zdrowia i Opieki Społecznej Rady
Gminy Kłodawa.

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

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Pkt 1d Przyj  ę  cie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Kłodawa.  

Przewodniczący  Legan  nastąpiła  poprawka  w  wypowiedzi  Pana  Brzany.  Wypowiedź  została
niedokładnie  zapisana.  Radni  otrzymali  poprawkę  na  piśmie.  Czy  Pan  radny  jest
usatysfakcjonowany.

Radny Brzana teraz tak, tylko na przyszłość proszę nie pisać takich rzeczy, Ŝe jestem za ponowną
listą do podpisywania. Ja nic takiego nie mówiłem, a tutaj w protokole jest całkiem inne zdanie.

Przewodniczący  Legan  w  związku  z  brakiem  dalszych  uwag  Przewodniczący  Legan  poddał
protokół pod głosowanie.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

2.      ZłoŜenie ślubowania przez Pana Waldemara Sonnek  
Przewodniczący Legan powołując się na  art. 23A ustawy o samorządzie gminnym poinformował
Pana  Waldemara  Sonnek,  Ŝe  przed  objęciem  mandatu  radnego  powinien  złoŜyć  ślubowanie.
Odmowa złoŜenia ślubowania jest jednoznaczna z zrzeczeniem się mandatu. Ślubowanie odbywa
się  poprzez  wypowiedzenie  słowa  “slubuję”  bądź   “ślubuję,  tak  mi  dopomóŜ  Bóg”.Następnie
Przewodniczący odczytał  rotę  “  wierny Konsytucji  i  Prawu  Rzeczypospolitej  Polskiej  ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro
mojej  gminy i  jej  mieszkańców”.  Pan Sonnek odpowiadając ślubuję,  obejmując w ten  sposób
mandat Radnego.

3.      Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Oświaty  
Przewodniczący Legan poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.
Do komisji zgłosili się:
1. GraŜyna Kaźmierczak
2. Henryk Brzana
3. Gerard Bieryło

W  związku  z  brakiem  dalszych  kandydatur  Przewodniczący Legan  poddał  skład  komisji  pod
głosowanie.
głosy za 11
głosy przeciw 0
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głosy wstrzymujące się 3

Przewodniczący Legan  zaproponował Radnego Waldemara Sonnek jako kandydata do komisji
Oświaty, kultury, sportu i Turystyki oraz Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Kłodawa

W  związku  z  brakiem  dalszych  kandydatur  Radna  Kaźmierczak  Przewodnicząca  Komisji
Skrutacyjnej poinformowała o sposobie głosowania. Głosowanie odbywa się poprzez   postawienie
krzyŜyka obok nazwiska kandydata.

Komisja przeprowadziła głosowanie.
Radna  Kaźmierczak  Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej  poinformowała  Ŝe  w  wyniku
jednogłośnego głosowania kolejnym członkiem Komisji Oświaty został Pan Waldemar Sonnek.

pkt. 4 Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Legan poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.
Do komisji zgłosili się:
1. GraŜyna Kaźmierczak
2. Henryk Brzana
4. Gerard Bieryło

W  związku  z  brakiem  dalszych  kandydatur  Przewodniczący Legan  poddał  skład  komisji  pod
głosowanie.
głosy za 11
głosy przeciw 0
głosy wstrzymujące się 3

Przewodniczący Legan  zaproponował Radnego Waldemara Sonnek jako kandydata do komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Kłodawa

W  związku  z  brakiem  dalszych  kandydatur  Radna  Kaźmierczak  Przewodnicząca  Komisji
Skrutacyjnej poinformowała o sposobie głosowania. Głosowanie odbywa się poprzez   postawienie
krzyŜyka obok nazwiska kandydata.

Komisja przeprowadziła głosowanie.
Radna  Kaźmierczak  Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej  poinformowała  Ŝe  w  wyniku
jednogłośnego głosowania kolejnym członkiem Komisji Rewizyjnej został Pan Waldemar Sonnek.

Pkt. 5 Sprawozdanie z działalno  ś  ci mi  ę  dzysesyjnej  

Wójt Mołodciak odczytała sprawozdanie kierowników referatów z działalności międzysesyjnej.

Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do sprawozdań.

Radna  Zienkiewiecz poprosiła  Ŝeby kaŜdy z  radnych  dostał  informacje  jakie  szkolenia  będą
organizowane  przez  GOPS,  poniewaŜ  wtedy  radni  mogą  rozmawiać  z  mieszkańcami  którym
przydałyby się takie szkolenia. Druga sprawa to remont ulicy Polnej w Chwalęcicach, dwa punkty
świetlne  i  plac  zabaw,  bo  w  tym  roku  nie  ma  zbyt  duŜo  inwestycji  w  Chwalęcicach,  jeŜeli
dostaniemy pieniądze, prośba o utwardzenie tej drogi w całości.

Wójt Mołodciak  z projektów które są realizowane i które, będą  otrzymacie Państwo informacje,
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w tej chwili kończymy kosztorysowanie zadań, jest zasadne Ŝeby ulicę  Polną utwardzić w całości. 

BoŜena Wójcik jeŜeli chodzi o szkolenia my zbieramy listę beneficjentów. Projekt jest pisany pod
kątem  podopiecznych  GOPS-u,  korzystających  z  pomocy  społecznej  i  zarejestrowanych  w
powiatowych urzędach pracy, projekt rusza od lipca.

Radni  nie zgłosili  więcej  uwag w związku z  czym  Przewodniczący  Legan  zamknął dyskusję  w tym
punkcie.

Pkt. 6 Interpelacje i zapytania radnych

Radny Brzana sprawa do Pana przewodniczącego 29 marca złoŜyłem uchwałę i ta uchwała nie
została przedstawiona na Ŝadnej komisji. 

Przewodniczący Legan po konsultacjach postanowiłem, Ŝe ta uchwała pójdzie w miesiącu maju.

Radny Brzana dla mnie nie jest to Ŝadne wytłumaczenie, Ŝe pan to musi przedyskutować z innymi
przewodniczącymi komisji, prosiłem o pisemne wyjaśnienie pan mi tego nie dał. 

Przewodniczący Legan nie mogę odpowiadać na pismo które nie wpłynęło do biura rady, jeŜeli
takie pismo wpłynęło pan taką odpowiedz dostanie na sesji majowej ta uchwała na pewno stanie
tyle mogę panu obiecać. 

Radna Zienkiewicz ja mogę powiedzieć dlaczego nie stanęła na komisji budŜetowej, poniewaŜ
mieliśmy bardzo duŜo pracy przy analizie sprawozdania z wykonania budŜetu w związku z tym ja
prosiłam o ograniczenie wszelkich innych uchwał na komisje budŜetową, chyba pan pamięta bo
sam pan był  na tej  komisji.  Było duŜo uchwał dlatego przerzuciliśmy na komisje komunalną  i
oświaty.

Radny Brzana to by zajęło 5minut, a 5minut by nas nie zbawiło na komisji. 

Radny Lawer od czasu do czasu przejadę się po Gminie i patrzę jak rozwijają się nasze inwestycje,
moje  pytanie  jest  skierowane  pod  kątem  organizacji  zadań  związanych  z  przebudową  dróg,
modernizacją. Chodzi mi o ciągi dla pieszych, są połoŜone dosyć wysoko przy większych opadach,
woda moŜe wpływać na gospodarstwa i do pomieszczeń gospodarczych czy jest jakaś zasadność
Ŝeby te ciągi piesze budować tak wysoko.

Wójt Mołodciak  a czy pan Radny moŜe się odnieść do konkretnego miejsca.

Radny Lawer chociaŜby nasza ulica Jeziorna za nami, a takŜe Santocko, Mironice. 

Kierownik  Kwiatkowski  ulice  są  budowane  zgodnie  z  projektem  budowlanym.  Na  dzień
dzisiejszy wykonawcy ani nikt nie wnoszą Ŝądnych uwag, co do wysokości tych dróg. Zdarzyły się
korekty, ale to dlatego, Ŝe były wykonywane budowy lub remonty ale to na odcinku maksymalnie
10, 15, 20m. A w kaŜdym bądź razie to jest budowane zgodnie ze sztuką, projektem budowlanym i
faktycznie  są  gdzieniegdzie  nakładane  korekty  jak  np.  przebudowa wjazdu  gdzie  jest  to
uzasadnione, ale nie w takiej formie Ŝeby to zmieniło zabudowę projektu. 

Radny Lawer ale moŜna dokonać jakiś poprawek Ŝeby mieszkańcom którzy mieszkają przy tych
ciągach nie sprawiało to trudności, ja rozumiem Ŝe wykonawca robi to co zrobił pan projektant, ale
moŜna zwrócić uwagę wykonawcy. 
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Wójt Mołodciak  oczywiście gdzie są winni budowlańcy to poprawiamy, dlatego są te poprawki.
Pytałam o miejsce bo tam gdzie nie ma wylanych nakładek to tam krawęŜnik będzie wystawał tylko
3 – 4 cm. Na ulicy Jeziornej jest trochę inaczej poniewaŜ deweloperzy zrobili  sobie taką wolną
amerykankę,  wybudowali sobie posesje, zrobili  do niej  wjazdy nie uzgadniając z Gminą.  W tej
chwili mieszkańcy przychodzą bo muszą to rozebrać na swój koszt. W tej chwili moŜemy tylko
wysłać inspektora nadzoru budowlanego. Oczywiście to nie ci nowi właściciele są winni, ale ktoś to
budował, jak domy tu powstawały to my mieliśmy juŜ koncepcje. Szkoda, Ŝe Gmina z decyzją o
warunkach zabudowy nie wydaje pozwolenia na budowę, wszystko byśmy mieli na jednym papierze
a developer musiałby się stosować do takiego pozwolenia. 

Radna Kaźmierczak prośba w sprawie ulicy Szkolnej, a dokładnie samochodów które się tamtędy
przemieszczają.  Samochody  komunalne  stanowią  dość  duŜą  uciąŜliwość,  kolejna  kwestia  jak
wygląda sprawa z przystankiem na Ŝądanie na ulicy Walczaka.

Wójt Mołodciak  co do ulicy Szkolnej nie opodal tej ulicy mieszkają nasi mieszkańcy, którzy mają
szambo, nie moŜemy zrobić  takiego zakazu na drodze publicznej,  jeŜeli  będzie taki  wniosek a
komisja i policja uzna, Ŝe to zasadne. MoŜe zmiana organizacji ruchu przejdzie, natomiast myślę Ŝe
to by było niestosowne do mieszkańców którzy tam szambo wypróŜniają. 

Sekretarz Czapliński sprawa przystanku autobusowego jest trójstronna czyli policja- miasto i PKS.
Ten temat stanął na komisji Rady Miasta, ani policja nie wyraziła sprzeciwu ani miasto, natomiast
sporna jest kwestia finansów. Ma być spotkanie w maju w którym będzie uczestniczyło miasto i
komunikacja PKS i my. O terminie i wyniku zostaniecie państwo powiadomieni na bieŜąco, mam
nadzieje Ŝe  w okresie letnim fizycznie da się coś juŜ zrobić. 

Radna Zienkiewicz myślę, Ŝe Paweł Lawer ma duŜo racji z wysokimi chodnikami ja nie mówię, Ŝe
to jest nie zgodne z projektem, tylko chodzi o to, Ŝe projektanci tak zaprojektowali i mieszkańcy
musieli sami przebudowywać wjazdy do siebie na posesje Ŝeby woda się nie wlewała. Ja cały czas
mówię Ŝeby panowie projektanci wszystko zaprojektowali chodząc po terenie. I jeŜeli budynek był
wcześniej niŜ ten chodnik i ta droga, to wiadomo, Ŝe budynek nie jest dopasowywany do drogi,
tylko droga do budynku a projektanci o tym zapominają. A druga sprawa to odpady moim zdaniem
nasza gmina wypracowała perfekcyjnie system segregacji odpadów i zbiórki tych odpadów, tylko
nie moŜemy doprowadzić do tego, aby zmobilizować mieszkańców do segregowania tych odpadów.
Na mojej  ulicy na 30  mieszkańców,  widać  kto  wykłada worek,  5  czy 6  segreguje te  odpady.
Swojego  czasu  była  rozmowa  z  przedstawicielami  firmy,  którzy  zbierają  te  odpady  od
mieszkańców. I oni mieli przedłoŜyć wykaz tych mieszkańców którzy oddają odpady segregowane
bo to Ŝaden problem zapisać nr domu pod którym mieszka np. pan Kubera segreguje śmieci a reszta
nie oddaje.  Mamy StraŜ  Gminną,  która moŜe zapukać  do mieszkań  i  powiedzieć,  Ŝe takie coś
zobowiązuje. Bo to zaczyna się robić sprawa pilna, trzeba byłoby się zwrócić ponownie do firm,
które zabierają odpady aby dali nam taki wykaz, bo inaczej nie jesteśmy w stanie zebrać  limitu
który mamy ustalony. 

Wójt Mołodciak  firmy przekazują takie wykazy ale tylko osób które podpisały umowy, ale my
wystąpimy o taką informację. 

Radna Kubera popieram koleŜankę, która mówiła o odpadach, z aktów prawnych wyczytałem, Ŝe
gminy które  wywoŜą  odpady będą  musiały  je  ograniczyć  do  75% bo  inaczej  na  gminy będą
nakładane kary. Druga sprawa ulica np. Czereśniowa - ludzie którzy tam mieszkają szczególnie ci
nowi zagospodarowują pobocze i to bardzo szeroko i ta droga coraz bardziej się kurczy. Nie wiem
czy oni mają to uzgodnione z Panią Wójt lub ze słuŜbami, bo jak tak dalej pójdzie to ta droga
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będzie wynosiła 2m i praktycznie samochody nie będą miały jak przejechać. W Kłodawie moŜe w
innych  miejscowościach  teŜ,  osoby  które  mają  działki  przy  drogach  bardzo  szeroko
zagospodarowują swoje działki i te drogi stają się coraz bardziej wąskie, nie wiem czy jakiś sankcji
nie nakładać na te osoby, bo jednak droga jest drogą. Jak mało im jednej działki to niech kupią
dwie. Następna sprawa osoby z ulicy Jeziornej mają pretensje, Ŝe deweloper wybudował domy a co
z drogą i teraz jest problem bo te osoby będą teraz się pytać Pani Wójt, mnie jako Sołtysa, lub
radnych  jak  mają  dojechać  do  domów.  Nie  wiem  czy  jest  jakiś  przepis  który  wymusi  na
deweloperach zrobienie czegoś co by ułatwiło chodzenie i jeŜdŜenie. Jak popada na pewno nie da
się nią poruszać, ta droga nie jest drogą gminą nadaliśmy jej nazwę ale ona nie jest gminna. 
Wójt Mołodciak  tak jak pan Kubera mówi, ludzie kupują działkę 15 arową, a chcieliby z niej robić
20. StraŜ gminna ma jeździć teraz po Kłodawie i ci państwo będą mieli nakaz rozbiórki. Na ulicę
Czereśniową jest przygotowywany kolejny wniosek na Schetynówkę na tzw. objazd z Kłodawy,
jeśli dostaniemy dofinansowanie na to zadanie to, wtedy to zadnie uporządkowuje ten stan. 

Komendant  Matczak  odnośnie wejścia  w pas  drogowy,  prowadzimy ewidencje mieszkańców.
Mieszkańcy którzy nie będą tego chcieli usuwać , to albo będzie grzywna albo pójdziemy do sądu. 

Radna Zienkiewicz jeśli chodzi o nasze drogi, a szczególnie o te które były dawniej budowane
sprawiają takie kłopoty, Ŝe mieszkańcy przy tych ulicach nie wjeŜdŜają na swoje podwórka tylko
zostawiają samochody na ulicy, np. ulica Partyzantów w Chwalęcicach jest ulicą gdzie odbywa się
cały ruch we wsi, a tam są  trzy budynki  przy których nagminnie stoją  samochody.KaŜdy musi
trzymać  ten samochód u siebie,  nie wiem moŜe postawić  znak zakaz zatrzymywania i  postoju
szczególnie chodzi o ulicę Partyzantów. A teraz jak mieliśmy zebranie rady sołeckiej to skarŜyli się
mieszkańcy ulicy Wrzosowej, Ŝe tam stoją samochody przed posesją. MoŜe byśmy poprosili Pana
StraŜnika o przejechanie tą ulicą późnym wieczorkiem i wszystkim wlepić mandaty. Prośba do pani
Wójt Ŝeby uregulować tą sprawę szczególnie na ulicy Partyzantów bo tam nie ma jak się minąć
szczególnie ostatnie dwa domy przed skrętem w Leśną

Komendant  Matczak sprawdzę  jak  wygląda  sytuacja  prawnie,  bo  nie  chcę  działać,  wlepiać
grzywny a potem ktoś mi zarzuci kwestię bezprawnego działania, ale pojedziemy tam, sprawdzimy
sytuację. 

Radny Brzana ostatnio na sesji wnioskowałem o przedstawienie znaków na ulicy Wspólnej jest to
droga powiatowa. Ten znak przestawili,  ale zaraz się  wywróci.  Kolejna sprawa droga Gorzów-
Wojcieszyce zimą spychano tam śnieg, spychano tam wszystko, teraz to wszystko tak nie ładnie
wygląda. Na zebraniu wiejskim było mówione o progu zwalniającym na ulicy gminnej, kolejna
sprawa czy były prowadzone rozmowy z MZK bo było tak deklarowane na zebraniu wiejskim. I
nadzór budowlany nad stara kotłownia, bo krótko po zebraniu na stołówce był  poŜar.

Wójt Mołodciak  bezpośrednio po zebraniu do nadzoru budowlanego zostało wysłane pismo i w
sprawie stołówki  i  w sprawie tematu pana Ciąglewicza. I w Chwalęcicach i  w Wojcieszycach
budynki te zostały zgłoszone do nadzoru. Wszystkie usterki dotyczące dróg powiatowych zostaną z
dniem jutrzejszym przekazane do powiatu pisemnie. A w sprawie znaku jeszcze raz wystąpimy. W
sprawie  sprzątania  przy  wszystkich  drogach  powiatowych  w  tym  roku  nie  widziałam  słuŜb
powiatowych sprzątających, to nasi interwencyjni pracownicy robią porządki.  Jeszcze jeden monit
do powiatu, proszę panie kierowniku o jakąś ich kontrolę. 

Kierownik Kwiatkowski  my jesteśmy po rozmowie z Panem Maksymiukiem, w drugiej połowie
maja  spotkamy  się,  ale  to  na  zasadzie  Ŝe,  z  Radą  Sołecką,  przedstawicielem  Urzędu.  W
Wojcieszycach będzie takie spotkanie, progi na ulicy Strzeleckiej, myślę Ŝe w ciągu dwóch tygodni
będzie moŜna zamówić te progi, uwaŜam Ŝe to w miesiącu maju powinno być zrobione. 

 - 6 - 



Radny Obidowski droga krajowa Gorzów- Barlinek, nie mogę się doczekać odpowiedzi kiedy to
będzie  zakończone,  znaki  stoją  juŜ  rok  czasu.  Drogi  powiatowe,  droga Chwalęcice-  Kłodawa,
siedziba Urzędu Gminy chodzi o odcinek „S” wykonany przez powiat, a za tym są dołki i stoi znak
uwaga na dziury 300 metrów, był taki fajny sposób na łatanie dziur po zimie tzw. worek z asfaltem i
gumowiec. I to było deptane jeŜeli jest taka moŜliwość, to ja bym prosił przed zakrętem to zrobić bo
dojdzie tam do wypadku. 

Kierownik Kwiatkowski  chodzi o drogę 151 drogę Wojewódzką przechodzącą przez Kłodawę w
kierunku Barlinka, zarząd wydał decyzje środowiskowe, a to jest podstawą  do tego, Ŝe w jakiś
sposób będzie przygotowywana dokumentacja techniczna. Myślę, Ŝe teraz będą jakieś procedury na
okres  letni,  kiedy  będzie  moŜna  wydać  decyzję  na  budowę,  a  fizycznie  będzie  wykonane  w
przyszłym roku. Natomiast jeśli chodzi o drogę powiatową, ta droga jest objęta metodą aby tylko to
działało, ale jutro skieruje takie pismo do powiatu. A jeśli chodzi o znaki to poproszę Ŝeby to zdjęli.

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

Pkt.  7  sprawozdanie  z  działalności  StraŜy Gminnej  za  rok  2009 i  przygotowanie  do  sezonu
letniego 2010.

Komendant Matczak jest to sprawozdanie StraŜy Gminnej z poprzedniego roku, wydaje mi się Ŝe
jest to dosyć szczegółowo opisane. Jeśli chodzi o sezon letni i zabezpieczenie na ten rok ma być
Komendant  II  Komisariatu  myślę,  Ŝe  jeszcze  dojedzie.  Obiecywał  Ŝe  uruchomi  słuŜby ruchu
drogowego, osobiście przygotowuję plan zabezpieczenia naszego terenu na sezon letni. Dodatkowo
słuŜby  kryminalne  mają  współpracować,  mają  pilnować  i  zabezpieczyć  okres  letni.  Jest  pan
dzielnicowy w tej chwili stały bo wcześniej to co chwile nam się zmieniał i jest pani dzielnicowa,
od miesiąca czasu jest przygotowywana.Ta współpraca naprawdę będzie lepsza i mam nadzieje, Ŝe
państwo będziecie zadowoleni. W tym roku chcemy wrócić do meldunków, będziemy przy okazji
załatwiać problem nieczystości. 

Radna Zienkiewicz w zasadzie sprawozdanie jest bardzo przejrzyste, tylko np. w tych załącznikach
Ŝeby nie było tych artykułów bo my nie będziemy zaglądać do kodeksów i jeszcze nie wiemy do
którego, Ŝeby dwa słowa były objaśniające, dla nas tych artykułów moŜe nie być. 

Komendant  Matczak zgodził  się  z  Radną  Zienkiewicz,  stwierdzając Ŝe napisał  sprawozdanie
zgodnie z przepisami. 

Radna Kaźmierczak zauwaŜyłam, Ŝe są imprezy które zabezpiecza StraŜ Gminna, moja prośba jest
taka bo w Zdroisku imprezy teŜ mają charakter masowy. W zeszłym roku bez Ŝadnej interwencji
spokojnie udało nam się  to  wszystko przeprowadzić.  Moja prośba jest  taka Ŝeby właśnie inne
większe imprezy równieŜ zabezpieczać.

Komendant Matczak nie stanowi to Ŝadnego problemu, tylko trzeba zgłosić wcześniej.

Radny Kubera ja się bardzo cieszę bo na naszych sesjach zawsze jest StraŜ Gminna, tylko gorzej z
policją. JuŜ od kilku lat mamy policjanta dzielnicowego i to jest niby nasz dzielnicowy, ale zawsze
tego policjanta nie ma. Ani Pani Wójt ani Pan StraŜnik nie moŜe tego wymusić, niby jest na naszym
stanie, ale musi wykonywać inne obowiązki. A latem jest u nas niestety najgorzej, tego policjanta
niby mamy ale tak naprawdę  go nie mamy. MoŜe trzeba pomyśleć nad tym, Ŝeby nie kupować
samochodów policjantom, tylko naszym straŜnikom.Proszę o przemyślenie tego wszystkiego, czy
nie lepiej zabezpieczyć się w zakresie własnym, niŜ dla policji, bo i tak za duŜo nie moŜemy od nich
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wymagać, bo oni mają duŜo innych obowiązków i zadań. 

Przewodniczący  Legan stwierdził,  Ŝe  lepiej  rozbudowywać  StraŜ  Gminną,  bo  na  policję  nie
moŜemy zbytnio liczyć. 

Komendant Matczak zgodził się Ŝe jest niedosyt odnoście funkcjonariuszy. Ale z drugiej strony ja
sobie nie wyobraŜam tego, Ŝeby nie było tego kontaktu, Ŝeby tego dzielnicowego tutaj nie było.  Ta
współpraca musi być, myślę, Ŝe naszym i moim zadaniem jest stworzyć taką sytuację, Ŝeby ten
dzielnicowy czuł się tutaj, był i Ŝeby ten kontakt był rzeczywisty. Aby taka sytuacja była to ten
dzielnicowy musi być stały, a nie ciągle go zmieniać. 

Radni nie zabrali więcej głosów w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał sprawozdanie
pod głosowanie.
Głosy za 11
Głosy przeciw 2
Głosy wstrzymujące się ----

Pkt. 8 sprawozdanie z wykonania BudŜetu Gminy Kłodawa za 2009 rok.
Pani Skarbnik Krystyna śal omówiła sprawozdanie z wykonania budŜetu za 2009 rok następnie odczytała
uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania pozytywnej opinii na temat sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji BudŜetowej  Radna GraŜyna Zienkiewicz przedstawiła pozytywną opinię
komisji na temat sprawozdania. Komisja przyjęła sprawozdanie bez uwag.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Radna GraŜyna Kaźmierczak przedstawiła pozytywną opinię Komisji
na temat sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Gospodarki  Komunalnej Radny Ryszard Obidowski przedstawił pozytywną
opinię komisji na temat sprawozdania.

Radni nie zabrali więcej głosów i nie zgłosili zapytań w związku z czym Przewodniczący Rady Andrzej
Legan poddał sprawozdanie pod głosowanie.
Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Głosowanie 
Głosy za 13
Głosy przeciw ---
Głosy wstrzymujące się -1

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Kubera w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wzięli udział
Przewodniczący Komisji Rady. Przewodniczący przedstawili pozytywną opinię na temat sprawozdania z
wykonania budŜetu w związku z powyŜszym Komisja Rewizyjna wystosowała do Rady Gminy wniosek o
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa z tytułu wykonania budŜetu za 2009 rok.W głosowaniu
nad wnioskiem wzięło udział 3 członków Komisji Rewizyjnej (statutowy skład Komisji Rewizyjnej wynosi
5 radnych. Mandat jednego radnego wygasł w skutek śmierci. Drugi radny był nieobecny) Trzech radnych
było za.  Przewodniczący odczytał wniosek.

Wiceprzewodniczący Rady Czesław Konieczuk odczytał pozytywną uchwałę Regionalnej Izby
Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

Radni nie zabrali więcej głosów i nie zgłosili zapytań w związku z czym Przewodniczący Rady Andrzej
Legan poddał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa pod
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głosowanie.
Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.

głosy za           – 13
głosy przeciw                          – 0
głosy wstrzymujące się           - 1

Uchwała została zarejestrowana pod pozycją XLV/335/10

Wójt Mołodciak  dziękuje za taki  wynik  w głosowaniu,  ten wynik  jest  potwierdzeniem naszej
dobrej współpracy, poniewaŜ nad budŜetem i kolejnymi budŜetami razem pracujemy, są sytuacje
gdzie pojawiają  się  nam środki  albo zadania które nie są  wpisane w budŜecie,  ale pięknie się
współpracuje i  natychmiast robimy manewry w budŜecie. W poprzednim roku były zadania nie
wpisane w budŜecie  a  wykonane.  Bardzo dziękuje  sołtysom,  bardzo sobie  cenie  współpracę  z
Radami Sołeckimi, Sołtysami, ale teŜ z mieszkańcami, bo teŜ  byśmy nie mieli takiego procentu
wykonania, gdyby do tego nie włączyli się mieszkańcy. Dziękuje wszystkim moim pracownikom,
kierownikom Jednostek  Organizacyjnych  nie  byłoby to moŜliwe  gdybyśmy wspólnie  nad  tymi
zadaniami nie pracowali. 

Radny Kubera chciałem jeszcze powiedzieć  Ŝe na Komisji  Rewizyjnej,  jak i  BudŜetowej  był
jeszcze jeden punkt. W związku z tym, Ŝe juŜ kolejny budŜet został przyjęty, złoŜyliśmy wniosek o
podwyŜkę dla Pani Wójt dlatego, Ŝe juŜ się kończy kadencja nam jako radnym jak i Pani Wójt,
dlatego wnioskowaliśmy o tą podwyŜszę. 
 
Radna  Zienkiewicz chciałam  przedstawić  jak  wyglądał  ten  temat  na  Komisji  BudŜetowej.
UwaŜamy Ŝe Pani Wójt bardzo wiele realizuje we wszystkich miejscowościach, są realizowane te
rzeczy  które  są  naprawdę  ludziom  potrzebne,  a  nie  wymyślone  zdjęte  z  sufitu.  Pieniądze  są
wydawane bardzo skrupulatnie,  jest  liczona kaŜda złotówka i  dlatego jest  wniosek na Komisji
BudŜetowej Ŝeby Pani Wójt zrewaloryzować,  wypłatę poniewaŜ  jak mnie pamięć nie myli Pani
Wójt nie miała zrewaloryzowanego wynagrodzenia i stąd taki wniosek. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przedłuŜenie umowy dzierŜawy nieruchomości
gruntowej połoŜonej w obrębie wsi Rybakowo; 

Kierownik Jesis Państwo Froehlke są dzierŜawcami przedmiotowej części działki od 6 maja 1998
roku.  W/w działka  sklasyfikowana  jest  jako  uŜytek  kopalny,  nie  zagospodarowana  przez  lata,
porośnięta  drzewostanem,  stanowi  naturalną  ostoję  dla  ptactwa  i  zwierząt.  Dotychczasowi
dzierŜawcy są  uŜytkownikami  wieczystymi  przyległej  działki,  są  emerytami,  większość  czasu
spędzają w Rybakowie. UŜytkują część działki nr 115, dbają o pozostałą część działki aby nie była
zaśmiecana,  po  okresach zimowych dokonują  zbiórki  nieczystości.  Uiszczają  czynsz  roczny w
wysokości 200zł. My tą działkę wydzierŜawimy na okres jednego roku, a nie 3 lata jak to było
wcześniej mówione. 

Radny Obidowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Komunalnej.

Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyŜszym 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 numerem XLV/336/10
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Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych
nieruchomości. 

Kierownik Jesis Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. zwrócił
się z propozycją nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy w/w nieruchomości przeznaczonych
pod drogi. Działka oznaczona nr 210/12 połoŜona przy ulicy Walczaka nie ma dostępu do drogi
publicznej  (mimo  Ŝe  leŜy  przy  drodze  krajowej-  obowiązują  ograniczenia  zjazdów)  i  jej
współwłaściciele nie mogą realizować planowanych inwestycji. W celu rozwiązania problemu ANR
za zgodą  Wójta  wydzieliła  działki  pod  drogi,  które  łączą  się  z  działką  nr  210/31  stanowiącą
własność  Gminy przeznaczoną  pod drogę  publiczną.  Przejęcie przedmiotowych działek zostało
zaakceptowane przez referat drogownictwa.

Radny Obidowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Komunalnej.

Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Głosowanie 
Głosy za 13
Głosy przeciw ----
Głosy wstrzymujące się -1

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod numerem XLV/337/10

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyraŜenia  zgody  na  uŜyczenie  pomieszczeń  (piwniczych)  w
nieruchomości  połoŜonej  w   obrębie  ewidencyjnym  Rybakowo stanowiącej  własność  Gminy
Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

Kierownik Jesis Pan Olgierd Wilk zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie 2-óch pomieszczeń
piwniczych w budynku Sali  Wiejskiej  w Rybakowie w celu ustawienia pieca c.o.  Sprawa była
omawiana  na  zebraniu  wiejskim  w  dniu  12  marca  2010roku,  poinformowano  zebranych  o
przekazaniu pomieszczeń panu Wilkowi w uŜyczenie- uwag nie wniesiono. Powierzchnia 7.80m2. 

Radny Obidowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Komunalnej.

Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Głosowanie 
Głosy za 14
Głosy przeciw ----
Głosy wstrzymujące się ----

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod numerem XLV/338/10

Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej i Gimnazjum w
RóŜankach wchodzących w skład Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II

Wójt Wegienek Uchwała była przedstawiana na Komisji Oświaty chodzi o uporządkowanie nazw
szkoły wchodzących w skład zespołu. Na dzień dzisiejszy Zespół Szkół ma nadane imię, natomiast
Szkoła Podstawowa i  Gimnazjum nie mają  i  w związku  z  tym świadectwa wystawiane przez
placówki nie mogą posługiwać się nazwą drugiego. A takŜe takie Ŝyczenie było rodziców jak i rady
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pedagogicznej. W związku z tym wniosek jest taki, Ŝeby rada podjęła uchwałę w sprawie nadania
imienia. 

Radna Kaźmierczak przedstawiła pozytywną opinię Komisji Oświaty.

Radny Lawer a co będzie z uczniami którzy ukończą szkołę w tym roku, czy oni juŜ będą mieli na
świadectwach pieczątkę z imieniem szkoły.

Wójt Wegienek tylko proceduralnie moŜe coś stanąć na przeszkodzie, jeŜeli Dyrektor niezwłocznie
po  dzisiejszym  podjęciu  uchwały  wystąpi  do  Mennicy  Państwowej  o  wykonanie  specjalnej
pieczątki.  Myślę  Ŝe  nie  będzie  przeszkód,  Ŝe mennica tą  pieczątkę  wykona i  nie  ma Ŝadnych
formalnych przeszkód do posługiwania się nazwą z imieniem.  

Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Głosowanie 
Głosy za 14
Głosy przeciw ----
Głosy wstrzymujące się ----

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod numerem XLV/339/10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały BudŜetowej Gminy Kłodawa na rok 2010

Pani Skarbnik odczytała uchwałę.
Radna Zienkiewicz przedstawiła pozytywną opinię Komisji BudŜetu.

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

Głosy za 14
Głosy przeciw ----
Głosy wstrzymujące się ----

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod numerem XLV/340/10

Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej
Przewodniczący Legan  jest  to uchwała, która była juŜ  raz przez Państwa uchwalana. Niestety
została  przez  Wojewodę  uchylona,  powodem był  niewłaściwy tryb  zwołania  sesji.  Musimy tą
uchwałę podjąć raz jeszcze.

Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Głosy za 14
Głosy przeciw ----
Głosy wstrzymujące się ----
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod numerem XLV/341/10

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie
przebiegu sieci gazowych w Gminie Kłodawa 
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Kierownik Jesis  jest to uchwała która według Państwa sugestii została podzielona na dwie części.
Teraz  przedstawiamy obszar  dotyczący Kłodawy,  który  został  uzgodniony z  mieszkańcami  na
zebraniach. Proszę tylko o  wprowadzenie w rozdziale 12 „przepisy końcowe” w § 17 pkt. 2 literę
„b”  o  treści  osób  fizycznych,  zgodnie  z  Decyzją  Marszałka  Województwa  Lubuskiego  znak
DN.I.6012-19/10  z  20  kwietnia  2010r.  Głosowanie  tego  projektu  uchwały  rozstrzyga  sposób
rozpatrzenia uwagi Wójta Gminy która są załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
Radny Obidowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Komunalnej.

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

Głosy za 14
Głosy przeciw ----
Głosy wstrzymujące się ----

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod numerem XLV/342/10

Wydanie opinii  o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji
Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczno Chorych w Międzyrzeczu. 

Przewodniczący  Legan do  Biura  Rady wpłynęło  pismo  od  Wice  Marszałka.  Przewodniczący
Legan odczytał treść pisma. 

Radny Kubera jestem zbulwersowany poniewaŜ  w piśmie jest mowa tylko o likwidacji szpitala, a
nie ma słowa o dalszym funkcjonowaniu, czyli będzie tak jak w Szpitalu w Kostrzynie, oddziały
będą  likwidowane,  poniewaŜ  będą  niedochdowe.  Z  mojej  strony  jest  wielki  sprzeciw  i mam
nadzieję, Ŝe wszyscy radni się nad tym pochylą, bo my mamy przegłosować coś, co będzie nam
potrzebne, bo kto wie, czy za rok, czy za dwa nie będziemy korzystać z tych róŜnych terapii, a nie
będziemy mieli gdzie. Ja proponuje to jeszcze raz przeczytać lub odłoŜyć głosowanie.

Przewodniczący Legan mamy na odpowiedz 30 dni.

Radna  Zienkiewicz myślę,  Ŝe  przy  tak  powaŜnej  sprawie  przynajmniej  ktoś  z  Sejmiku
Wojewódzkiego powinien  się  pofatygować  do  rady,  do  poszczególnych  komisji,  a  oni  walnęli
pismo i róbcie sobie co chcecie, bo myśmy tak wymyślili. To jestem moim zdaniem niepowaŜne, z
takim stanowiskiem powinniśmy im przekazać, Ŝe odrzuciliśmy  bo w takich sprawach nie wysyła
się pisma, tylko się przyjeŜdŜa, wyjaśnia i się rozmawia.

Radna Kaźmierczak ja uwaŜam Ŝe nasza wiedza jest znikoma na ten temat z dokumentów które
zostały tutaj  dołączone do projektu uchwały,  w moim przekonaniu to kolejna próba rozłoŜenia
odpowiedzialności.

Radni ustalili, Ŝe opinia wydana przez Radę powinna być negatywna.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  poprawkę  w  projekcie  uchwały  zamieniającą  słowa
opiniuje się pozytywnie, na opiniuje się negatywnie.
Głosy za -14
Głosy przeciw --
Głosy wstrzymujące ----
Następnie Przewodniczący Legan poddał pod głosowanie cały projekt uchwały.
Głosy za 14
Głosy przeciw ----

 - 12 - 



Głosy wstrzymujące ----

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod numerem XLV/343/10

Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Kłodawa. 

Przewodniczący Legan, tak jak wynika z wyborów uzupełniających  członkiem Komisji został Pan
Sonnek. Proszę o przegłosowanie projektu uchwały.
Głosy za 14
Głosy przeciw ----
Głosy wstrzymujące ----

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod numerem XLV/344/10

Podjęcie Uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sporu i
Turystyki oraz Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Kłodawa. 

Przewodniczący Legan, tak jak wynika z wyborów uzupełniających  członkiem Komisji został Pan
Sonnek. Proszę o przegłosowanie projektu uchwały.
Głosy za 14
Głosy przeciw ----
Głosy wstrzymujące ----

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod numerem XLV/345/10

Podjęcie Uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Kłodawa.

Kierownik  Jesis Przedmiotowa  nieruchomość  nie  była  ujęta  w  wykazie  nieruchomości
przeznaczonych  do  sprzedaŜy  na  rok  2010.  Obecnie  brak  jest  zainteresowania  nabyciem
nieruchomości,  które  proponujemy do  zbycia.  Istnieje  powaŜna  obawa realizacji  dochodów w
zakresie zbycia mienia. Dla działki oznaczonej numerem 321/40 została wydana w dniu 16.11.2005
roku  decyzja  Nr  114/05  o  warunkach  zabudowy  inwestycji  polegającej  na  budowie  zakładu
betonowych elementów wibroprasowanych. Podjęcie uchwały umoŜliwi wszczęcie postępowania
poprzedzającego zbycie tej nieruchomości. 

Radny Piotrowski poprosił aby na ten temat wypowiedziała się pani Sołtys.

Sołtys  Gryska JeŜeli  to  moŜliwe  prosiłabym  o  wstrzymanie  się  z  podjęciem  tej  decyzji
przynajmniej na razie. My nie chcemy negować wszystkich pomysłów w sprawie tej działki, ale jest
to ostatni kawałek ziemi w obrębie całego Sołectwa. W innych Sołectwach kupuje się grunty do
dyspozycji mieszkańców, a tutaj na takiej malutkiej powierzchni zgromadzonych jest ponad 200
osób plus zakład,  my zaczynamy się  dusić.  Odczekajmy,  będzie zebranie mieszkańców,  to  się
zastanowimy. Za duŜo się tego robi, a moŜe będzie to potrzebne np. na cele rekreacyjne, jeŜeli
modernizacja drogi przyjdzie i zabiorą ostatni kawałek ziemi na wjazd na pętlę, bo boisko sportowe
będzie zlikwidowane jeŜeli będzie modernizacja. Gdzie wtedy pójdziemy w którą stronę, my nie
mamy nic przeciwko temu Ŝeby sprzedawać, ale zróbmy to rozsądnie, nie krzywdźmy przy tym
innych ludzi innym kupujemy dodajemy, a tym chcemy zabrać ostatnie.

Radna Zienkiewicz jestem zaskoczona stanowiskiem Pani  Sołtys,  z  racji  tego,  Ŝe byliśmy na
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kontroli  Sołectwa okazało  się,  Ŝe przez 4  lata  ani  razu  nie  było  zebrania  Rady Sołeckiej,  ani
mieszkańców. Czyli Ŝadnych mieszkańców nie interesują te sprawy przynajmniej nie mamy na to
Ŝadnych dokumentów, czyli mieszkańcy są mało zainteresowani tym, co się wokół dzieje. Teren ten
był  przeznaczony  do  sprzedaŜy,  miał  tam  powstać  zakład  do  produkcji  polbruku  i  kaŜdy  z
mieszkańców musi sobie zdawać sprawę Ŝe albo wokół własnego domu będzie miał lodowisko,
korty tenisowe, boisko, basen i nie wiadomo co jeszcze i będzie płacił 8 razy takie podatki jak płaci,
albo będziemy mieli  jakieś  firmy,  jednostki  które będą  nam przynosiły podatki.  Przy ostatnim
objeździe byliśmy koło państwa i nie zauwaŜyli śmy Ŝeby ktoś, gdzieś się dusił, są tam tereny gdzie
moŜna sobie pospacerować i daj BoŜe Ŝeby było tak wszędzie, np. w Chwalęcicach takich terenów
nie mamy a jest ponad 900 osób. Więc nie przesadzajmy z tym, Ŝe tutaj mamy robić boisko, a kto
będzie utrzymywał to boisko za jakie pieniądze. W Chwalęcicach jest boisko które od dawna tam
jest, a teren się nie nadaje na Ŝadną inną działalność. A pozostałe tereny zostały wysprzedane, aby
mogły przynosić pieniądze.

Kierownik Jesis małe wyjaśnienie, taki teren na sport i  rekreację w studium przewiduje się na
Szklarnię od strony Gorzowa i tam jest spory kawałek przeznaczony na sport i rekreację. 

Radna Kaźmierczak faktem jest, Ŝe sposób zagospodarowania tego terenu poruszany jest  juŜ lata,
my juŜ  od poprzedniej kadencji  mówiliśmy o tym, Ŝe ma być  właśnie takie zagospodarowanie.
JeŜeli to jest taka nagła sytuacja i mino, Ŝe mieszkańcy się nie spotykają, moŜe istnieje moŜliwość
Ŝeby skonsultować to z mieszkańcami, pobudzić ich do działania. I nie ma Ŝadnych zastrzeŜeń, Ŝeby
przesunąć to na majową Sesję jeŜeli są jakieś wątpliwości.

Przewodniczący Legan uchwała została wprowadzona w porządek obrad, wszyscy głosowali za
tym porządkiem a teraz będziemy wycofywać. 

Wójt Mołodciak  nie chciałabym za miesiąc stanąć z państwem przed hasłem, z których zadań
rezygnujemy, w budŜecie są dochody i wydatki. Większość naszych zadań ruszyła, do sprzedaŜy
zostało zapisanych 5 działek, a chętny jest na jedną, jak wiecie państwo budŜet był teŜ zapisany na
dochody, dobrze Ŝe zgłosił się taki kontrahent myślę, Ŝe się nie wycofa. I nie jest to działalność
przynosząca  jakieś  uboczne  skutki  dla  mieszkańców,  przeciwnie  będziemy  mogli  realizować
zadania które mamy. Rozumiem Ŝe mieszkańcy Szklarni- RóŜanki borykają się teraz z problemem
związanym z uporządkowaniem własności gruntów Sołectwa, związane jest to z tym Ŝe generalna
dyrekcja  dróg  krajowych  i  autostrad  jeszcze  nie  przystąpiła  do  modernizacji  tej  części  drogi,
poniewaŜ  mamy tam  zaległości  z  panem  Kuczyńskim.  Na  terenie  prywatnym  stoi  przystanek
autobusowy, nie jest to Sołectwo pozbawione swoich gruntów. Nie sądzę, Ŝeby to było krzywdzące
dla  mieszkańców,  natomiast  obawiam się  wykonania  budŜetu  poniewaŜ  nie  chcę  wchodzić  w
większe długi. Dlatego teŜ, teraz trzeba całą procedurę przeprowadzić, trzeba zrobić wycenę przed
konkretną sprzedaŜą, jeszcze przed nami około 2 albo 3 miesiące.

Radna Zienkiewicz jeszcze jedna sprawa, teren ten przeznaczony jest od niepamiętnych czasów
pod funkcję uŜytkowania pod firmy, usługi, jeŜeli ten teren był tak bardzo potrzebny mieszkańcom,
to dlaczego przez tyle lat nie złoŜyli wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

Radny Lawer w Gorzowie na ratuszu jest napis “dla dobra publicznego”, myślę Ŝe teŜ musimy na
to zwrócić uwagę. Działając na terenie publicznym musimy patrzeć za i przeciw. Zgadzam się z
tym, Ŝe jest  zastój  na rynku nieruchomości,  i  jak znajdzie się  okazja Ŝeby moŜna było dobrze
sprzedać,  potem przeznaczyć  pod  inwestycję,  takim  kierunkiem powinna się  kierować  Gmina.
Chciałbym się zapytać Pani Mecenas czy tryb proceduralny jest teŜ zachowany, czy tu nie będzie
jakiegoś konfliktu, Ŝe dostaliśmy tą uchwałę bo Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe głosowaliśmy.
Oczywiście,  Ŝe głosowaliśmy Ŝeby potem nie  było  Ŝadnych konkluzji  Ŝe to  jest  nie  zgodne z
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prawem. 

Przewodniczący Legan Wójt ma prawo zgłosić na ostatnią chwile uchwałę, jeŜeli rada przyjmie ją
do porządku obrad to wszystko jest w porządku. 

Wójt Mołodciak  ten napis nie obowiązuje tylko w Gorzowie ale teŜ  w Kłodawie właśnie dla
mieszkańców będziemy modernizować  m.in.  Salę  w RóŜankach, nie chciałby Pan stanąć  przed
faktem, Ŝe nie będzie na to pieniąŜków. 

Sołtys Gryska ja zgłaszam prośbę mieszkańców, co państwo z tym zrobią, jak państwo potraktują
mieszkańców to państwa sprawa. 

Radny Kubera ja wnioskuje o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania. 

Przewodniczący Legan kto z państwa jest za przyjęciem wniosku formalnego. 
głosy za 12
głosy przeciw 2
głosy wstrzymujące się ----

Przewodniczący Legan wniosek formalny został przyjęty zamykam dyskusję 

Przewodniczący Legan poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Głosy za 10
Głosy przeciw 3
Głosy wstrzymujące 1

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod numerem XLV/346/10

Pkt. 10 Wolne wnioski 

Komendant Matczak  jest  z  nami Zastępca Komendanta II-go Komisariatu w Gorzowie,  osoba
odpowiedzialna za działalność prewencyjną na terenie gminy Kłodawa i chcę powiedzieć, Ŝe bardzo
dobrze  się  nam  współpracuje  i  prosiłbym,  Ŝeby  nie  wracać  do  przeszłości,  tylko  myśleć  o
przyszłości.  Przede wszystkim zaleŜy nam na zabezpieczeniu sezonu letniego i Ŝebyśmy w tym
kierunku poszli. 

Z-ca Komendanta chciałbym powiedzieć Ŝe współpraca z gminą układa nam się bardzo dobrze i z
pięciu gmin które mamy pod opieką najlepiej nam się tutaj współpracuje ze StraŜą Gminną, Leśną,
Rybacką. Dzielnicowi wykonują wszelkie działania które wynikają z ich działań, które wynikają ze
zgłoszeń indywidualnych i które wynikają ze zdarzeń na bieŜąco. Początek roku był trochę trudny,
poniewaŜ  mieliśmy na komisariacie małe zmiany. Na terenie gminy tym razem jest dzielnicowa
mamy pierwszą  kobietę  na  stanowisku  dzielnicowym  Pani  Ewa  Muciejewska  jest  na  terenie
RóŜanek,  Santoczno,  Rybakowo  i  wszystkich  tamtych  terenach.  Wspólnie  przygotowujemy ze
StraŜą Gminną, StraŜą Leśną plan działania w sezonie letnim. Na dzień dzisiejszy komisariat jest
wzmacniany etatami, jest przyznane dodatkowe 5 etatów, docelowo będzie ich 15. Będzie to pluton
patrolowy, który pomoŜe nam ogarnąć ten cały teren 5 gmin. Nie będziemy tak zaleŜni od Komendy
Miejskiej, która bardzo często wykorzystuje dzielnicowych do zabezpieczeń w Gorzowie. Jesteśmy
przed spotkaniem z przedstawicielami inspekcji drogowej, bo ostatnio były problemy z przewozem
tonaŜy piasku, drzewa i innych materiałów na terenie gminy. Waga na terenie gminy juŜ działa więc
wzmocnimy juŜ  te  wszystkie  działania  odnośnie  przewozów.  Jesteśmy teŜ  wspomagani  przez
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wydział drogowy Komendy Miejskiej, poniewaŜ są problemy z kładami, motorami czy krosami.
WzmoŜone są działania weekendowe. Z takich rzeczy które państwa interesują, bo przyszła wiosna
to działania nazwane „działaniami  porządkowymi”.  Trzeba się  spodziewać  kontroli  w składzie
dzielnicowy, pracownik administracji,  StraŜ  Gminna, będziemy teŜ  sprawdzać,  rzeczy które teŜ
wynikają z przepisów porządkowych. 

Radna Zienkiewicz jedno pytanie do Pana Komendanta bo spotykamy się cały czas i to jest tak
jakbyśmy grochem o ścianę rzucali. Był swojego czasu dzielnicowy którego znaliśmy, wszyscy byli
zaskoczeni, Ŝe mamy nowego dzielnicowego i nikt nie wie jak ten dzielnicowy wygląda, wiemy
tylko, Ŝe nosi spódnice ale nic po za tym. Czy teraz juŜ jest tak dobrze, Ŝe jak ja zadzwonię, Ŝe coś
złego się dzieje w Chwalęcicach, to nie uzyskam odpowiedzi nic nie mogę zrobić bo obstawiam
ŜuŜel. Bo ja nie rozumiem jak dzielnicowy moŜe mieć obszar Rybakowa i Chwalęcic ja bym nie
dała rady. 

Z-ca Komendanta tym samym pytaniem zabiła mnie pani w zeszłym roku.Oczywiście, komisariat
ma jakąś ograniczoną liczbę ludzi, prawda jest taka, Ŝe dzielnicowi wykonują zadania. W zeszłym
roku zadała pani pytanie; „po co to jak dzielnicowych nie ma”, ja do dnia dzisiejszego nie dostałem
od pani ani jednego zgłoszenia z pretensjami do pracy dzielnicowego. MoŜe pani sprawdzić sobie w
kaŜdej Gminie, tu w Gminie, czy z panem Konieczukiem, czy nie są załatwiane sprawy na telefon
tu w komisariacie.

Radna Zienkiewicz rzeczywiście ta dyskusja w ogóle nie jest potrzebna jest tak jak było rok temu,
dwa lata temu i tak będzie. Myślę, Ŝe tu w ogóle nie ma o czym dyskutować. Jak mam mieć uwagi
do pracy dzielnicowego którego nie znam. Pan dzielnicowy nie raczył pokazać się u Radnych, u
sołtysa powiedzieć, Ŝe jest, podać nr telefonu. I w związku z tym stawiam wniosek o zakończenie
tej dyskusji. 

Komendant Matczak faktycznie ten kontakt był słaby i to nie ulega Ŝadnej wątpliwości, ale to
zaleŜało od tego jak czułby się gospodarzem ten funkcjonariusz i od akceptacji tych ludzi. Myślę, Ŝe
trzeba by było odciąŜyć tych dwóch dzielnicowych od róŜnego rodzaju zadań np. od pilnowania
róŜnych imprez.  Bo faktycznie jest  tak jak Pani  Radna mówi,  dzwoni  do dzielnicowego,  a on
zabezpiecza ŜuŜel i tak te fakty wyglądają. 

Barbara Trawi ńska ja w związku ze zmianą dzielnicowych ponawiam swoją prośbę za kaŜdym
razem kiedy się zmieniają dzielnicowi, odnośnie odwiedzin na świetlicach wiejskich. Na terenie
gminy mamy 10 świetlic na 11 sołectw. I cała młodzieŜ jaką mamy skupia się wokół tych świetlic.
Panie  mają  róŜne  problemy wychowawcze  na  terenie  swoich  Sołectw  z młodzieŜą,  dziećmi,
młodzieŜą  szkolną,  więc  prosiłabym,  przy  objazdach  kontrolnych  aby  państwo  zaglądali  i
odwiedzali te świetlice. Panie pracują w godzinach popołudniowych do godziny 19 a niektóre do
20, Ŝeby się pokazać porozmawiać z paniami czy mają jakiś problem. Bo często są to wybryki takie
chuligańskie,  bo często się  zastanawiamy czy zadzwonić,  absorbować  tą  policję  czy nie.  A w
momencie kiedy ta policja się pokazuje i młodzieŜ zdaje sobie sprawę Ŝe jest częsty kontakt jest
nam łatwiej funkcjonować. 

Radny Obidowski jeśli chodzi o dzielnicowych, to chciałbym numer telefonu tej pani.

Radny Konieczuk ja ze swojej strony wędkarskiej chciałbym podziękować za swoją współpracę.
My po prostu  chcielibyśmy ich  widzieć  więcej  panie  Komendancie,  bo ja  dzwonie  i  chcę  się
umówić a on mówi Ŝe obstawia Owsiaka na stadionie. Ja rozumiem, Ŝe np. nasz dzielnicowy jest
chory to jakiś inny go zastępuje. My byśmy chcieli, Ŝeby ci nasi dzielnicowi byli u nas chociaŜ 90%
tego czasu który oni pracują, Ŝeby spędzali na terenie naszej gminy. MoŜe jak teraz Komendant
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mówi to wejdzie ta prewencyjna słuŜba patrolowa to oni będą inne sprawy załatwiać a oni będą tu
na miejscu. Ja ze współpracy jestem zadowolony bo oni w ramach moŜliwości  robią wszystko,
komendant teŜ, ale my chcemy Ŝeby ci ludzie byli u nas. 

Radny Kubera ja pan Piotr był  naszym dzielnicowym to nie trzeba było go zapraszać,  był  na
kaŜdym zebraniu wiejskim, ja  pytałem pana Komendanta aby wymienił,  a jak nie zna to Ŝeby
podesłał do gminy taką informację, który dzielnicowy był na zebraniu wiejskim.

Z-ca  Komendanta-  wiem  na  pewno,  Ŝe  byli  i  tu  państwo  potwierdzają.  Jjednej  rzeczy  nie
przeskoczymy ani ja ani państwo, jest to zabezpieczenie imprez w mieście, nasza współpraca ze
StraŜą Gminną polega na tym, Ŝe my się kontaktujemy. StraŜ Gminna kontaktuje się bezpośrednio
ze mną i ja jestem w stanie zmienić grafik takich dzielnicowych i jeszcze innych czynności i my
układamy ten grafik razem. Jeśli nagle coś wypływa to ja nie jestem  wstanie tego zmienić lub jak
czegoś nie ma. Ale my nie dzwonimy czy coś  zmienić, mój telefon jest dostępny tak samo jak
dzielnicowych.  Wystarczy  jeden  telefon  i  wiele  rzeczy  na  pewno  by  uległo  zmianie.  Ja  nie
zamierzam bronić dzielnicowych, ale trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, bo wiem jacy są ludzie jeśli
mogą to będą kombinować. Telefon pani Ewa Muciejewska 519- 534-402, Bogdan Prokopiuk 519-
534- 401.

Przewodniczący Legan był wniosek formalny nie ma więcej pytań, więc zamykamy dyskusje z
panem Komendantem. 

Barbara Trawi ńska w tym roku GOK w Wojcieszycach obchodził  skromny jubileusz 25-lecia
działalności, mieliśmy przyszykowaną uroczystość na 16 kwietnia w związku z Ŝałobą narodową,
byliśmy zmuszeni  przesunąć  tą  uroczystość  na  30  kwietnia  na  godz.  17.  Wszystkich  państwa
serdecznie zapraszam na skromny poczęstunek. 

Sołtys Gryska wieś  RóŜanki  składa wniosek na odnowę  wsi,  czy ten wniosek na odnowę  wsi
obejmuje równieŜ moje sołectwo. Jest to miejscowość prawie jedna, mu juŜ nie moŜemy złoŜyć
takiego  wniosku.  Bo  taki  wniosek  moŜe  złoŜyć  tylko  miejscowość,  nie  sołectwo.  Zrobiła  się
strasznie nie zręczna sytuacja. Pytam się innych osób czy to moŜe obejmować, czy nie i nikt nic nie
wie. Gdyby ktoś mógłby mi odpowiedzieć byłabym wdzięczna. Mam wielką prośbę do radnych,
jeśli są jakieś sprawy dotyczące nas, bardzo proszę chociaŜ o najmniejszą konsultację. Ja pracuje w
Urzędzie moŜna się zapytać, tak zdarzyło się z kortem. Jeśli nie chcecie Ŝebyśmy byli to wystąpcie z
wnioskiem o likwidację sołectwa, moŜe tego chcecie. 

Wójt Mołodciak  odnowa wsi RóŜanki, miejscowości które miały przygotowane projekty odnowy
wsi, powinny w najbliŜszym czasie zwołać zebrania wiejskie poniewaŜ z dniem 21 kwietnia weszło
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybów
przyznawania pomocy finansowej w ramach odnowy wsi. To są takie kosmetyczne prace nad tymi
dokumentami. Czyli po 21 kwietnia musi być zebranie, które kosmetykę w tych planach wprowadzi.
A co do pytania pani Sołtys naleŜało by uaktywnić tu naszą pracownicę Martę Wawrzyniak, która
pracuje nad tym, bo faktycznie jest to jedna miejscowość. MoŜna by było to robić jednocześnie
poniewaŜ faktycznie nie przekładałam państwu jeszcze projektu tej uchwały. Ale trzeba by było się
zastanowić co Szklarnia RóŜanki by chciała. Teraz trzeba patrzeć czy to jest jedna miejscowość. Bo
na  jedną  miejscowość  przypada  500tys.  a  rozbudowa  tej  sali  to  jest  duŜy  koszt  nawet  po
pomniejszeniu tego zadnia bo mieliśmy takie spotkanie w związku z tym naleŜało by dwie rady
sołeckie posadzić razem, Ŝeby rozmawiały i podjęły wspólne decyzje. 

Radny Lawer ostatnio prosiłem panią Wójt aby moŜna było oznakować pracowników chodzi mi o
plakietki, w Urzędzie jest bardzo duŜo ludzi nowych których nie znamy i wtedy będziemy wiedzieć
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czy rozmawiamy z osoba kompetentną. 

Sekretarz  w zakresie informowania się  naszych mieszkańców, załatwienia jakichkolwiek spraw
mamy biuro obsługi interesanta. I tam otrzyma się informacje gdzie i u kogo jaki wachlarz spraw
moŜna załatwić. JeŜeli tam nie uzyska informacji jest jeszcze rozpiska która wisi w urzędzie, oprócz
tego rozpiska przy wejściu do kaŜdego pokoju. JeŜeli to jeszcze powoduje problem w komunikacji,
i uwaŜacie, Ŝe potrzebne są plakietki, to proszę bardzo, nie ma problemu moŜna to wprowadzić. 

Radny Lawer to nie będzie mętlik tylko wydaje mi się, Ŝe to będzie ułatwienie. 

Radna Zienkiewicz byłam urzędnikiem 26 lat i nie wolno mi było nigdzie chodzić bez plakietki jak
się nazywam jakie mam stanowisko i z jakiego jestem wydziału.JeŜeli ktoś chce być urzędnikiem to
nie ma prawa do anonimowości, kaŜdy powinien wiedzieć kto jest kim, tym bardziej, Ŝe są nowi
pracownicy, Ŝe są staŜyści. I my radni którzy często bywamy, gubimy się w tym czy to jest ktoś z
urzędu. Myślę, Ŝe ta sprawa nie podlega dyskusji. 

Przewodniczący Legan plakietki będą więc nie dyskutujmy. 

Sekretarz dobrze plakietki będą będziemy pierwszą gminą w stosunku do Gorzowa. 

Z-ca Komendanta Ŝeby uniknąć tego braku kontaktu w przyszłym roku, chciałbym podać jeszcze
swój numer telefonu 519-534-068 Krzysztof Kamiński. 

Wójt  Mołodciak  drodzy państw zbliŜa się  Kłodawska Majówka,  jest  taka konkurencja sołtysi
kontra radni, wszyscy oczywiście będą mogli brać udział, mam nadzieje, Ŝe będziemy się wszyscy
integrować  podczas tej  majówki.  Bardzo proszę  jak  pan Przewodniczący pozwoli,  Pani  Celina
przedstawi nam program majówki. 

Pani Kustorz przedstawiła program tegorocznej majówki. 

Wójt Mołodciak  bardzo zachęcam państwa do udziału w majówce. 

Przewodniczący Legan przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych do końca kwietnia. Na
poprzedniej  sesji  ustaliliśmy,  Ŝe  komisja  rewizyjna  rozpatrzy  skargę  jaką  złoŜyło  dwóch
mieszkańców pan Gorol i  pan Wasilewski uczestnicy zebrania Wiejskiego. Komisja rozpatrzyła
skargę i  złoŜyła wniosek aby Pan Górski na najbliŜszym zebraniu wiejskim przeprosił za swoje
zachowanie Pana Gorala i Wasilewskiego.

Radna Zienkiewicz chyba tutaj doszło do głębokiego nieporozumienia bo prawo wyborcze mówi
jednoznacznie, Ŝe kaŜdy kto chce kandydować na radnego ma do tego prawo, jeŜeli pochodzi z
danego terenu i jest tam zameldowany i zbierze chyba 30 podpisów. I nie ma Ŝadnej instytucji,
Ŝadnego organu które by opiniowało, skąd to się mogło wziąć w tej radzie sołeckiej. 

Radny Kubera proszę przypomnieć sołtysom i radzie sołeckiej, Ŝe są przedstawicielami całej wsi
bez względu na to czy kochają kogoś czy nie i nie mają prawa do tego aby zabraniać wypowiadania
się.

Przewodniczący Legan przypomniał,  Ŝe jest  organizowany wyjazd Radnych do Parlamentu do
Brukseli, w ciągu tygodnia  proszę o określenie chęci wyjazdu.
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Radna Zienkiewicz dlaczego to akurat musi być czerwiec. 

Przewodniczący Legan poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty o ustalenie terminu komisji w
celu omówienia sprawozdań przez kierowników jednostek. 

Radny Konieczuk odczytał odpowiedzi na interpelacje radnych na poprzedniej Sesji  i  wniosek
pana Sławomira Urbana. 

Pan Czapliński Chciałbym podziękować radnym za pozytywną decyzję lokalizacji tego Gazociągu,
równieŜ chciałbym podziękować pani Wójt za współpracę. Muszę powiedzieć Ŝe Pani Wójt jest dla
nas bardzo wymagająca, musieliśmy spełnić wszystkie Ŝądania i oczekiwania jakie nam postawiła.
Dlatego  nie  dziwię  się,  Ŝe  dzisiaj  jednogłośnie  uzyskała  absolutorium,  gratuluje.  Natomiast
odnośnie  majówki,  którą  państwo  urządzacie  proponuję,  Ŝebyście  wystąpili  do  nas  o  jakieś
dofinansowanie, nie chce podejmować tutaj, Ŝadnego zobowiązania ale przekonany jestem, Ŝe to
będzie pozytywne.

Radny Mołodciak na ostatniej sesji był u nas kierownik rejonu dróg, chodzi o nasze drzewa które
są przy drodze powiatowej, obiecał, Ŝe zostanie to zrobione, napisałem interpelacje nie mam Ŝadnej
odpowiedzi. Do dzisiaj dwa drzewa zostały usunięte, 3 jeszcze zostały, widać w jakim stanie te
drzewa są. One są po prostu puste w środku i teraz jest okazja to zrobić jak remontujemy tą drogę. 

Kierownik  Kwiatkowski  na  pańskie  wszystkie  interpelacje  nasza  odpowiedz  jest  jednakowa,
napiszemy do powiatu i błagamy, Ŝeby to zrobili i  w tej sprawie mogę tylko powiedzieć, Ŝe teŜ
przekaŜemy to co powiedział pan radny. 

Radna Zienkiewicz wracam do tematu inwentaryzacja poszczególnych miejscowości, przekazano
to  do  starostwa powiatowego  kosztowało  nas  to  mnóstwo pracy,  mieliśmy mieć  z  tego  zyski
finansowe nie mamy nic, co się z tym dzieje. Druga sprawa uporządkowanie okręgów gminnych co
się z tym, teŜ dzieje? 

Kierownik Jesis pismo zostało napisane i wysłane w tym samym dniu co była komisja budŜetowa
nie mamy jeszcze Ŝadnej  odpowiedzi,  są  to faktycznie uciekające pieniądze. JeŜeli  teraz kaŜda
działka która zmieni swój okręg musi mieć przeprowadzoną całą procedurę łącznie z wpisaniem do
ksiąg wieczystych. Dlatego kaŜdą jedną działkę, trzeba by było przepisać i spadło by to na nas, były
by to ogromne koszty, dlatego ta sprawa stoi w miejscu, bo w budŜecie nie mamy takich środków. 

Radna Kaźmierczak właśnie ustaliliśmy termin Komisji Oświaty 12 maja godz.; 11;00. 

Przewodniczący Legan zamknął punkt wolne wnioski. 

Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Gminy Kłodawa.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Legan  zamknął obrady  I Sesji Rady
Gminy Kłodawa

Na tym protokół zakończono
protokołowała
K.Klosowska

Przewodniczący Rady Gminy

          Andrzej Legan
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