
Protokół z posiedzenia XLVI Sesji Rady Gminy Kłodawa,
która odbyła się w dniu 09 czerwca 2010r.

w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej.

Proponowany porządek obrad
1.Sprawy organizacyjne.
a) otwarcie posiedzenia; 
b) stwierdzenie quorum;
c) przyjęcie porządku obrad;
d) przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Kłodawa.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy Kłodawa za 2009 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie za 2009
rok.
6. Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chwalęcicach za 2009rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zmiany uchwały budŜetowej Gminy Kłodawa na 2010 rok
b. zaciągnięcia planowanego kredytu długoterminowego.
c. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Kłodawa za

I półrocze
d. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na realizację zadania “Budowa

chodnika w Lipach” 
e. udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Gorzowskiemu  na  realizację  zadania

“Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  1410  F  w  miejscowości  Lubno  gmina  Lubiszyn,
Santocko gmina Kłodawa.”

f. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na realizację zadania “Budowa
obiektu  mostowego  w  ciągu  drogi  powiatowej  nr  1410  F-  ul.  Chwalęcicka  wraz  z
dojazdem i przepustem.”

g. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na realizację zadania “Remont
drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Wojcieszyce- RóŜanki”

h. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na realizację zadania “Budowa
odcinków ścieŜek rowerowych w Łośnie i RóŜankach” 

i. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na realizację zadania “budowa
transgranicznej ścieŜki rowerowej Kietz- Kostrzyn nad Odrą- Barlinek.”

j. nadania nazwy ulic w miejscowości RóŜanki
k. wyraŜenie zgody na sprzedaŜ garaŜu oraz udziału w częściach wspólnych stanowiących

własność Gminy Kłodawa. 
l. odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

działki nr 372/5 połoŜonej w obrębie RóŜanki, gmina Kłodawa. 
m. uchylenia  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  opracowania  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w obrębie wsi Kłodawa i Wojcieszyce
n. zmiany uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr IV/17/06 z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie

ustalenia diet ryczałtowych dla radnych i sołtysów Gminy Kłodawa.
o) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłodawa 
8.Wolne wnioski.
9. .Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Kłodawa.

Pkt 1a otwarcie posiedzenia
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Przewodniczący Legan przywitał wszystkich przybyłych na XLVI Sesję Rady Gminy
Kłodawa. Przed rozpoczęciem obrad udzielę głosu przedszkolakom z Gminnego Przedszkola
Bajkolandia.
Dzieci z przedszkola w Kłodawie złoŜyły Radnym i pracownikom Urzędu  Ŝyczenia z okazji
Dnia Samorządowca i wykonały specjalnie na tą okazję przygotowany repertuar.

Wójt  Mołodciak  i  Przewodniczący Legan podziękowali  przedszkolakom za przybycie i
powrócili do realizacji porządku obrad.

Pkt 1b stwierdzenia quorum
Przewodniczący Legan na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 12
radnych wobec czego jest ona prawomocna aby móc podejmować na niej uchwały. 

Pkt 1c Przyjęcie porządku obrad.
Wójt Mołodciak  poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
weksla in blanco.

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

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Pkt 1d Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Kłodawa.

Przewodniczący  Legan czy  są  jakieś  uwagi  do  protokołu.  Ja  miałem  kilka  ale  juŜ  je
zgłosiłem Pani Kamili. 

Radni  nie zgłosili  uwag  w związku z  powyŜszym  Przewodniczący podał  protokół  pod
głosowanie.

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

Pkt 2 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

Wójt  Mołodciak  odczytała  sprawozdanie  kierowników  referatów  z  działalności
międzysesyjnej.

Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do sprawozdania

Radny Kubera co się stanie ze zdjętym brukiem z przebudowy ul. Wojcieszyckiej.
 
Wójt  Mołodciak  tak  jak  Państwo  pamiętają  na  etapie  tworzenia  projektu  budŜetu  nie
przyjęliśmy wszystkich zadań o które prosili mieszkańcy. W Santocznie musieliśmy odmówić
przedłuŜenia  ulicy  Jeziornej,  więc   zdjęty  bruk  z  Wojcieszyckiej  jest  zdeponowany  w
zakładzie komunalnym i pójdzie na remont drogi w Santocznie. Zapewniam, Ŝe ani jeden
kamień nie wyszedł stamtąd nigdzie indziej. 
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Kierownik  Zatoka  usypujemy  górę  z  kamieni,  która  ma juŜ  5m wysokości,  ładowarką
wozimy kamień, jest to na terenie ogrodzonym i Ŝaden kamień nie zginie.

Radny Piotrowski mam prośbę. Ma być robiony parking przy Ośrodku Zdrowia, ale proszę o
przyspieszenie prac bo zaczyna się jeździć maszynami rolniczymi i przejazd jest utrudniony
poniewaŜ jest tam bardzo wąsko. Kolejna prośba do Kierownika Zakładu Komunalnego Ci
ludzie którzy koszą trawę kosiarką Ŝyłkową, widząc śmieci Ŝeby wrzucali je do kosza a nie
cięli razem z trawą. Hydrant na ulicy Kasztanowej został zgłoszony, Ŝe cieknie. I pytanie do
Pana Kwiatkowskiego co z przystankiem przy ulicy Walczaka.

Wójt  Mołodciak  odnośnie  parkingu  trwają  prace  związane  w  wyłonieniem wykonawcy.
Wystąpiliśmy  z  zapytaniem  o  cenę  do  kilku  firm  i  wtedy  podpiszemy  umowę  z  tą
najkorzystniejszą. 

Kierownik Kwiatkowski  było spotkanie w którym uczestniczyli radni. Pan  Piotrowski teŜ
uczestniczył w tym spotkaniu.  Byli przedstawiciela miasta, PKS, MZK, policji  i sprawa  ma
się  tak,  Ŝe Urząd Gminy ma ponieść  koszty wykonania zmiany organizacji  ruchu. Wtedy
Miasto jako właściciel  drogi  wykona te elementy zmiany organizacji  ruchu, ale będzie to
pewnie tylko znak. Taki projekt został zlecony i sądzę Ŝe w czerwcu moŜe w połowie lipca
będzie wykonane.

Kierownik Zatoka  hydrant zostanie wymieniony, inaczej się nie da. Co do śmieci to zwrócę
uwagę.

Radna  Kaźmierczak kolega  Piotrowski  zadał  pytanie  w  sprawie  przystanku.  Ja  jeszcze
sygnalizuję problem migających lamp w Zdroisku. To jest juŜ plaga poniewaŜ  juŜ kilka lamp
świeci w taki specyficzny sposób. 

Kierownik Kwiatkowski  zapisuje i sprawdzę.

Radna Kaźmierczak chodzi o oświetlenie uliczne.

Pani Leśnicka chciałam się dowiedzieć o samochód asenizacyjny. Pani Wójt przekazała go
do zakładu komunalnego. W jakim terminie będzie on dostępny dla ludzi którzy nie mają
kanalizacji. I czy jest juŜ określona jakaś kwota.

Kierownik Zatoka  samochód chyba juŜ wyjeździe od przyszłego tygodnia. ZłoŜyliśmy pismo
do PWiK z prośbą, Ŝeby nam pozwolili wylewać ścieki do stacji w Kłodawie. Dopiero za  14
dni dadzą nam odpowiedz.  Co do cen, mamy opracowany cennik, ale jeszcze nie chce o tym
mówić. Jak zaczniemy wyjeŜdŜać, będzie informacja na tablicy ogłoszeń.

Pani Leśnicka Pani Wójt mówiła Ŝe dyskusja społeczna nad studium odbyła się. Z tego co ja
pamiętam bo byłam na tym spotkaniu,  dyskusja nie odbyła się,  poniewaŜ  nie było władz
kłodawskich więc dyskusja zostaje nieodbyta.

Wójt Mołodciak  to chyba jakieś nie porozumienie byli tam moi pracownicy Urzędu, nikt tam
prywatnie nie był.
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Pani Leśnicka byli pracownicy Urzędy Gminy. Osoby które były, stwierdziły, Ŝe władze nie
chciały rozmawiać z nimi na temat na który my chcieliśmy rozmawiać, czyli  na temat zmian
które nie zostały uwzględnione.

Wójt Mołodciak  to była dyskusja na temat przyjętych uwag przez Wójt. Dyskusja na temat
wszystkich uwag była w listopadzie.  Nasze działania mają  charakter  czysto proceduralny
wynikający z ustaw. 

Kierownik  Jesis na  spotkaniu  w  maju  powiedziałem,  Ŝe  ta  dyskusja  dotyczy  kwestii
uwzględnionych uwag, zmian jakie naniesiono na studium. Państwo przyszliście rozmawiać o
sprawach które były omawiane w listopadzie. Tak jak Pani Wójt powiedziała dyskusja z maja
dotyczyła tylko uwag uwzględnionych. Wiem, Ŝe byliście na spotkaniu, chcieliście rozmawiać
na temat  lotniska,  ale  na ten  temat  dyskusja  juŜ  była.   Na  komisjach  juŜ  tyle  stron  się
wypowiedziało, więc sądzę, Ŝe Pani Wójt niedługo będzie chciała przedłoŜyć projekt studium
dla radnych.

Pani Leśnicka ja wiem, Ŝe były zebrania, pytanie czy będzie jeszcze takie spotkanie, bo na
spotkaniach dotyczących lotniska nie było radnych. ZaleŜy nam na tym, aby spotkanie było w
takich godzinach Ŝeby pasowało wszystkim i Ŝebyśmy mogli przedstawić nasze argumenty. 

Przewodniczący Legan radni są zorientowani, jak będzie uchwała o przyjęciu studium to
będziemy do tego wracać. Dzisiaj dyskusja na temat studium nie jest planowana.

Sekretarz zostałem upowaŜniony przez Panią Wójt do reprezentowania jej osoby na dyskusji
publicznej. Nie jest uwarunkowane prawem, aby osobiście Pani Wójt była, mogą być  osoby z
Urzędu  reprezentujące Panią Wójt. W tym czasie teŜ odbyło się zebranie z mieszkańcami
RóŜanek. Nie moŜna być  w dwóch miejscach o tych samych godzinach. Co do przebiegu
dyskusji  publicznej  faktycznie tak było,  Ŝe komitet  protestacyjny  i  osoby z  duŜej  części
wyszły z  posiedzenia.  Natomiast  dyskusja nad studium  toczyła się  dalej,  niektóre osoby
zadawały pytania  dotyczące uwzględnionych uwag.  Dlaczego uwzględnionych,  dlatego Ŝe
zmiana  zagospodarowania  terenów  w  jednym  miejscu  moŜe  naruszyć  interes  osoby
bezpośrednio sąsiadującej z tym terenem, więc chodzi o zabezpieczenie interesu osób które
sąsiadują z terenem do którego zmiany zostały uwzględnione.

Radny Lawer pytanie jest sensowne, poniewaŜ  problem studium na dzień  dzisiejszy jest
najwaŜniejszą  sprawą.  Spotykamy się  na spotkaniach okolicznościowych i  Pani Wójt jest.
Dlatego sądzę, Ŝe mieszkańcy mają prawo oczekiwać takiej sytuacji gdzie moŜna rozmawiać.
JeŜeli  chodzi o ogłoszenie, zgadzam się  z Panią  Ŝe nie zostało doczytane, Ŝe uwagi  będą
zgłaszane do 11 czerwca. 

Wójt Mołodciak   Panie Radny jestem zawiedziona tym co Pan mówi. PoniewaŜ  państwo
jesteście reprezentantami  mieszkańcom, tak jak i  Ja.  NaleŜy przekazywać  informację,  ale
prawdziwą nie mijającą się z prawdą. Ja nie mam nic przeciwko spotkaniom z mieszkańcami.
KaŜdy wie, Ŝe do późnych godzin przyjmuję interesantów. Dobrze teŜ wszyscy  wiemy, Ŝe
problemowa  uchwała  niejednokrotnie  była  dyskutowana.  To  państwo  będą  podejmowali
ostateczny kształt  prawa miejscowego,  dyskusje  trwają  od  ponad roku,  kiedy ten projekt
uchwały stanął. Znamy procedurę, moŜemy z mieszkańcami dyskutować ale finał tej uchwały
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będzie na sesji, przed nikim nie uciekam. Do 11 czerwca wszyscy mają prawo składać uwagi
do tego projektu. 

Pani  Leśnicka Pani  Wójt  zdaje sobie sprawę,  Ŝe ludzie którzy pracują  i  angaŜują  się  w
projekt nie mogą być w kilku miejscach na raz. Nie mam absolutnie Ŝadnych pretensji do
Pani. Rozumiem, Ŝe jest Pani tylko człowiekiem i nie moŜe się Pani rozdwoić. Chodzi nam
tylko o to, Ŝe chcemy przedstawić  nasze argumenty. A w sprawie zatwierdzenia studium,
decyzję podejmą Radni. Nam na tym spotkaniu zabrakło po prostu radnych. Na temat tego
pisma ściągniętego ze strony Urzędu,  jest  tam nie sprecyzowana dokładna data składania
wniosków. Nie chcieliśmy wprowadzać mieszkańców w błąd, ale Ja sama mam dwa fakultety
i nie wiedziałam kiedy mija termin. 

Przewodniczący Legan w związku z brakiem dalszych uwag zamknął punkt sprawozdanie z
działalności międzysesyjnej. Korzystając z okazji witam mieszkankę naszej Gminy Izabelę
Pawłowską, która osiągnęła znaczący sukces a mianowicie Mistrzostwo Polski w Boksie w
kategorii do 80kg. Przewodniczący przekazał Pani Izabelli list gratulacyjny Ŝycząc dalszych
sukcesów. 

Wójt Mołodciak  takŜe Ŝyczyła dalszych sukcesów.
 
Pkt. 3 Interpelacje i zapytania radnych.

Radny  Lawer 28  kwietnia  na  poprzedniej  Sesji  dostałem  potwierdzenie  ustne  Pana
Przewodniczącego i oczywiście Pana Sekretarza związane z identyfikatorami, które powinni
posiadać pracownicy Urzędu Gminy. W tej kwestii  zgodziła się takŜe ze mną Pani Radna
Zienkiewicz  i  chciałbym  przytoczyć  tylko  to  co  było  powiedziane  przez  Pana
Przewodniczącego. Radny przytoczył wypowiedź Sekretarza  i Przewodniczącego dotyczący
identyfikatorów. Jak ta sprawa jest załatwiana. 

Sekretarz plakietki będą, poniewaŜ  zostały zamówione i  myślę, Ŝe w przyszłym tygodniu
pracownicy takie plakietki otrzymają. 

Radny Lawer kto jest odpowiedzialny za prowadzenie strony internetowej Urzędu Gminy
Kłodawa.

Sekretarz  za  stronę  internetową  technicznie  odpowiedzialny  jest  pan  informatyk.  Za
informacje  jakie  wpływają  są  odpowiedzialni  tematycznie  kierownicy referatów,  a całość
koordynuję Ja.

Radny Lawer to proszę mi powiedzieć Panie Sekretarzu na dzień dzisiejszy jaki jest stan
Radnych Gminy Kłodawa.

Sekretarz to jest proste pytanie a odpowiedz na to pytanie Pan zna, tam faktycznie jest błąd o
jednego radnego, ja to zgłaszałem juŜ do informatyka. Na następnej sesji postaram się Ŝeby
juŜ było poprawnie.

Radny Lawer ja przepraszam panie Sekretarzu, Ŝe się tak pytam ale to jest nie dopuszczalne,
Ŝe Radny Rutkowski zmarł w grudniu, a na dzień  dzisiejszy on jest wpisany. To nie jest
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złośliwość ale ja widzę, Ŝe informacje, które my przekazujemy nie są wykonywane tak jak my
byśmy chcieli. To nie jest pytanie zbędne, to nie jest przesłuchanie. To jest po prostu błąd w
sztuce,  gdzie  naprawdę  w  ciągu  tych  5  miesięcy  powinno  być  to  poprawione.  Proszę
sprawdzić  jakie  ostatnie  są  uchwały  Rady  Gminy.  Ja  rozumiem  Ŝe  nasza  Gmina  jest
przyjazna, ale Ŝeby przynajmniej na tej stronie był porządek. 

Sekretarz Panie  Radny,  nie  ładnie  jest  powoływać  się  na  osoby które od  nas  odeszły i
powoływać się do takich sytuacji które są teraz przez Pana tworzone. UwaŜam. Ŝe Pan Radny
Rutkowski  zasłuŜył  Ŝeby w  taki  sposób  nie  poruszać  jego  osoby,  chcąc  tutaj  ukazywać
niewłaściwości na stronie internetowej. Chciałbym Panu przypomnieć, Ŝe był taki pomysł aby
nie podejmować uchwały o wygaśnięciu mandatu Pana Rutkowskiego z uwagi na szacunek.
Taki był pomysł i państwo doskonale pamiętacie. I nie powinno się stosować takich metod bo
Pan Rutkowski był dobrym Radnym. 

Radny Piotrowski czy MZK dało odpowiedz na temat biletów za złotówkę z Santocka do
Kłodawy. 

Kierownik Kwiatkowski  takiej odpowiedzi nie otrzymałem i podejrzewam, Ŝe nie otrzymam
chyba, Ŝe budŜet pokryje resztę naleŜności czy kosztów za przejazd. Natomiast my byliśmy na
spotkaniu z MZK na temat komunikacji  łączącej Wojcieszyce z RóŜankami.  RozwaŜamy
odejście od świadczenia  usług przez PKS, a wejście MZK. Jeśli czas pozwoli to jutro się
skontaktuje i przekaŜe informacje co dalej w tym temacie. 

Radny Brzana chciałbym wrócić  do tego co mówił  Radny Paweł, nie powołujmy się  na
Ŝadnego Włodka, tylko chodzi  o szacunek o trochę  zrozumienia.  Nie moŜe być  tak Ŝe 5
miesięcy po śmierci jest jeszcze na stronach. A przydałoby się zamieścić kawałek tekstu o
Włodku Panie Sekretarzu, a nie Ŝe Paweł powołuje się na to.

Radny Lawer czy prawdą  jest  Ŝe Rady Sołeckie  przekazały jakieś  środki  finansowe na
pomoc dla powodzian.

Wójt Mołodciak  staram się słuchać to co Radni mówią, ale widzę Ŝe radni nie słuchają mnie.
Owszem Rady Sołeckie jak i Gmina, prywatni pracownicy dawali pieniądze. A mieszkańcy
wsi przynoszą dary, rolnicy się zaoferowali z pomocą. 

Radny Lawer ja to wszystko rozumiem mi chodzi o to, czy z budŜetu Rad Sołeckich zostały
przekazane środki, jeśli tak to czy to jest zgodne z prawem. 

Pani Skarbnik rady sołeckie mogą to zrobić i zadeklarowały się w kwocie 200 lub 300zł i
jest to zgodne z prawem. 

Radni nie zgłosili więcej pytań w związku z czym Przewodniczący Legan  zamknął punkt
interpelacje i zapytania Radnych. 

Pkt. 4 Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy Kłodawa za 2009
rok.

 - 6 - 



Z-ca przewodniczącej Komisji Oświaty Radna Kowalska  przedstawiła pozytywną opinię
Komisji na temat sprawozdania, ale prosiliśmy jeszcze o doposaŜenie bibliotek i świetlic w
komputery.

Dyrektor  Turska  podziękowała  za  przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  bibliotek
publicznych przez komisję Oświaty, jeśli są jeszcze jakieś niejasności to proszę o pytania.

Sekretarz właśnie sprawdzam na naszej stronie internetowej od dwóch miesięcy Pan Włodek
świętej pamięci nie jest zamieszczony na tej stronie. 

Przewodniczący Legan otworzył dyskusje na temat sprawozdania z działalności bibliotek
publicznych na ternie Gminy  Kłodawa. 

Radny  Kubera w  imieniu  przewodniczącej  Komisji  BudŜetu  chciałbym  powiedzieć  Ŝe
przeczytaliśmy dosyć  dokładnie  to  sprawozdanie  i  jesteśmy zszokowani,  Ŝe w  tak  małej
placówce moŜe się tyle dziać. W tej małej placówce powstało centrum kultury, bo tam nie
tylko wypoŜycza się ksiąŜki. Tam są spotkania zarówno dla dzieci jak i seniorów. Rozwija się
tam Ŝycie kulturalno- towarzyskie, dlatego trzeba schylić głowę przed tą Panią. W związku z
tym  jako  komisja  BudŜetu  wnioskowaliśmy  o  jakąś  premię  finansową  dla  kierownika
biblioteki, Ŝeby ta Pani odczuła, Ŝe my to widzimy, Ŝe coś się dzieje. 

Radny Brzana to była Pana opinia. We wnioskach komisji  Ŝadnych wniosków nie ma, nie
było zanotowane i nie było głosowane. 

Przewodniczący Legan zamknął  dyskusje na temat sprawozdania z działalności  bibliotek
publicznych w Kłodawie i poddał je pod głosowanie.

Głosy za 12
Głosy przeciw ---
Głosy wstrzymujące się ---

Sprawozdanie  zostało  przyjęte  jednogłośnie.  Przewodniczący  Legan pogratulował  Pani
Dyrektor Biblioteki i Ŝyczył dalszych sukcesów. 

Pkt. 5 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie za
2009 rok.

Z-ca przewodniczącej Komisji Oświaty Radna Kowalska  przedstawiła pozytywną opinię
Komisji na temat sprawozdania.

Kierownik Wójcik  podziękowała za przyjęcie sprawozdania na komisji, jeŜeli są w jakimś
punkcie zapytania to bardzo proszę. 

W  związku  z  brakiem  uwag  Przewodniczący  Legan zamknął  dyskusje  na  temat
sprawozdania z działalności GOPS w Kłodawie i poddał je pod głosowanie.

Głosy za 12
Głosy przeciw ---
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Głosy wstrzymujące się ---

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

Pkt. 6 Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chwalęcicach za
2009rok.

Z-ca przewodniczącej Komisji Oświaty Radna Kowalska  przedstawiła pozytywną opinię
Komisji na temat sprawozdania.

Kierownik Szubert podziękowała za pozytywne przyjęcie sprawozdania na komisji.
 
W  związku  z  brakiem  uwag Przewodniczący  Legan zamknął  dyskusje  na  temat
sprawozdania z działalności WTZ w Chwalęcicach i poddał je pod głosowanie.

Głosy za 12
Głosy przeciw ---
Głosy wstrzymujące się ---

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

Pkt. 7 Podjęcie uchwał w sprawach
a) Podjęcie uchwały w sprawie   zmiany uchwały budŜetowej Gminy Kłodawa na 2010 rok  

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. W tej uchwale jest jeszcze taka zmiana, Ŝe GOPS
realizował projekt który został rozliczony a następnie zweryfikowany. GOPS musiał zwrócić
środki które nie zostały zakwalifikowane, jako kwalifikowane. Łącznie jest to kwota ponad 3
tys. GOPS znalazł w swoich bieŜących wydatkach takie środki i zwrócił się do Gminy o zwrot
tych wydatków.

Radny  Konieczuk w  materiałach  które  dostaliśmy dzisiaj  jest  wyjaśnienie  dla  komisji
budŜetowej. Dla mnie to wyjaśnienie jest lakoniczne. Radny przeczytał wyjaśnienie z GOPS.
Proszę o wyjaśnienie Panią Kierownik, bo jeŜeli to nie były środki weryfikowane do zwrotu to
nie powinna mieć taka sytuacja miejsca.. 

Kierownik  Wójcik  w chwili  pisania projektu środki  te  były ujęte  w projekcie,  ale przy
weryfikacji, przy rozliczaniu zostały one wyjęte i zostały przeniesione do innych działów. Nie
uznano nam składek brutto pracownika który był zatrudniony na realizacje tego projektu. 

Radny Konieczuk była juŜ podpisana umowa i adnotacja była taka, Ŝe są zakwalifikowane
środki,  a   później  zmienili  zdanie.  Czy  zostały  poczynione  wydatki  przed  podpisaniem
umowy. Ja czegoś nie rozumiem jak się podpisuje umowę to tam są wyszczególnione środki
kwalifikowane i nie kwalifikowane. Czy to moŜe później zostało zmienione?

Kierownik Wójcik  w 2009r. mamy złoŜone papiery, a jeszcze nie mamy Ŝadnego rozliczenia.
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Radny Konieczuk  mam wniosek formalny do Przewodniczącego Ŝebyśmy jako radni zlecili
to  do  komisji  Rewizyjnej.  Aby  Komisja  Rewizyjna  sprawdziła  czy  to  były  środki
kwalifikowane.  Czyli  przez  kogo  to  było  źle  załatwione,  przez  GOPS  czy  Urząd
Marszałkowski. 

Kierownik Wójcik  my z tymi naszymi wnioskami mamy problem, bo w tym roku mamy
kolejne i jeśli Urząd Marszałkowski przy rozliczaniu znowu nam czegoś nie zakwalifikuje to
znowu będzie problem. 

Pani Skarbnik występują takie sytuacje, wydane są pieniądze zgodnie z umową potem w
trakcie nie uznają  i  nie ma Ŝadnej dyskusji.  Wstępna weryfikacja uznała nam rozliczenie
projektu w takim kształcie. Dopiero w drugiej nam to odrzucili, są to pochodne od płac i
zakupu.

Radny Kubera komisja chyba nie będzie w stanie tego przeanalizować, to by była kłopotliwa
sprawa. UwaŜam Ŝe to nie w tą stronę idziemy, bo komisja rewizyjna jest za słaba Ŝeby to
zrobić. Byśmy musieli zlecać to biegłemu a to chyba za mała kwota Ŝebyśmy to ciągnęli. 

Przewodniczący Legan poddał wniosek Radnego Konieczuka pod głosowanie.

Głosy za 
Głosy przeciw - 8
Głosy wstrzymujące się -1
Wniosek nie został przyjęty.

Radni nie zabrali więcej głosów i nie zgłosili zapytań w związku z czym Przewodniczący
Legan poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosy za 12
Głosy przeciw ---
Głosy wstrzymujące się ----

Uchwała została podjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod numerem  XLVI/347/10

b) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Pani  Skarbnik   omówiła  projekt  uchwały.  Rada  Gminy  Kłodawa  zaciąga  kredyt
długoterminowy w kwocie 5.600.000,00zł na finansowanie planowanego deficytu budŜetu , w
tym na  budowę  Gimnazjum ,Łącznika i  Sali   Rehabilitacyjno – Sportowej  w Kłodawie.
Zabezpieczeniem  kredytu  będzie weksel in blanco  .Wybór banku do udzielenia kredytu
nastąpi w oparciu o Prawo  Zamówień  Publicznych .Spłata kredytu wraz z odsetkami  nastąpi
w latach 2011 – 2020 z dochodów własnych Gminy.

Przewodnicząca Komisji BudŜetowej Radna Zienkiewicza przedstawiła pozytywną opinię
komisji na temat projektu uchwały.

Przewodnicząca  Komisji  Oświaty  Radna  Kaźmierczak przedstawiła  pozytywną  opinię
Komisji na temat projekty uchwały.
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Radni nie zabrali więcej głosów i nie zgłosili zapytań w związku z czym Przewodniczący
Legan poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosy za 12
Głosy przeciw ---
Głosy wstrzymujące się ----

Uchwała została podjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycją  XLVI/348/10

c)   Podjęcie uchwały w sprawie   określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania  
budŜetu Gminy Kłodawa za I półrocze.
Przewodnicząca Komisji BudŜetowej Radna Zienkiewicza przedstawiła pozytywną opinię
komisji na temat projektu uchwały.

Pani Skarbnik  omówiła projekt uchwały.

Radni nie zabrali więcej głosów i nie zgłosili zapytań w związku z czym Przewodniczący
Legan poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosy za 12
Głosy przeciw ---
Głosy wstrzymujące się ----

Uchwała została podjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod numerem  XLVI/349/10

Przewodniczący  Legan teraz  będą  omawiane  uchwały o  pomocy powiatowi.  Wszystkie
uchwały na komisjach otrzymały opinie pozytywne. 

Radny  Brzana odczytał  wniosek  komisji  budŜetowej  dotyczący  tego  aby  w  umowach
zawrzeć zapis mówiący o tym, Ŝe pomocy udziela się w wysokości 50% kwoty, ale nie więcej
niŜ (kwota)

d)   Podjęcie uchwały w sprawie   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na  
realizację zadania “Budowa chodnika w Lipach” 
Pani Skarbnik  omówiła projekt uchwały.Udziela się z budŜetu Gminy Kłodawa pomocy
finansowej  Powiatowi  Gorzowskiemu  w  formie  dotacji  celowej  z  przeznaczeniem  na
realizacje zadania   „ Budowa chodnika w Lipach „ Pomoc finansowa  zostanie udzielona ze
środków budŜetu Gminy Kłodawa w wysokości   60.000,00zł

Radni nie zgłosili zapytań w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.

Głosy za 12
Głosy przeciw ---
Głosy wstrzymujące się ----
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Uchwała została podjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod numerem  XLVI/350/10

e)   Podjęcie uchwały w sprawie   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na  
realizację zadania “Przebudowa drogi powiatowej nr 1410 F w miejscowości Lubno gmina
Lubiszyn, Santocko gmina Kłodawa.”
Pani Skarbnik  omówiła projekt uchwałyUdziela się  z budŜetu Gminy Kłodawa pomocy
finansowej  Powiatowi  Gorzowskiemu  w  formie  dotacji  celowej  z  przeznaczeniem  na
realizacje zadania   „  Przebudowa drogi powiatowej nr 1410 F w miejscowości Lubno gmina
Lubiszyn  ,  Santocko  gmina  Kłodawa  „Pomoc  finansowa  zostanie  udzielona  ze  środków
budŜetu Gminy Kłodawa w wysokości    450.000,00zł

Radni nie zgłosili zapytań w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.

Głosy za 12
Głosy przeciw ---
Głosy wstrzymujące się ----

Uchwała została podjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod numerem  XLVI/351/10

f)    Podjęcie uchwały w sprawie   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na  
realizację zadania “Budowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1410 F- ul.
Chwalęcicka wraz z dojazdem i przepustem.”
Pani Skarbnik  omówiła projekt uchwały.Udziela się z budŜetu Gminy Kłodawa pomocy
finansowej  Powiatowi  Gorzowskiemu  w  formie  dotacji  celowej  z  przeznaczeniem  na
realizacje zadania    „Budowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1410 F – ul.
Chwalęcicka   wraz  z  dojazdem i  przepustem.”Pomoc  finansowa   zostanie  udzielona  ze
środków budŜetu Gminy Kłodawa w wysokości   100.000,00 zł 

Radni nie zgłosili zapytań w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.

Głosy za 12
Głosy przeciw ---
Głosy wstrzymujące się ----

Uchwała została podjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod numerem  XLVI/352/10

g)   Podjęcie uchwały w sprawie   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na  
realizację zadania “Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Wojcieszyce-
RóŜanki”
Pani Skarbnik  omówiła projekt uchwały. Udziela się z budŜetu Gminy Kłodawa pomocy
finansowej  Powiatowi  Gorzowskiemu  w  formie  dotacji  celowej  z  przeznaczeniem  na
realizacje zadania   „  Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku  Wojcieszyce
– RóŜanki”Pomoc finansowa zostanie  udzielona ze środków budŜetu  Gminy Kłodawa w
wysokości    150.000,00zł
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Radni nie zgłosili zapytań w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Głosy za 12
Głosy przeciw ---
Głosy wstrzymujące się ----

Uchwała została podjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod numerem  XLVI/353/10

h)   Podjęcie uchwały w sprawie   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na  
realizację zadania “Budowa odcinków ścieŜek rowerowych w Łośnie i RóŜankach” 
Pani Skarbnik  omówiła projekt uchwały. Udziela się z budŜetu Gminy Kłodawa pomocy
finansowej  Powiatowi  Gorzowskiemu  w  formie  dotacji  celowej  z  przeznaczeniem  na
realizacje zadania   „  Budowa odcinków ścieŜek rowerowych w Łośnie i RóŜankach”Pomoc
finansowa  zostanie udzielona ze środków budŜetu Gminy Kłodawa w wysokości   115.000,00
zł. 

Radni nie zgłosili zapytań w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.

Głosy za 12
Głosy przeciw ---
Głosy wstrzymujące się ----

Uchwała została podjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod numerem  XLVI/354/10

i)    Podjęcie uchwały w sprawie   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na  
realizację  zadania “budowa transgranicznej ścieŜki rowerowej Kietz- Kostrzyn nad Odrą-
Barlinek.”
Pani Skarbnik  omówiła projekt uchwały. Udziela się z budŜetu Gminy Kłodawa pomocy
finansowej  Powiatowi  Gorzowskiemu  w  formie  dotacji  celowej  z  przeznaczeniem  na
realizacje zadania   „  Budowa transgranicznej ścieŜki rowerowej Kietz – Kostrzyn nad Odrą –
Barlinek  „Pomoc finansowa,  zostanie udzielona ze środków budŜetu Gminy Kłodawa w
wysokości    100.000,00zł

Radni nie zgłosili zapytań w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.

Głosy za 11
Głosy przeciw ---
Głosy wstrzymujące się 1

Uchwała została podjęta i zarejestrowana pod numerem  XLVI/355/10

j)   Podjęcie uchwały w sprawie   nadania nazwy ulic w miejscowości RóŜanki.  
Kierownik Jesis  omówił projekt uchwały.Nadaje się nazwy ulic w miejscowości RóŜanki o
następującym brzmieniu:RóŜana – dla działki o numerze ewidencyjnym 227 ;Magnoliowa –
dla działki o numerze ewidencyjnym 206
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Przewodniczący Legan opinie komisji były pozytywne.

Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący  poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Głosy za 12
Głosy przeciw ---
Głosy wstrzymujące się ----

Uchwała została podjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod numerem  XLVI/356/10

k)   Podjęcie uchwały w sprawie   wyraŜenie zgody na sprzedaŜ garaŜu oraz udziału w częściach  
wspólnych stanowiących własność Gminy Kłodawa. 
Kierownik  Jesis   omówił  projekt  uchwały.  P.  ElŜbieta  Parafińska  jest  najemcą  garaŜu
znajdującego się  na  działce  nr  62/8  i   zgłosiła  chęć  jego  wykupu wraz  z  mieszkaniem.
SprzedaŜ  garaŜu nie została objętą  uchwałą  nr  XLIV/329/10 z dnia 17 marca 2010 roku
dotyczącą zbycia między innymi zajmowanego lokalu. Podjęcie uchwały umoŜliwi podjecie
czynności poprzedzających zawarcie umowy

Przewodniczący Legan opinie komisji były pozytywne.

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

Głosy za 12
Głosy przeciw ---
Głosy wstrzymujące się ----

Uchwała została podjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod numerem  XLVI/357/10
l)   Podjęcie  uchwały  w  sprawie   odstąpienia  od  sporządzenia  miejscowego  planu  
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 372/5 połoŜonej w obrębie RóŜanki, gmina
Kłodawa. 
Kierownik Jesis  omówił projekt uchwały. Kopalnia Surowców Mineralnych “StęŜyca” Sp. z o.o.
w  Kłodawie  wystąpiła  z  wnioskiem  o  odstąpienie  od  sporządzenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 372/5 połoŜonej w obrębie RóŜanki, gmina Kłodawa.
Zgodnie  z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. Prawo górnicze i geologiczne ( Dz. U z 2005r.
Nr  228,  poz.  1947  ze  zmianami)  jeŜeli  przewidywane  szkodliwe  wpływy  na  środowisko  będą
nieznaczne, rada gminy moŜe podjąć uchwałę o odstąpieniu od sporządzenia planu.
Dla przedmiotowego terenu była  wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego, z którego wynika, Ŝe
granice oddziaływania inwestycji  na środowisko zamkną  się  w granicach działki  oraz wyrobisko
poeksploatacyjne nie pogorszy walorów krajobrazowych środowiska, pod warunkiem, Ŝe wyrobisko
wraz  z  terenem  do  niego  przyległym  zostanie  zrekultywowane  i  zagospodarowane  zgodnie  z
projektem  rekultywacji.PowyŜsze  pozwala  na  sformułowanie  wniosku  o  podjęcie  uchwały  o
odstąpieniu do sporządzenia planu miejscowego.

Przewodniczący Legan opinie komisji były pozytywne.

Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący  poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
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Głosy za 11
Głosy przeciw 1
Głosy wstrzymujące się ----

Uchwała została podjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod numerem  XLVI/358/10

m)   Podjęcie uchwały w sprawie   uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w obrębie wsi RóŜanki
i Wojcieszyce
Przewodniczący Legan opinie komisji Komunalnej i BudŜetowej są negatywne.

Radny Brzana tą uchwałę złoŜyłem ja. Jest to uchwała w sprawie lotniska. Chodzi o to Ŝeby
ją całkiem wycofać  ze studium. Argumenty padają  na komisjach. Przede wszystkim kiedy
uchwalaliśmy lotnisko była mowa, Ŝe powstanie lotnisko medyczne, a aeroklub będzie miał
swój  pas startowy.  Natomiast  lądowisko medyczne będzie koło szpitala,  aeroklub znalazł
sobie miejsce pod Ulimiem. A w piśmie jakie otrzymaliśmy od Agencji jest napisane, Ŝe nie
przeznaczą nam tych ziem pod lądowisko. Nie wiem czemu radni dalej upierają się przy tych
uchwałach. Tym bardziej, Ŝe niektóre osoby wypowiadały się publicznie, Ŝe nie stać nas jako
Gminę na lotnisko.

Przewodniczący Legan uchwała została zaopiniowana przez radcę prawnego. I radca prawny
zarzucił, Ŝe uchwała ma złą podstawę prawną, dlatego istnieje ryzyko Ŝe nadzór cofnie nam tą
uchwałę. 

Radny Brzana Panie Przewodniczący ja dostarczyłem pismo od Pana Mecenasa Góreckiego i
jak tam nie ma podstawy prawnej, jest tam podstawa prawna i na tej samej podstawie prawnej
były podejmowane inne uchwały. 

Przewodniczący Legan przepisy się zmieniają. 

Pani Leśniewska jestem  nauczycielką i patrzę na te szkoły rozbudowane. Zastanawiam się
czy jak my wybudujemy lotnisko w tej naszej Gminie to czy ludzie będą się chcieli budować
w naszej Gminie i czy będzie wtedy wzrost populacji w naszych rejonach. W uzupełnieniu do
tego co mówił pan Radny chciałam powiedzieć i wrócić do argumentów. Lotnisko sanitarne
zostanie przy szpitalu. Po drugie lotnisko sportowe działa juŜ  w Unimiu. Jakie korzyści z
lotniska będą dla Gminy Kłodawa, bo będą teŜ straty. Straty poniosą teŜ mieszkańcy którzy
mieszkają  przy  Wojcieszycach,  RóŜankach  i  okolicach.  Ceny  działek  będą  najtańsze  w
okolicy lotniska. Czy ludzie wiedzą, Ŝe ich działki spadną na wartości. Mieszkańcy chyba teŜ
nie wiedzą, Ŝe starty będą się odbywały nad Kłodawą. Jeśli taki samolot spadnie na Pana X
lub Y, to ich statystyki nie będą interesować, Ŝe ten samolot spadł raz na dziesięć lat. Tylko
będzie go interesowało to, Ŝe on w tym wypadku stracił rodzinę. NaraŜamy mieszkańców na
niebezpieczeństwo. Wszyscy którzy się wprowadzają do Gminy wprowadzają się do gminy o
charakterze  rolniczym,  turystycznym  czy  Agroturystycznym.  I  takimi  argumentami
przywoływano nas  do tego rejonu. I to nie będzie tylko tak, Ŝe przeleci nam kilka samolotów
dziennie nad głową bo ich będzie wiele. Te samoloty będą startowały, będzie trzeba dowozić
paliwo.  Więc mamy wraŜenie Ŝe nie do końca społeczeństwo jest poinformowane jak i  radni
jakie to ma być lotnisko. Kolejny argument są tam źródła  geotermalne, z których moŜna by
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było  skorzystać.  I  chciałam  się  zapytać  czy  to  będzie  korzystne  dla  naszej  Gminy.  Bo
zmniejszą  się  wpływy  od  mieszkańców  którzy  będą  tam  domy  kupować  za  mniejsze
pieniądze. Czy to lotnisko zrównowaŜy nam te straty.  Dlatego tak nam zaleŜało Ŝeby na
spotkaniu byli radni i wysłuchali naszych argumentów. 

Radny  Kubera my chcemy jak  najszybciej  uchwalić  studium.  Studium to  nie  jest  plan
przestrzennego zagospodarowania. To studium idzie nam jak po gruzie, to chyba juŜ 3 rok.
Przyjmijmy studium,  a  w  planie  przestrzennego  zagospodarowania  przypatrzymy się  juŜ
dokładnie tej inwestycji. Ale studium przyjmijmy, bo to juŜ za długo trwa. I proponuje nic nie
zmieniać  bo jeŜeli  teraz coś  zmienimy to  zaczniemy od początku.  Nie przyjęcie studium
powoduje Ŝe nie wolno nic robić. Przyjmijmy a potem jeszcze raz do tego przysiądźmy.

Radny Sonnek  nie zgodzę się do końca. Studium nie jest prawem, jest kierunkiem rozwoju
Gminy. Jeśli dzisiaj podejmiemy decyzje o lokalizacji tego lotniska wbrew mieszkańcom, to
wynika z tego Ŝe nie bierze się  pod uwagę  argumentów mieszkańców. Jak chcemy mieć
szybko studium to posłuchajmy się mieszkańców.

Pan Gutaj  Władysław kto  będzie  miał  lepszy  biznes  jak  powstanie  lotnisko,  strona
niemiecka czy mieszkańcy. Bo tu ludzie nie do końca wiedzą kto tu będzie pieniądze wkładał
i kto będzie zyski z tego czerpał.

Wójt Mołociak  i  znowu jakieś tam informacje, jakie lotnisko? Lotnisko sportowe, tereny
sportu i rekreacji i tak mówi projekt. Nigdzie nie ma mowy o tym, Ŝe to będzie utwardzony
pas. Nie było teŜ mowy Ŝe gmina będzie budowała lotnisko.

Pan Gutaj  Władysław kto będzie inwestorem i kto  ma je zbudować,  czy to jest strona
niemiecka, bo było zorganizowane spotkanie w wyŜszej szkole informatycznej. A jeśli chodzi
o  inwestorów to  przedstawiło  się  kilku  Panów z  Niemiec.  Czy mogę  prosić  o  dokładne
sprecyzowanie.

Wójt Mołodciak  nie widziałam jeszcze aby o nas, bez nas ktoś decydował. Na tym spotkaniu
nikogo z Gminy Kłodawa nie było. JeŜeli są jakieś naciski to nie na nas. To Rada Gminy jest
tutaj  organem władnym do stanowienia prawa miejscowego. Prawo miejscowe tworzy się
tutaj.

Radny Brzana Pani Wójt,  Pani mówi nieprawdę w uchwale którą  złoŜyłem do uchylenia
pisze  się o terenie na cele lotniskowe, sportowe. I kolejne pytanie ile nas jako Gminę juŜ to
kosztowało. 

Kierownik Jesis takie pytanie zostało zadane przez Społeczny Komitet. Kwoty po naszej
stronie my policzymy i w terminie miesiąca komitetowi przekaŜemy i panu teŜ odpowiedź
damy.

Radny Brzana czy tak cięŜko obliczyć ile to kosztowało.

Kierownik Jesis  to nie jest cięŜko, to nie jest tak Ŝe pracownicy nic nie robią. Ten czas to
około trzech lat i staramy się rzetelnie zebrać dokument.
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Pani  Leśniewska Pani  Wójt  powiedziała  Pani,  Ŝe  ma być  to  lotnisko  sportowe,  a  mój
kontrargument jest taki, Ŝe to lotnisko sportowe powstało w Ulimiu. Więc proszę o podanie
innego argumentu,  proszę mnie przekonać. 

Wójt Mołodciak  uwaŜam, Ŝe na ten temat juŜ się wypowiadałam i są dokumenty. 

Pan Gutaj  Władysław  chodzi  mi  o  to  Ŝeby Pani  Wójt  dokładnie sprecyzowała kto  jest
inwestorem jeśli chodzi o to lotnisko. Czy to jest strona niemiecka i ile strona polska chce na
tym zarobić. 

Przewodniczący  Legan mówienie  w  tej  chwili  o  jakiś  inwestorach  wybiega  bardzo  w
przyszłość. Mi jest to nie znane jak i Pani Wójt Ŝeby ktokolwiek starał się być inwestorem na
tym terenie. 

Wójt Mołodciak  chciałam powiedzieć Ŝe takiego inwestora nie było i nikt się u nas taki nie
pojawiał. MoŜe to jest tak jak wszyscy mówią, ktoś coś usłyszał ktoś cos dodał. Ja Państwu
przekazuje prawdziwe informacje ale Państwo mi nie wierzycie. 

Dyrektor śołądziejewska  przysłuchuję się i cieszę się, Ŝe mamy aktywnych mieszkańców
którzy walczą o nasze sprawy. Tylko fajnie byłoby gdyby tacy mieszkańcy pojawiali się na
zebraniach wiejskich gdzie są omawiane bardzo szczegółowo sprawy Kłodawy a nie tylko ta
jedna w sprawie lotniska. Druga rzecz bardzo waŜna dla mnie, proszę nie wypowiadać się za
wszystkich,  bo  nie  ma ogólnego  sprzeciwu  społeczeństwa.  Jest  wybrana  grupa  która  się
sprzeciwia.

Pani  Leśnicka słuszny  jest  ten  argument  Ŝeby nie  wypowiadać  się  za  wszystkich,  nie
uzurpujemy sobie takiego prawa. Ale  chodzi o to Ŝebyśmy podali radnym  argumenty za i
przeciw  bo to oni zdecydują. PoniewaŜ oni o wszystkich argumentach nie wiedzą. Ma być
lotnisko sportowe, jest juŜ lotnisko sportowe, to czemu jest parcie na lotnisko sportowe jeŜeli
juŜ  jest.  Szkoda  terenów  takiej  pięknej  sportowej  Gminy  tuŜ  przy  Parku  Gorzowsko-
Barlineckim, gdzie jest  pełno zieleni.  Gorzów nie ma Ŝadnych atrakcji  Askana, Katedra i
Spichlerz. Robimy ścieŜki rowerowe od Niemiec, ludzie by mogli zakładać tu gospodarstwa.
Szkoda naszej ekologicznej Gminy właśnie na to lotnisko. 

Sekretarz  dzisiaj  dyskusja  jest  przez  pryzmat  uchwały  o  odstąpieniu  od  opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w obrębie wsi RóŜanki
i Wojcieszyce. A w studium  jednym z elementów jest lotnisko, ale jest gro innych załoŜeń:
tereny zabudowań  mieszkaniowych, tereny zieleni,  tereny drogownictwa, lasu. Ja bym się
przychylił do stanowiska Radnego Kubery, który stwierdził, Ŝe nasi mieszkańcy czekają na
studium. Jak się cofniemy w procedurze nie wiadomo jak długo będziemy ją ponawiać, więc
patrzeć przez pryzmat lotniska patrzymy na wszystkich ludzi. RównieŜ tych ludzi którzy są
przeciwko.  W momencie  kiedy to  studium nie zostaje  uchwalone to  my dalej  stoimy w
miejscu. Kiedy nie ma studium, nie ma planów. Nie ma planów, nie ma rozwoju.

Z-ca  Wójta  Eugeniusz  Wegienek  przysłuchuje  się  wypowiedziom.  Ja  równieŜ  jestem
mieszkańcem  i  chcę  swoje  zdanie  wypowiedzieć.  Argumenty,  które  podnosicie  w  wielu
przypadkach są demagogiczne i przekłamane. Nieprawdą jest wszystko co tutaj mówicie bo
mogę  z  własnej  autopsji  odpowiedzieć  jak  wygląda  sprawa  jeśli  chodzi  o  lotnisko.
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Uczestniczyłem w spotkaniu z członkami z departamentu lotnictwa sanitarnego, lądowisko
przy  szpitalu  to  jest  jedna  funkcja,  tam  gdzie  moŜe  wylądować  helikopter.   Natomiast
transport  chorego  do  innych  klinik  musi  się  odbywać  awionetkami  i  musi  być  do  tego
niewielki  pas  sportowy.  Lotnisko  sportowe  jest  to  teren,  który  nigdy  nie  zostanie
zurbanizowany. Taki  teren nawet nie musi  być  ogrodzony. Państwo cały czas mówicie o
porcie lotniczym. Ja teŜ nie uwaŜam Ŝe Gorzów jest takim ośrodkiem gdzie potrzebny jest
port  lotniczy.  Natomiast  uwaŜam,  Ŝe  teren  na  którym  moŜna  bezpiecznie  wylądować  i
wystartować jest potrzebny. Takie lądowisko posiada Pan Mularski i jakoś awantury wokół
tego nie ma. Kolejna rzecz to geotermia, jedno drugiego nie wyklucza. Proszę wziąć sobie za
przykład lotnisko w Grudziądzu, tam jest geotermia, tam jest w tej chwili ogrodzone ok. 5ha.
Czy nas  stać  czy nie stać  to  inna rzecz,  to  co do  mnie przemawia,  Ŝeby ochronić  teren
rekreacyjno sportowy czy opuszczenie funkcji lotniska zresztą wszyscy widzimy Gorzów. Czy
nam  się  to  podoba  czy  nie,  biegnie  z  zabudową  w  naszą  stronę.  RównieŜ  na  teren
miejscowości Wojcieszyce, RóŜanki i ta zabudowa będzie postępować. Jakie sprawy niesie
urbanizacja terenów, przerabiamy to na naszym osiedlu marzeń. Ten teren przez wiele lat
będzie ostoją terenów pod zabudowy.  Sądzę, Ŝe warto na ten problem spojrzeć szerzej, a nie
tylko  czy  chcemy,  czy  nie  chcemy  lotniska.  Jestem  teŜ  za  tym,  Ŝe  nie  chcemy  portu
lotniczego, tylko małe sportowe lotnisko, gdzie mogą się odbywać róŜnego rodzaju imprezy,
festyny, duŜe imprezy plenerowe. 

Radna Kowalska wniosek o zakończenie dyskusji, kaŜdy z nas ma juŜ swoje zdanie.

Przewodniczący Legan poddał wniosek pod głosowanie. 

Głosy za 9
Głosy przeciw 3 
Głosy wstrzymujące się ----

Wniosek został przyjęty w związku z czym Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie
i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosy za 5
Głosy przeciw 8
Głosy wstrzymujące się ----

Uchwała nie została podjęta.
n)   Podjęcie uchwały w sprawie   zmiany uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr IV/17/06 z dnia 27  
grudnia  2006r.  w  sprawie  ustalenia  diet  ryczałtowych  dla  radnych  i  sołtysów  Gminy
Kłodawa.

Przewodniczący Legan opinie komisji były pozytywne. 

Radny Brzana opinie były pozytywne, ale nie wszyscy za tym głosowali, osobiście byłem
przeciwko, Ŝeby dawać sobie na koniec podwyŜkę. Rok temu jeszcze Radny Włodek zgłosił
projekt uchwały w sprawie podwyŜki i jeden z radnych który teraz pierwszy podnosi rękę
powiedział Ŝe trzeba być trochę społecznie radnym.
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Radny Lawer ja się odwołuje do sumienia radnych. Sądzę, Ŝe w takiej sytuacji kiedy jest
powódź i masa środków idzie z budŜetu, to jest niestosowne. Tyle czasu wytrzymaliśmy bez
tej jednej diety, niech kolejna rada jaka będzie o tym zadecyduje. 

Radny Kubera  nie rozumiem o czym my mówimy. Mówimy o wypłacaniu diety za miesiąc
lipiec w którym pracujemy. JeŜeli ktoś z radnych chce pieniąŜki przeznaczyć na inny cel nikt
nikomu nie zakazuje. Wcześniej był lipiec wolny nie pracowaliśmy, teraz pracujemy i musimy
sprawę załatwić. W związku z tym ta jedna diet będzie więcej.

Radna Kaźmierczak równieŜ nie wiem skąd się wzięło to nie porozumienie. W lipcu zawsze
spotykaliśmy się, teraz równieŜ mówi się o tym, Ŝe w lipcu będziemy pracować i stąd taka
propozycja. W tym momencie to ja juŜ zwątpiłam bo nie wiem o co chodzi.

Przewodniczący Legan kiedyś  była tak zasada,  Ŝe jeŜeli  w  miesiącu nie  było  sesji,  lub
komisji, lub jeśli ktoś opuścił jedno spotkanie tracił wszystko. Była taka inicjatywa Ŝeby to
wymienić, Ŝe za kaŜdą nie obecność 20% diety. Diety od dwóch kadencji nie byly ruszane i
często mówiło się  o tym Ŝe je podnieść,  a teraz jak przychodzi  co do czego to Państwo
przyjmujecie  postawę  społeczników.  Poza  tym  kwestia  usprawiedliwiania  nieobecności  i
wypłacania  diet,  która  była  uchwalona,  nie  ja  byłem inicjatorem,  tylko  radni  więc  nie
rozumiem skąd teraz takie postawy.

Radny Brzana powołam się jeszcze na Włodka, chyba nie będzie miał mi tego za złe. Rok
temu dokładnie powiedział, Ŝe fikcją  powoli staje się to, Ŝe miesiąc lipiec jest miesiącem
wolnym  od  pracy,  w  związku  z  powyŜszym  uwaŜał,  Ŝe  miesiąc  lipiec  powinien  być
miesiącem normalnej pracy, wtedy tym tematem się nie zajęliśmy a Pan Kubera powiedział
wtedy, Ŝe Radny musi być równieŜ społecznikiem.

Radni nie zabrali więcej głosów w związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Głosy za 7
Głosy przeciw 6
Głosy wstrzymujące się ----

Uchwała została podjęta i zarejestrowana pod numerem  XLVI/359/10

o)   Podjęcie uchwały w sprawie   ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłodawa   
Przewodniczący Legan dostali Państwo dwa warianty jeden niŜszy drugi wyŜszy, róŜnica
pomiędzy wariantami  to  660 zł.  Na komisjach został  pozytywnie  przegłosowany wariant
wyŜszy. Jeszcze jedna rzecz państwo w uchwale macie zapisane Ŝe podwyŜka będzie od 1
maja, propozycja na komisji komunalnej była Ŝeby zmienić to na 1 czerwca. Kto z państwa
jest za zmianą na 1 czerwca. 

Głosy za 10
Głosy przeciw 2
Głosy wstrzymujące się 1
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Wójt  Mołodciak  chciałam coś  powiedzieć  bo  chyba  nie  wszyscy o  tym wiedzą.  Ja  nie
wnioskowałam  o  podwyŜkę  dla  mnie.  Mogę  być  Wójtem  najmniej  zarabiającym  w
Województwie.

Przewodniczący Legan poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Wójta Gminy Kłodawa.

Głosy za 10
Głosy przeciw 2
Głosy wstrzymujące się 1

Uchwała została podjęta  i zarejestrowana pod numerem  XLVI/360/10

p) Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla In blanco”.

Pani Skarbnik  omówiła projekt uchwały.WyraŜa zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy
umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n ,,Budowa Sali sportowo- rehabilitacyjnej przy
Zespole Szkół  w  Kłodawie  w latach 2010 - 2011 do kwoty 900.000zł ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków,
na zasadach określonych w umowie, na wystawienie weksla “in blanco” Gminy Kłodawa  i
podpisanie deklaracji  do weksla.  Realizacja zobowiązania,  w przypadkach określonych w
Rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze
środków  Funduszu  Rozwoju  Kultury  Fizycznej  (Dz.  U.  z 2006r.  Nr  178  ,  poz.1318  )
następowała będzie z dochodów z podatku od nieruchomości.

Dyrektor śołądziejwska  tam jest chyba jakiś błąd czy szkoła nie ma być zakończona w
2012.

Pani Skarbnik  nie jest dobrze, w październiku 2011.

Dyrektor śołądziejwska  to bardzo się cieszę.

Radni  nie  zabrali  więcej  głosów  Przewodniczący  Legan  poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie. 

Głosy za 11
Głosy przeciw ----
Głosy wstrzymujące się ---
Uchwała została podjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod numerem  XLVI/361/10

Pkt. 8 Wolne wnioski

Pan Gutaj  chciałbym złoŜyć wniosek, bo na lotnisko i wynagrodzenie dla Wójta,  nie Ŝałuje
się  pieniędzy.  Chodzi   mi  o  oczyszczenie  przejść  pomiędzy  jeziorami  od  Santoczna  w
kierunku Lip, oraz Barlinka chodzi o jeziora Lipy, Chłop, Mrowinki małe, duŜe. Przez 20 lat
nic nie zostało w  tej sprawie zrobione. Jeśli chodzi o turystykę wodną to w tym przypadku
jest to nie moŜliwe. Nie jest tu tak, biorąc na wzór Jezioro Długie, gdzie moŜna od Długiego
przepłynąć aŜ do miejscowości Dobiegniew. Tutaj od miejscowości Santoczno przepływa się
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przez  jeden przesmyk Mrowinki  DuŜe i  Mrowinki  Małe.  Dalej  przepływ pomiędzy tymi
jeziorami  jest  nie moŜliwy.  Z tego co wiem wykonano juŜ  jakieś  prace w miejscowości
Zdroisk na rzece Santoczno, to jest bardzo dobrze ale tą waŜniejszą sprawą jest udroŜnienie
przesmyków.  

Wójt  Mołodciak   nie  powinniśmy  być  adresatem  tego  zarzutu,  natomiast  tak  jak  ze
wszystkimi wnioskami które nas nie dotyczą przekazujemy je do instytucji odpowiedzialnych
za to. Natomiast mówi pan, Ŝe jest to małe zadanie regulacja rzeki Santoczno  na odcinku
Zdroisko- Santoczno, to proszę zapytać mieszkańców i Radnych jak długo na to czekają 

Radny Bieryło kaŜda ingerencja w udraŜnianie  tych kanałów wcale  nie przysporzy nam
więcej korzyści. Takie jest moje zdanie i podejrzewam, Ŝe wszystkich którzy się tym tematem
interesują. 

Radna  Kaźmierczak sprawa  regulacji  na  rzece  Santoczno  ciągnie  się  od  lat,  my jako
mieszkańcy Zdroiska  wielokrotnie występowaliśmy z  tym tematem.  Ostatnio  to  utknęło,
kiedy wyznaczono granice pomiędzy lasami  państwowymi.  Inicjator  tego przedsięwzięcia
zmarł i dlatego troszeczkę się to w czasie wydłuŜa. Nie mniej jednak zorientujemy się czy ten
projekt uzyskał uznanie. 

Wójt Mołodciak  myślę,  Ŝe na zebranie wiejskie w Zdroisku  poprosimy kogoś  z zarządu
melioracji lub odpowiedzialnego pracownika. Na razie jest zawieszony nabór wniosków do
PROWU. Dlatego czekamy na złoŜenie wniosków na modernizację świetlicy w RóŜankach. 

Pani Kostrubiec w kwestii darów dla powodzian tam jest napisane Ŝe pani Wójt zwraca się o
dary rzeczowe. Ja byłam na zebraniu Rady Sołeckiej i Rada Sołecka na telefoniczną prośbę
Pani   Kłos,  podjęła  taką  uchwałę,  Ŝe  przekazała  pieniąŜki  na  rzecz  powodzian  więc
przekazano 200 zł, ze swoich środków. Ja zadałam sobie kolejny trud i zadzwoniłam do Pani
Kłos i potwierdziła, Ŝe to była jej inicjatywa i powiedziała Ŝe zamiast  przepić i przejeść lepiej
dać  na  powodzian.  Czyli  to  jest  informacja,  Ŝe te pieniądze w Rybakowie się  przepija  i
przejada.  Moje  pytanie  jest  takie  skoro  Pani  Wójt  prosiła  o  dary rzeczowe  chciałabym
wiedzieć ile w świetlicach zebrano, nie to co dali rolnicy. Bo z mojej wiedzy wynika, Ŝe
takich darów zebrano nie wiele. I tutaj wydaje mi się,  Ŝe poszliście po najmniejszej  linii
oporu, Ŝe zamiast ktoś z państwa, lub sołtys nawet chodzić z domu do domu tak jak pan prosił
nas Ŝebyśmy zbierali do puszki. Ja wiem, Ŝe to są niewielkie kwoty te pieniądze które my jako
sołectwo przekazujemy na inne Gminy. To albo u nas w sołectwie nic nie będzie zrobione lub
mniej a te pieniądze damy komuś innemu. Zadałam sobie trud, bo czytałam statut. I tu mam
pytanie do Pani Skarbnik bo w statucie sołectwa jest wyraźnie napisane, Ŝe podstawowym
celem działania sołectwa jest działanie na potrzeb wspólnoty mieszkańców. Do wyłącznej
kompetencji zebrania wiejskiego naleŜy uchwalanie rocznych planów finansowych. Czy rada
Sołecka mogła podjąć taką uchwałę bo ja na tym się nie znam i przekazać te pieniądze. Bo np.
telewizja, radio nie przekazują swoich środków tylko robią apele, aby zbierać takie pieniądze,
wysłanie smsa i tak dalej. Dlatego się pytam czy nasze sołectwa są naprawdę tak bogate, Ŝeby
przekazywać te pieniąŜki. Państwo prosicie o pieniąŜki od sołtysów, a tu słyszę, Ŝe Państwo
zaproponowali  jakieś  dodatkowe  wynagrodzenie  dla  siebie.  Państwo  równieŜ  ten  lipiec
mogliście potraktować społecznie, a te kwoty przekazać na powodzian. 
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Przewodniczący Legan kaŜdy radny ma prawo zrobić z tymi pieniędzmi co chce i moŜe je
takŜe przekazać.  

Wójt Mołodciak  proszę Państwa Pani Kłos która dzwoniła do Sołtysów jest teŜ Sołtysem.
Nie było to narzucone z  Urzędu, Ŝeby to było jasne. W Urzędzie dwa pomieszczenia są
zarzucone  darami,  w  przyszłym  tygodniu  pojadą  do  powodzian.  Cieszę  się,  Ŝe  nasi
mieszkańcy teŜ potrzebują tego, Ŝeby pomóc innym. Nie jesteśmy najbogatszą Gminą, ale im
biedniejsi ludzie tym bardziej sobie pomagają. 

Pani Kostrubiec a czy mieszkańcy poszczególnych wiosek wiedzą o tym. Bo o ile ja się
orientuje to mieszkańcy Rybakowa nie wiedzą, Ŝe ze swoich środków przekazali takie dary. 

Sołtys Zając chciałbym powiedzieć, Ŝe ta pani nie jest do końca dobrze zorientowana. Na
wszystkich  tablicach  ogłoszeniowych jest  napisane gdzie  się  zgłaszać  i  z  jakimi  darami.
Oczywiście teŜ zbieraliśmy pieniąŜki, ale ja nie jestem od tego Ŝeby chodzić po wszystkich
mieszkańcach, czy ktoś zechce dać. Były tablice i wszyscy wiedzieli, my oprócz tych 200zł,
zebraliśmy 82 zł i  wszystko przekazaliśmy Gminie dla osoby która to zbiera. Ta Pani nie
przejdzie się po wiosce bo nie wie. 

Pani  Kostrubiec  chodzi mi,  Ŝe z zbiórki  zebrano 82 zł  i  z takich małych środków jakie
sołectwo posiada przekazano 200zł .

Radny Kubera jestem teŜ sołtysem i nie  pani skarbnik tylko pan mecenas bo jest statut który
określa to co się dzieje w sołectwie. I albo ten statut zmieniamy albo nie.  Nie ma prawa sołtys
ani rada sołecka na co innego wydawać pieniędzy niŜ jest zapisane w uchwale.  Sądzę Ŝe jest
to  kwestia zebrania wiejskiego.  Zebranie wiejskie jest  jedynym organem który uchwala i
oblicza wydatki wsi, a nie Sołtys i Rada Sołecka. Rada Sołecka nie ma prawa podejmować,
Ŝadnych decyzji. Bo naprawdę nikt nie moŜe dzwonić do Sołtysa Ŝe ma dać 200zł. 

Przedstawiciel  Pana  Mecenasa sądzie,  Ŝe  Pan  Radny  wypowiedział  się  tutaj  dosyć
precyzyjnie i podtrzymuję takie stanowisko które przestawił nam przed chwilą Radny. 

Pani Skarbnik z  pieniędzy sołeckich  nie zostały jeszcze przelane Ŝadne pieniądze. Pani
która wyszła z taką inicjatywą zwróciła się do Sołtysów. Środki będą wykorzystane na zakup
obuwia i  środków chemicznych.  JeŜeli  zebranie wiejskie  podejmie  taką  uchwałę  to  będą
przekazane.

Sekretarz tak  mówi  statut  sołectwa  i  po  to  jest  zapisane,  Ŝeby  w  ciągu  roku  zrobić
przynajmniej dwa zebrania wiejskie. Po pierwsze na pierwszym zebraniu sołtys rozlicza się z
zeszłorocznych  wydatków  i  ustala  harmonogram  na  najbliŜszy  okres.  Drugie  zebranie
powinno być  zwołane w tym samym roku kalendarzowym na co zostały wydatkowane te
środki. 

Radna Kaźmierczak  nie wiem jak jest we wszystkich sołectwach, ale w Zdroisku wszyscy
ludzie wiedzą o takiej akcji, są ogłoszenia, umówiliśmy się na kontakt telefoniczny: kupują,
znoszą i nie ma problemu.
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Dyrektor śołądziejwska  proszę  państwa naprawdę  potrafimy zepsuć  pewne rzeczy.  Nie
chodzi  o  to  czy  mogliśmy,  tylko  o  to  czy  chcieliśmy.  Rząd  teŜ  zmienia  ustawy,
rozporządzenia po to, aby pomóc ludziom.  Skoro jest zapis w Statucie, Ŝe te pieniądze muszą
być przeznaczone na potrzeby mieszkańców. Ja jestem mieszkańcem i mam potrzebę pomocy.
W związku z tym  sądzę Ŝe takich ludzi z takimi potrzebami jest 80%. Pani propozycja jest
taka Ŝeby Urzędnicy chodzili  po  domach i  zbierali  pieniądze.  Proszę  państwa uczniowie
chodzili po domach  i więcej tego nie zrobię dlatego, Ŝe  się z róŜnymi ludźmi moŜna spotkać.

Pani Kostrubiec proszę Państwa nie zostałam zrozumiana. I bardzo jest mi przykro, Ŝe Pani
w ten sposób urywa tą dyskusję mówiąc, Ŝe my nie chcemy pomagać. Powiedział Pan, Ŝe
nawet nie potrafimy uszanować zmarłych. Mnie chodzi o prawo, czy mieliśmy prawo w ten
sposób postąpić. JeŜeli Pani ma taką potrzebę pomagania to proszę bardzo, nikt tu się nie
chwali,  Ŝe  wysyłał  smsy mi  chodzi  o  prawo.  Czy moŜna  na  jeden  telefon  dysponować
środkami sołectwa. Do Pani Wójt teŜ mam Ŝal, bo powiedziała Pani, Ŝe dobrze Ŝe nie chodzi
tu o fundusz Gminny. A tak naprawdę chodzi tu o fundusz Gminy, jeśli moŜna zmienić ten
budŜet to proszę bardzo uchwałą zebrania wiejskiego zmieńmy teŜ budŜet i przekaŜmy. Bo
zaczyna się od łamania prawa właśnie w takich małych kwestiach. 

Radny Konieczuk byłoby wszystko ok  i dzisiaj jesteśmy o to mądrzejsi. Jest takie coś Ŝe
zebrania wiejskie i rady sołeckie zaplanują sobie rezerwę w razie potrzeby na jakiś kataklizm.
Nic tu się chyba wielkiego nie stanie, sołtys wspólnie z radą sołecką decyduje. Skończmy juŜ
tą dyskusję bo to juŜ jest, aŜ takie nieprzyjemne. 

Sołtys Długołecki aa sobie co roku planuje na inne wydatki i przestańmy o tym rozmawiać,
bo w końcu ci powodzianie zwrócą te pieniądze. Ja zrobiłem co uwaŜałem.

Pani Leśnicka jestem zdziwiona bo ta Pani  została kompletnie nie zrozumiana. Tej Pani
chodziło  tylko  i  wyłącznie  o  zrozumienie  prawa.   A  to  było  na  zasadzie  odhaczenia
pomogliśmy i tyle. Mieszkam  na ulicy Wojcieszyckiej jednej z główniejszej która nie ma
ciągu pieszego. I byłam w dziale inwestycji w naszej Gminie, a pan udzielił mi informacji, Ŝe
będzie budowana droga z funduszów europejskich w 2011 roku. Ale chyba w 2012 po tej
samej stronie będzie budowana kanalizacja. W związku z tym chciałam się spytać czy nie ma
moŜliwości  zrobienia  tego  bardziej  rozsądnie  odwracając  fundusze.  Czyli  najpierw
kanalizację a potem ścieŜkę nie niszcząc nawierzchni. 

Kierownik Jesis moŜna tylko popłakać, czasami niestety wracamy do lat 80.  Na fundusze nie
mamy wpływu kiedy kto przydzieli. Mamy tylko terminy, moŜemy tylko składać wnioski i
próbujemy w tych terminach się mieścić. JeŜeli chodzi o chodnik proszę  zauwaŜyć Ŝe droga
Wojceiszycka  jest  drogą  powiatową.  I  my  staramy  się  bardzo,  Ŝeby  współpracować.
Inwestujemy nasze środki  w  drogi  powiatowe Ŝeby naszym mieszkańcom było  lepiej.  A
generalnie powinniśmy robić nasze drogi gminne. JeŜeli  będziemy czekać aŜ  wybudujemy
kanalizacje 2 czy 3 lata. To nie wiadomo czy wybudujemy w ogóle ten chodnik. W związku z
tym uwaŜam, Ŝe jeŜeli  jest  moŜliwość  uzyskania środków pomocowych i  chodnik  da się
wybudować to wybudujmy. A potem zostanie rozebrany ale zostanie przywrócony do stanu
pierwotnego. MoŜe faktycznie warto czekać ale rozsądnie będzie korzystać z środków które
juŜ  są.  Sami  państwo widzicie  wydarzyła  się  tragedia  w  naszym kraju  i  większość  tych
środków pójdzie na ten cel. I dlatego naleŜy się spodziewać, Ŝe wszystkie inwestycje zostaną
przesunięte w czasie. 
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Pani  Leśnicka dziękuje  za  wyjaśnienie  czyli  rozumiem  Ŝeby nie  zmarnować  funduszu
będziemy robić chodnik. W takim razie póki chodnik nie zostanie wybudowany, ze swojej
strony zgłosiłam juŜ taką prośbę o przypilnowanie prędkości. Było by cudnie jeŜeli mogłabym
Panią  Wójt prosić  o wykorzystanie takiego swojego autorytetu, bo nikt nie ma takiej siły
przebicia jak głos Pani Wójt.  Proszę o to Ŝeby wystosować pismo do policji Ŝeby raz na jakiś
czas skontrolowali z jaką prędkością jeŜdŜą te samochody.

Wójt Mołodciak  oczywiście, Ŝe wystąpimy z pismem. Ale powiem, Ŝe jutro zapisał się do
mnie  Pan  Komendant  Powiatowej  Policji,  od  razu  przekaŜę  Panu  Sawickiemu.  NaleŜy
podziękować Pani za takie pytanie, bo nie wszyscy mieszkańcy wiedzą co jest w gestii gminy
a co powiatu. Gdyby nasza rada gminy nie podjęła  dziś uchwał o pomocy powiatowi bo tak
naprawdę 50% kosztów pokrywa Gmina. Powiat akurat na terenie naszej, czy innych gmin
samodzielnie Ŝadnych zadań nie robi. Ale tak się dzieje poniewaŜ powiat to nie jest jedna
gmina to jest 8 gmin. Moglibyśmy tak jak inne gminy które nie wyjdą z inicjatywą czekać w
swojej kolejności na wykonanie tych zadań.  Razem z tych dróg korzystamy. Bolesne jest
faktycznie to, Ŝe zanim pójdzie ta kanalizacja  to będzie ścieŜka. Ale zwykły mieszkaniec nie
wie czyja to kwestia czy gminy czy powiatu. Przyjdą mieszkańcy i ja im powiem Ŝe część
tych  pieniędzy jest przekazane do powiatu ale to juŜ zrozumienie. Tak jak Pan Kierownik
powiedział, moŜna tu uzyskać dofinansowanie na tzw. Schetynówkę. Szkoda Ŝe te zadania nie
są zsynchronizowane. Projekt na realizację kanalizacji teŜ jest przesunięty w czasie. Tak jak
Pani mówi szkoda, Ŝe to nie jest synchronizowane. 

Sołtys Zając w dniu wczorajszym łatali u nas dziury w Rybakowie, to jest droga powiatowa.
Ale chodzi o to Ŝe łatali tylko te większe, a te mniejsze o średnicy 15- 20 cm pozostawiali. Jak
rozmawiałem  z  pracownikami  powiedzieli,  Ŝe  i  tak  nie  ma  sensu  bo  to  i  tak  wszystko
odpadnie. 

Przewodniczący Legan często wraca ten problem, co to jest dziura i od jakiej średnicy się
zaczyna.

Wójt Mołodciak  moŜecie liczyć panie sołtysie na nas i nasz budŜet. I tak jak rozmawialiśmy
przez miejscowość Rybakowo Gmina pokryje środki nakładu. 

Radny Obidowski temat dziury, trasa krajowa Gorzów-Barlinek, tam jest dziura i kiedy ta
dziura będzie załatana. 

Kierownik Kwiatkowski  do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi. Tam są teŜ inne elementy
które mnie niepokoją. Kto jechał wczoraj widział, Ŝe tam trawa jeszcze nie była koszona. My
jako Gmina wykaszamy te wszystkie tragiczne tereny. Na nasze zapytania nie ma Ŝadnej
odpowiedzi. 

Dyrektor Trawi ńska droga w kierunku na Strzelce na wysokości toyoty. SkrzyŜowanie jest
niebezpieczne  jest  zarośnięte nawet do 1.5 metra.  CięŜko jest wyjechać  z Wojcieszyc w
kierunku Gorzowa czy Strzelec Krajeńskich, proszę o interwencje.

Radny Brzana Pani Wójt przypominamy się o  spowalniacz na ulicy Strzeleckiej.
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Pani  Leśnicka chciałam prosić  Panią  Wójt  o  przypilnowanie  tematu  śmieci  na  naszym
terenie.  I  jeszcze dwie kwestie chciałam poruszyć,  ludzie którzy budują  obecnie domy w
Kłodawie po prostu o te śmieci nie dbają. Te śmieci są przenoszone przez wiatr. Osobiście
sami  interweniowaliśmy z  męŜem.  Sami  jak  się  budowaliśmy nic  nie  pozostawialiśmy i
pilnowaliśmy Ŝeby było czysto. Skoda, Ŝe nie wszyscy taki przykład chcą powielać. Drugi
temat chciałam się  spytać  czy jest moŜliwość  rozwiązania tematu śmieci na nad jeziorem
Kłodawskim bo tam te śmietniki są przepełnione chyba są one za małe. Są to takie pojemniki
z metalowym wiadrem w środku. MoŜe trzeba by było jakieś dodatkowe zamontować. I na
drodze Wojcieszyckiej.  Ja  wiem,  Ŝe to  jest  droga powiatowa,  wzdłuŜ  uczęszczanej  trasy
turystycznej. Nie wiem jak to moŜna zorganizować bo tam teŜ jest mnóstwo śmieci. MoŜe
Pani Wójt wie lepiej.  Zebranie jest dwa razy w roku to trochę  za mało bo te sprawy się
nawarstwiają. 

Pani  Kostrubiec  mam  pytanie  i  wniosek  kiedy  zostanie  umieszczone  na stronach
internetowych sprawozdanie z dzisiejszej Sesji .

Przewodniczący Legan protokół z Sesji najpierw musi zostać przyjęty przez Radę. Protokół
przyjęty dzisiaj powinien być umieszczony w ciągu tygodnia. 

Radny Bieryło   po dzisiejszej sesji wysnuła mi się taka refleksja i chciałbym zaapelować.
Mam taką prośbę do kolegów Radnych i koleŜanek bo wiadomo Ŝe kampania wyborcza tuŜ,
tuŜ.  śebyśmy nie postępowali  w sposób obrzydliwy,  bo uwaŜam, Ŝe niektórzy z  nas tak
postępują. MoŜe nie wszyscy jesteśmy teraz obecni na Sali, ale do adresatów ta wiadomość na
pewno dotrze. I uwaŜam, Ŝe pewne rzeczy  moŜna załatwić wykonując jeden krótki telefon do
urzędu, Ŝe jest jakaś drobnostka. A nie wywlekać  rzeczy, które są dla mnie Ŝenujące. Tylko
po to aby sobie zrobić autoreklamę. UwaŜam, Ŝe mamy jeszcze tych kilka miesięcy. I jest mi
naprawdę wstyd. 

Sekretarz dziękuje Panu wice przewodniczącemu za ten wniosek. Ja chciałbym nawiązać do
informacji  do sprawy dotyczącej strony internetowej i  informacji  świętej  pamięci  Włodka
Rutkowskiego. Faktem jest, Ŝe ta informacja została uaktualniona juŜ dwa miesiące temu. A
co do składu komisji sprawa juŜ się załatwiła i jest naprawiona. Chciałbym jeszcze wszystkim
zgromadzonym podziękować, Ŝe chcieliście dołoŜyć cegiełkę swoją dla powodzian. Radnym,
sołtysom którzy dzisiaj teŜ przynosili pieniądze. UwaŜam, Ŝe to były środki zebrane w kwestii
indywidualnych  osób.  Dziękuje  pracownikom,  kierownikom  referatu,  jednostek
organizacyjnych, szkołom. Pracownicy teŜ kwestowali w Tesco, zbierali tam pieniądze jak i
dary. Zebrali 1382,10zł i dary szacowane na kwotę tysiąca złotych. Myślę, Ŝe tutaj naleŜy
otworzyć serce, zostawmy niektóre sprawy prawu. 

Pani Leśnicka zdaje się Ŝe zgodnie z ustawą samorządową, obywatele mogą zajmować swoje
zdanie na dwóch imprezach na zebraniach wiejskich i tak jak dzisiaj. I bardzo mi przykro, Ŝe
takie uwagi  następują,  nie mogłam być  wcześniej  na zebraniu wiejskim dlatego chciałam
pewne sprawy wyjaśnić teraz. Ja jestem nauczycielem i w tej chwili w szkole uczą nas tego,
Ŝeby nie interpretować zachowań dzieci. Czyli jak dziecko ściąga na teście. Nie powinno się
ściągać, kaŜdy gra uczciwie. Ja jako nauczyciel nie mogę powiedzieć ty świnio, to jest nie
ładne to co ty robisz. Natomiast na sesji bardzo często występowały takie słowa, Ŝe to nie
ładnie, obrzydliwie. To jest tylko interpretacja kogoś wypowiedzi natomiast dla mnie, nie ma
to, Ŝadnego związku z dyskusja jaką mieliśmy. 
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Pani Mazur  przysłuchuje się z boku i pawiem wam moją refleksję apropo lotniska.  Czy
podejmiecie  decyzje  czy będzie,  czy nie,  bądźcie  świadomi,  Ŝe jeśli  będzie  to  się  tylko
pośpieszy bo ta ziemia idzie na zatracenie. Czy nie będzie tego lotniska to teŜ będzie źle. Co
do tych pieniędzy, albo jesteśmy przedstawicielami prawa i  to prawo przestrzegamy albo
robimy samowolkę. Pani dyrektor jest to odpowiedź Ŝe my wszyscy musimy się wrócić do
szkoły. A najbardziej boli mnie to, Ŝe zaczynaliście 4 lata temu fajnie grzecznie, przyjaźnie. I
to było widać i my wszyscy o tym mówiliśmy i głośno to pokazaliśmy. Ale źle to się kończy
nie dopuście do tego bo szkoda Ŝeby taki  niesmak został  na całe Ŝycie. A jeśli  chodzi o
powodzian to licytujecie się w tym kto jest lepszy w pomaganiu.  

Radny  Bieryło odczytał  podziękowanie  od  Uczniów szkoły w  Kłodawie  za  rozbudowę
szkoły i  pismo od Starostwa Powiatowego o odwołaniu Powiatowych zawodów StraŜackich. 

Przewodniczący Legan zamknął punkt wolne wnioski. 

Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Kłodawa.

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

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa
Andrzej Legan

Protokołowała:
Kamila Kłosowska
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