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Protokół z XI Sesji Rady Gminy Kłodawa,  
która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2007r.  

w sali wiejskiej na ulicy Jeziornej 
 

 
Proponowany porządek obrad: 
1. Sprawy organizacyjne 
a) otwarcie posiedzenia 
b) stwierdzenie quorum 
c) przyjęcie porządku obrad 
d) przyjęcie protokołów z VIII i IX Sesji Rady Gminy Kłodawa 
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 
3. Interpelacje i zapytania radnych 
4. Wystąpienie Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowych w Chwalęcicach i przedstawienie 
sprawozdania z działalności w 2006roku 
5. Wystąpienie przedstawiciela Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i przedstawienie informacji 
na temat perspektyw dalszego funkcjonowania i sposobów finansowania Warsztatów Terapii 
Zajęciowych w Chwalęcicach 
6. Przedstawienie informacji o przygotowaniu do realizacji inwestycji w 2007r. 
7. Informacja na temat sprawozdania z wykonania BudŜetu Gminy Kłodawa za 2006rok 
8. Analiza projektów uchwał w sprawach: 
a) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa 
b) powołania Sekretarza Gminy Kłodawa 
c) wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie części nieruchomości połoŜonej w obrębie ewidencyjnym 

Chwalęcice stanowiącej własność gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tej umowy 

d) wyraŜenia zgody na przejęcie darowizny od osoby fizycznej  
e) wyraŜenia zgody na przejęcie darowizny od osoby fizycznej  
f) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa w 

miejscowości Wojcieszyce 
g) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kłodawa w miejscowości Kłodawa ulica Jeziorna dz. Nr 100/5 i 100/6 
h) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kłodawa dla działek 27/7; 27/75; 28; 27/39 
i) przystąpienia Gminy Kłodawa do ugrupowania IGOB Wspólnota Interesów Linia Kolejowa Berlin 

– Gorzów 
j) wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie postawienia w stan 

likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą 
9. Wolne wnioski 
10. Zamknięcie sesji Rady Gminy Kłodawa 
 
1a  -otwarcie posiedzenia Otwarcie posiedzenia: 
Przewodniczący przywitał wszystkich zebranych na Sesji a w szczególności zaproszonych 
gości. 
 
Stwierdzenie quorum 
Przewodniczący stwierdził, ze w sesji uczestniczy 15 radnych wobec czego sesja jest 
prawomocna aby móc na niej podejmować uchwały. 
 
Przyjęcie porządku obrad 
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do porządku obrad. 
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W związku z brakiem  uwag Przewodniczący poddał porządek obrad pod głosowanie. Został 
on przyjęty jednogłośnie. 
 
Pkt 1c – przyjęcie protokołów 
Przewodniczący zapytał czy są uwagi odnośnie protokołu z VIII Sesji. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący podał protokół pod głosowanie 
Protokół został przyjęty jednogłośnie 

 
Przewodniczący poinformował Ŝe w protokole jest błąd polegający na nieprawidłowej 
numeracji zapytał czy są uwagi odnośnie protokołu z IX Sesji. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący podał protokół pod głosowanie 
Protokół został przyjęty jednogłośnie 
 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 
 
Pani Wójt uzupełniła sprawozdanie o informację  Ŝe od 2 maja zostanie wprowadzony nowy 
schemat organizacyjny. Zostanie stworzony nowy referat organizacyjny. Kierownikiem 
będzie pani Popowska. Nie są to zmiany docelowe, poniewaŜ chcę jeszcze uporządkować stan 
prawny osób które mogą skorzystać z prawa wcześniejszej emerytury. 
Dyrektor PKS-u uwzględnił wnioski dotyczące wprowadzenia dwóch kursów. Jeden relacji 
RóŜanki – Wojcieszyce, drugi Lipy – Santoczno. Porządkujemy stan prawny przejęcia kółka 
rolniczego w RóŜankach. Wygląda to tak Ŝe wystąpiliśmy o komunalizację części do 
Starostwa. Gmina rozstrzyga drugie podejście o wykonanie studium uwarunkowań, jest to 
związane z przebiegiem dróg na terenie gminy. 
 
Radna Zienkiewicz jestem zadowolona z tego jak funkcjonuje gmina. Zostaliśmy 
przyzwyczajeni do tego Ŝe inwestycje były robione po połowie roku, poniewaŜ wcześniej nie 
było to na środków, tymczasem mamy dopiero kwiecień i inwestycje juŜ są realizowane.  
DuŜe gratulacje dla Pani Wójt. Pochwała naleŜy się takŜe Pani Skarbnik, nowością dla nas 
jest to Ŝe gmina jest wypłacalna przez cały rok a nie tylko po pierwszej połowie roku. Na 
Komisji Rewizyjnej wnioskowaliśmy do Pani Wójt o uznanie dla Pani Skarbnik w formie 
nagrody. Odnośnie schematu organizacyjnego, to szkoda, Ŝe nie był on przerabiany na 
komisjach, bo było by o wiele szybciej, bo rozumiem Ŝe my jako Rada musimy go 
zatwierdzić, czy tylko otrzymujemy do wiadomości. 
 
Pani Wójt ja wprowadzam schemat zarządzeniem, ale nie wyobraŜam sobie ruchu którego z 
wami nie uzgodnię. Na komisjach tego nie przedstawiałam, poniewaŜ do ostatniej chwili nad 
nim pracowałam.  
 
Radna Zienkiewicz czy zmiana struktury spowoduje wzrost etatów i zatrudnienia i jakie to 
będzie miało odzwierciedlenie w funduszu płac. 
 
Pani Wójt  dodajemy tylko jeden etat do inwestycji. JeŜeli chodzi o stronę finansową 
wygląda to tak, ze w ramach urzędu się mieścimy. Bólem jest to Ŝe od miesiąca stycznia 
poszukiwaliśmy architekta, poniewaŜ pani Ola wydaje ostatnie decyzje. Myślałam, Ŝe 
zatrudnimy architekta na etat, ale to się nie udało. Ogłosiliśmy drugi konkurs, będziemy 
płacić od przygotowanej decyzji. NajniŜszą ofertę przedłoŜył Pan Konikowski 244 zł od 
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decyzji. W naszej gminie tych decyzji podpisuje się bardzo duŜo. Na dzień dzisiejszy mamy 
80 decyzji do wydania.  
 
Radna Zienkiewicz w takim razie mamy prośbę o to aby przedłoŜyć radnym i sołtysom 
regulamin organizacyjny, z wykazem spraw jakie się załatwia w poszczególnych referatach. 
 
Pani Wójt przekaŜę regulamin organizacyjny. 
 
Interpelacje i zapytania radnych 
Radny Rutkowski został rozstrzygnięty konkurs odnośnie przyznania środków na kluby 
sportowe. Obiecano nam, Ŝe przy podejmowaniu decyzji zaproszeni zostaną prezesi klubów. 
Jestem zaskoczony Ŝe klub klasy okręgowej dostał tyle samo co klub klasy “A”. Spotkanie 
miało być zorganizowane po to Ŝeby prezesi klubów wypracowali wspólne stanowisko, do 
spotkania nie doszło. 
 
Radna śołądziejewska  jak wygląda sprawa rozbudowy szkoły. 
 
Radna Zienkiewicz na komisji budŜetowej zostało postanowione, Ŝe poinformujemy państwa 
o zakończeniu sprawy związanej z odtworzeniem drogi w Santocznie, po wybudowaniu 
wodociągu. Prace Komisji Rewizyjnej jak i Ekspertyza wykonana przez Instytut Badań i 
Ekspertyz Naukowych wykazały, Ŝe droga nie została odtworzona zgodnie ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia. Tak naprawdę to tą drogę  muśnięto a nie odtworzono a 
wartość zrealizowanych robót to13,5%  całej inwestycji -  co stanowiło koszt 90.898.64. Nie 
wykonano 13,5 % inwestycji, a pieniądze za to wypłacono wykonawcy.  
 
Radny Kubera sprawa  odtworzenia drogi w Santocznie stawała na posiedzeniach Komisji 
Rewizyjnej. Skierowaliśmy pismo do Pani Wójt, Ŝeby załatwiła to właściwie i Ŝeby w 
przyszłości nie było tak, Ŝe inwestycja jest odbierana na końcu. Pracownicy odpowiedzialni  
za tę inwestycję powinni być bardziej zaangaŜowani w nadzór inwestycji. Kolejna sprawa, 
otrzymaliśmy zawiadomienie o organizowanym turnieju turniej Sołectw. Do tej pory data 
turnieju była uzgadniana ze wszystkimi sołectwami i tak powinno być równieŜ w tym 
przypadku, ze względu na frekwencję. 
 
Pani Wójt jeŜeli chodzi o konkurs upowszechniania kultury i sportu na terenie gminy, takie 
spotkanie zorganizował Wójt Wegienek przed rozstrzygnięciem konkursu. Sądziłam, Ŝe tam 
wszystkie sprawy zostały omówione. Na początku maja zorganizuję ponowne spotkanie w tej 
sprawie, aczkolwiek sadzę, Ŝe kierowano się zasadami które dla wszystkich klubów były 
znane. Odnośnie rozbudowy szkoły, w czerwcu przystępujemy do rozpisania przetargu na 
wykonanie dokumentacji. Co do wniosku Komisji Rewizyjnej, na przyszłość musimy się 
bardziej starać przeglądać nasze dokumenty, i dokładniej przygotowywać SIWZ. Co do 
turnieju sołectw, nie ustosunkuję się do tego, sądzę Ŝe Pani Sołtys uzgadniała z pozostałymi 
sołtysami termin turnieju. 
 
Przewodniczący Legan uwaŜam, Ŝe turniej powinien się odbywać w niedzielę, w sobotę 
większość ludzi pracuje. 
 
Pani Trawińska noc Świętojańska jest organizowana co rocznie i bez względu na Turniej to 
ta impreza się odbędzie. Na posiedzeniu Rady Sołeckiej zapytano mnie czy jest taka 
moŜliwość aby połączyć te imprezy, dlatego Ŝe we wrześniu są doŜynki gminne powiatowe. 
Ja nie chcę ingerować w decyzję Pani Sołtys. Wstępnie o tej imprezie była mowa podczas 
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spotkania 8 marca, byli sołtysi na spotkaniu z Paniami ze świetlic i większość sołtysów 
wyraziła zgodę z wyjątkiem Pana Sołtysa Santocka. 
 
Sołtys Banicki mam dwie sprawy do ochrony środowiska. W RóŜankach na ulicy Dębowej  
ktoś oszpecił poprzez podcięcie przepiękne drzewa,  nie wiem czy miał na to pozwolenie. 
Prawdopodobnie jedno z tych drzew uschnie, bo zostało bardzo źle podcięte. Druga sprawa, 
na tym samym odcinku rośnie przepiękny dąb, o wiele ładniejszy od tego na którym stoi na 
ulicy Dębowej. Powinniśmy jakoś szczególnie zadbać o to drzewo. 
 
Radna Zienkiewicz dość dawno zgłaszałam wniosek, Ŝe w Chwalęcicach obcięto dwie duŜe 
Topole, a metr ponad ziemią są niewykarczowane pnie, coś takiego tylko szpeci, dlaczego 
temat nie jest załatwiony do końca; kolejny wniosek  na który nie otrzymałam odpowiedzi 
dotyczył ulicy Partyzantów i tego aby po jednej stronie postawić zakaz postoju i 
zatrzymywania samochodów; co do turnieju sołectw miał być to niezaleŜny turniej – 
spotkanie  rad sołeckich z mieszkańcami, nie powinniśmy go łączyć z inną imprezą.  
 
Radny Powiatu Gorzowskiego Mołodciak odnośnie turnieju, to powinno się zastanowić nad 
jego dalszą formą, poniewaŜ idea turnieju podupada. Miała to być inicjatywa Sołtysa i Rady 
Sołeckiej. 
 
Radny Rutkowski uwaŜam, Ŝe sołtysi powinni się pomiędzy sobą porozumieć, nie 
powinniśmy o tym dyskutować  w takim gronie. Odnośnie spotkania z prezesami klubów, 
jedno takie spotkanie miało miejsce na nim ustalono Ŝe na spotkaniu decydującym o podziale 
środków będą obecni prezesi, tymczasem nic takiego nie miało miejsca. Poza tym prosiłem o 
podrównanie ulicy Polnej i Sportowej w Wojcieszycach i to jest nadal aktualne. 
 
Przewodniczący  Legan uwaŜajmy  z uznawaniem drzew za pomniki przyrody, poniewaŜ 
wiąŜą się z tym duŜe koszty. O kaŜde drzewo bez względu na to czy stanowi ono pomnik czy 
nie  powinniśmy dbać. 
 
Pani Wójt sprawę przycinki drzew wyjaśnimy, odnośnie Dębu, to rozpoznamy procedurę i 
jeŜeli uświetni to estetykę miejscowości to się tym zajmiemy. Odnośnie klubów sportowych 
cieszymy się Ŝe mamy kluby które osiągają takie wyniki, ale niestety nie mamy na tyle 
duŜego budŜetu Ŝeby zaspokoić wszystkie potrzeby klubów. Co do spotkania to niestety nie 
wiedziałam o nim 

 
Kierownik Kwiatkowski co do Partyzantów to mamy inną koncepcję, czekamy właśnie na 
odpowiedź Starostwa, w Kłodawie na Osiedlu Młodych równieŜ chcemy ją zastosować – 
chcemy zastosować znak strefa zamieszkania, 
 
Radna Kaźmierczak nie ma z nami jeszcze dyrektorów, ale w imieniu dyrektora Górskiego 
chcę przypomnieć, Ŝe kiedy były prace nad budŜetem pan Dyrektor złoŜył zapotrzebowanie 
Zespołu Szkół w RóŜankach na załączniku takim na jakim robił to przez wiele lat. Zaszło 
pewne nieporozumienie. Pani Skarbnik wspominała o tym, bo liczyła na inną formę. W 
kaŜdym razie na komisji budŜetowej było zapewnienie, Ŝe w trakcie roku będą przesunięcia i 
zmiany. Apeluję o to aby te zmiany powoli juŜ się dokonywały, poniewaŜ środków zaczyna 
brakować nie tylko w szkole ale równieŜ w przedszkolu. 
 
Pani Skarbnik oświata jest finansowana  z subwencji. Teraz przyszła metryczka i szkoła w 
RóŜankach dostała więcej z subwencji niŜ jej przysługiwało. My to rozliczyliśmy. Owszem 
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tam wyszła taka sytuacja, Ŝe jest sprawa podwyŜek dla nauczycieli, jest  to jest ujęte w 
subwencji ale nie pokrywa w całości zapotrzebowania. Na dzień dzisiejszy jeszcze środków 
nie brakuje, zobaczymy, rozliczymy to około września. Do budŜetu dojdą dochody z tytułu 
wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu i o tą kwotę zwiększymy budŜet przedszkola. 
 
Radna Kaźmierczak chyba nie do końca się zrozumiałyśmy. Propozycje Dyrektora nie były 
ujęte w budŜecie, m.in. remonty. 
 
Pani Skarbnik  to zostanie uregulowane w najbliŜszym czasie. 
 
Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chwalęcicach 

 
Pani Szubert omówię same najwaŜniejsze rzeczy, jeŜeli ktoś chciałby zapoznać się ze 
szczegółami to zapraszam do WTZ. Uczestników jest 30. Stopień niepełnosprawności jest 
znaczny lub umiarkowany. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są w 6 pracowniach. Ponadto 
formą rehabilitacji jest terapia ruchowa, oraz zajęcia symulacyjne tj. muzykoterpia, 
socjoterpia, hydroterpia i zajęcia z zakresu samoobsługi i higieny osobistej. Uczestnicy w 
kaŜdy piątek jeŜdŜą na basen na Słowiankę. A za realizację zadań odpowiedzialni są 
instruktorzy, pielęgniarka, pedagog oraz pracownik prowadzący zajęcia komputerowe. 
Postępy uczestników zapisywane są w kartach postępu uczestników. W warsztatach działa 
Rada Programowa która składa się z pracowników merytorycznych Warsztatów, decyduje 
ona równieŜ o czy danego uczestnika naleŜy skreślić lub przyjąć nowego. Staramy się 
uczestniczyć w Ŝyciu gminy, oraz samodzielnie organizować wiele imprez. Nasi uczestnicy 
otrzymują kieszonkowe w wysokości 30 zł. Nasze wydatki to kwota 442 tys. - informacja 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Legan bardzo dobrze, Ŝe Warsztaty funkcjonują i mam nadzieję Ŝe zrobimy 
bardzo wiele aby  funkcjonowały nadal. Potrzeba bardzo wiele pokory aby z takimi ludźmi 
pracować, więc tym bardziej jestem zadowolony ze efekty WTZ są takie a nie inne. Podoba 
mi się bardzo fakt, ze Pani Dyrektor stara się pozyskiwać środki na działalność WTZ. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący zamknął punkt dotyczący 
sprawozdania. 
 
Wystąpienie przedstawiciela Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i przedstawienie 
informacji na temat perspektyw dalszego funkcjonowania i sposobów finansowania 
Warsztatów Terapii Zajęciowych w Chwalęcicach 
 
Dyrektor PCPR na terenie powiatu funkcjonują dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej. Z dniem 
1 stycznia 2007r. zaczęła obowiązywać zasada współfinansowania kosztów działalności 
WTZ. Okres dwuletni był okresem przejściowym. Został obniŜony procentowy udział 
finansowania WTZ.W 200 r. procent dofinansowania PFRON to 95%; 2008 90%; 2009 85%, 
co oznacza ze pozostałe środki teoretycznie musi powiat zabezpieczyć. Trzeba zaznaczyć Ŝe 
powiat nie jest jedynym organem do zabezpieczenia tych środków., ale moŜe to być teŜ inne 
źródło. Ustawa  nie precyzuje tego dokładnie. Na dzień dzisiejszy kwota zaplanowana w 
budŜecie  Powiatu Gorzowskiego w ramach algorytmu przekazanego przez PFRON 
zabezpiecza 95% kwoty ubiegłorocznej. W budŜecie powiatu pozostałych 5% nie ma.  
Chciałbym zaprosić na spotkanie które odbędzie się 8 maja poświęcone współfinansowania 
WTZ.  
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Radna Zienkiewicz z tego co pan mówił, doszłam do wniosku, Ŝe Państwo zmierzają do 
zamknięcia WTZ – bo inaczej nie moŜna nazwać zmniejszenia budŜetu o 20% na przestrzeni 
kilku lat. W takim razie ja stawiam wniosek o to Ŝeby zmniejszyć środki na funkcjonowanie 
środków na utrzymanie Starostwa. My w tym roku przyznaliśmy juŜ dodatkowe środki na 
funkcjonowanie WTZ. Tak naprawdę to  w WTZ jest tylko parę  uczestników  z naszej 
gminy, i nie widzę takiej moŜliwości abyśmy to my cały czas dokładali,  taka sytuacja 
doprowadzi to tego Ŝe kiedyś przeniesiemy działalność na teren gminy Gorzów. 
Oczekiwałam, Ŝe Państwo nam dzisiaj powiedzą Ŝe mają pomysł na to jak zabezpieczyć 
brakujące 5% 
 
Dyrektor PCPR nie zmierzamy do tego Ŝeby zamknąć WTZ. Mamy dwa Warsztaty i taka 
sama sytuacja jest  w Kamieniu. Nie mogę się zgodzić Ŝe większość uczestników pochodzi z 
Gorzowa. W marcu zwróciliśmy się z prośba do wszystkich gmin o współfinansowanie. 
 
Radny Kubera ile w ubiegłym roku gmina dołoŜyła do WTZ 
 
Dyrektor PCPR  nie jestem w stanie udzielić teraz odpowiedzi na to pytanie. Ogólny budŜet 
WTZ to 402 tys zł. 
 
Radny Konieczuk chcę usłyszeć konkretnie kto ma pokryć brakujące środki 
 
Starosta Gorzowski sytuacja Warsztatów jest nie jasna. Celem Warsztatów jest to aby jego 
wychowankowie byli gotowi do rozpocząć samodzielne Ŝycie, tymczasem u nas przerodziło 
się to w domy pomocy co równieŜ jest słuszne. UwaŜam, ze w ty roku sobie z tymi 5 % 
poradzimy,  natomiast musimy przyjąć politykę na przyszłe lata. Ja uwaŜam, ze rodzice 
powinni uczestniczyć w kosztach, poniewaŜ usługa WTZ jest bardzo komfortowa –  
uczestnicy mają dobrą opiekę, są karmieni, dowoŜeni. 
 
Radna Zienkiewicz sądzę Ŝe przedłuŜanie tej dyskusji mija się z celem. My mamy swoje 
zdanie, a państwo swoje i dziś nie określimy jak będzie wyglądało współfinansowanie WTZ. 
Poprosimy o informację od Pani Szubert ile było pieniędzy z PFRON-u i ile z innych źródeł i 
informację od Pana Dyrektora jak wyobraŜa sobie finansowanie WTZ w tym roku i do kogo 
wystąpił z prośbą o współfinansowanie do WTZ. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie. 
 
Przedstawienie informacji o przygotowaniu do realizacji inwestycji w 2007r. 
 
Przewodnicząca Komisji BudŜetu poinformowała , Ŝe informacja była szczegółowo omawiana na 
komisjach.  
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie. 
 
Informacja na temat sprawozdania z wykonania BudŜetu Gminy Kłodawa za 2006rok 
 
Pani Skarbnik odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat 
sprawozdania. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie 
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W związku z obecnością Starosty Gorzowskiego Pani Wójt poprosiła o przesunięcie uchwały 
w sprawie likwidacji szpitala w Kostrzynie na początek omawiania uchwał. 
 
Rada zgodziła się na taka propozycję 
 
Starosta Gorzowski Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym oraz art. 36, art, 43, art. 60 ust. 3 i 4 b ~ 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o 
zakładach opieki zdrowotnej Rada Powiatu Gorzowskiego jest organem właściwym do 
podjęcia uchwały w sprawie postawienia w star, likwidacji Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą. 
SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą utracił płynność finansową; zobowiązania Zakładu wynoszą 
ponad 59 min zł. Na tak trudną sytuację finansową Zakładu miało wpływ wiele czynników. 
Sposób kontraktowania usług medycznych, ścisłe limity zakontraktowanych usług, brak 
zdecydowanych uregulowań dotyczących płatności za nadwykonania, kontraktowanie usług 
medycznych w poszczególnych latach na zmniejszonym poziomie, spowodowały narastające 
zadłuŜenie, niepełne wykorzystanie posiadanego potencjału oraz brak środków 
inwestycyjnych, Znaczny wpływ na zadłuŜenie Zakładu wywarły skutki podwyŜszenia 
pracownikom wynagrodzeń wynikających z ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania 
przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców (tzw. ustawa 203), 
Gwałtownie zwiększający się ujemny wynik fisnansowy jest równieŜ wynikiem wzrostu 
kosztów związanych z egzekucją komorniczą zaległych zobowiązań, w tym takŜe 
pracowniczych. 
Powiat Gorzowski udzielił i udziela Zakładowi pomocy finansowej,, udzielał poręczeń 
kredytów bankowych. Z uwagi na obowiązek wykonywania innych zadań publicznych i 
posiadany budŜet Powiat Gorzowski nie jest w stanie udzielić tak duŜej pomocy finansowej, 
która spowodowałaby przywrócenie płynności finansowej Zakładu. 
Podjęte, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2005r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, działania, choć dały pewne wymierne efekty, nie 
przyniosły odpowiednich rezultatów w zakresie redukcji zadłuŜenia. Wskutek pozwu 
wierzycieli zostały uchylone w I instancji ugody zawarte przez Zakład z wierzycielami. 
Powiat gorzowski podjął starania o uzyskanie poŜyczki w ministerstwie Finansów na 
poprawą stanu finansów samorządowych. Decyzja Ministerstwa była odmowna. 
Pomimo faktu, Ŝe w bieŜącej działalności Zakładu następuje systematyczna poprawa, to 
posiadane środki i tak nie wystarczają na pokrycie bieŜącej działalności, wynik finansowy jest 
nadal ujemny. Sytuacja taka moŜe stanowić zagroŜenie bezpieczeństwa leczonych pacjentów. 
W związku z powyŜszym Zarząd Powiatu Gorzowskiego postanowił wystąpić z inicjatywą 
likwidacji Zakładu. Jednocześnie Zarząd podjął działania mające na celu zapewnienie usług 
medycznych dla społeczności objętej dotychczas działalnością SPZOZ-u, 
Rada Powiatu Gorzowskiego podjęła uchwałę o utworzeniu spółki prawa handlowego, która 
utworzy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Inicjatywa Zarządu Powiatu mająca na celu 
utworzenie NZOZ-u i przejęcie przez ten NZOZ świadczenia usług medycznych na zasadzie  
kontraktu z NFZ  ma zapewnić udzielenie świadczeń w sposób nieprzerwany i bez istotnego 
ograniczenia ich dostępności oraz jakości. Wykorzystana zostanie kadra lekarzy i 
pielęgniarek, która jak się okazało w praktyce, posiada wysokie kwalifikacje. 
TakŜe sprzęt medyczny i pomieszczenia dotychczasowego SPZOZ-u zostaną wykorzystane 
przez mający powstać NZOZ. Brak obciąŜeń finansowych nowego Zakładu i odpowiednia 
dyscyplina finansowa, objęcie NZOZ-u prawem upadłościowym, spowodują, Ŝe działalność 
nowego zakładu będzie się bilansować. 
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Radny Powiatu Gorzowskiego Mołodciak problem szpitala występuje od wielu lat i w 
końcu znalazł się ktoś kto chce ten problem rozwiązać. Zaproponowana przez Starostę forma 
jest  słusznym rozwiązaniem, jeŜeli tego nie zrobimy dług szpitala będzie się cały czas 
powiększał. Opinia nie ma znaczenia formalnego, poniewaŜ nasza Rada włącznie z opozycją 
jest zgodna, coś trzeba z tym zrobić. 
 
Radna Kaźmnierczak ja zgodzę się z tym, Ŝe jest to słuszne wyjście, ale moją uwagę 
przykuła uchwała Górzycy, która boi się Ŝe pozostanie bez lekarza rodzinnego 
 
Starosta w Górzycy jest przychodnia i lekarz rodzinny, te sytuacje nie mają ze sobą związku. 
Przychodnia w Górzycy funkcjonuje dobrze i nie ma Ŝadnych zadłuŜeń, w związku z czym 
mieszkańcy nie musza się obawiać 
 
Radny Bieryło  jaka jest szansa ze nowo powstały szpital przejdzie na ten kontrakt. 
 
Starosta  jest to obciąŜone ryzykiem, Ŝe lekarze nie będę chcieli podpisać nowych warunków 
pracy, ale mam nadzieję Ŝe są to niepotrzebne obawy, innych zagroŜeń  nie ma 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Uchwalą została przyjęta przy 13 
głosach za i jednym wstrzymującym i zarejestrowana pod pozycją XI/46/07 
 
podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa 
Przewodnicząca Komisji BudŜetu przedstawiła pozytywną opinię Komisji z tytułu 
sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Kłodawa za 2006 rok 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła pozytywną opinię Komisji z tytułu 
sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Kłodawa za 2006 rok 
 
Przewodniczący Komisji Komunalnej  przedstawił pozytywną opinię Komisji z tytułu 
sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Kłodawa za 2006 rok 
 
Przewodniczący Legan odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy Kłodawa z tytułu wykonania budŜetu Gminy Kłodawa za 2006 rok, oraz 
pozytywną opinię RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej. A następnie w związku z brakiem 
dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Uchwała przeszła jednogłośnie i została 
zarejestrowana od pozycją XI/47/07. 
 
Pani Wójt podziękowała za udzielone absolutorium zaznaczając ze jest ono przejawem 
zaufania oraz akceptacji podejmowanych kroków. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sekretarza Gminy Kłodawa 
Pani Wójt zaproponowała na stanowisko Sekretarza Pana Piotra Czaplińskiego, który do tej 
pory pracował w referacie planowania przestrzennego. Pan Piotr jest sumienny, ambitny,  
bardzo dobrze wypełnia swoje obowiązki. Sądzę Ŝe równieŜ bardzo dobrze sprawdzi się w 
roli Sekretarza. 
 
Radna Zienkiewicz poprosiła Pana Czaplińskiego o przybliŜenie swojej sylwetki. 
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Pan Czapliński pochodzę z Helu, moja migracja jest związana z edukacją oraz sprawami 
osobistymi. Ukończyłem Uniwersytet Europa Viadrina na kierunku gospodarki przestrzennej. 
Jest to kierunek który przygotował mnie bardzo dobrze do spraw związanych z planowaniem 
ale równieŜ funkcjonowaniem samorządu. W Urzędzie pracuję od półtora roku, oraz pół roku 
jako staŜysta równieŜ w referacie planowania. Odbyłem staŜ w lokalnej telewizji. Mieszam w 
Gorzowie, aczkolwiek planuję przeprowadzkę na teren naszej gminy. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Uchwała przeszła jednogłośnie i została 
zarejestrowana od pozycją XI/48/07. 
 
Sekretarz Gminy podziękował za obdarzenie jego osoby zaufaniem i zgodnie ze słowami 
przysłowia “zaufanie zobowiązuje” obiecał Ŝe swoje obowiązki będzie wykonywał z pełnym 
zaangaŜowaniem. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie części nieruchomości 
połoŜonej w obrębie ewidencyjnym Chwalęcice stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz 
zgody na  odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy 
 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. Państwo Chołodowscy zwrócili się do Wójta 
Gminy o sprzedaŜ części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 207/2 połoŜonej w 
Chwlęcicach. Są właścicielami przyległej działki nr 208/15 bez dostępu do drogi publicznej. 
Dostęp prawnie jest zapewniony przez działkę nr 208/14 (której są współwłaścicielami do ½), 
jednakŜe na tej działce znajduje się budynek gospodarczy(w bardzo złym stanie technicznym) 
co utrudnia korzystanie. Działka nr 207/2 stanowi mienie sołectwa Chwalęcice. Zebranie 
wiejskie w dniu  24 stycznia 2007 roku pozytywnie zaopiniowało sprzedaŜ części działki. Po 
przeanalizowaniu sprawy przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego ustalono, Ŝe działkę naleŜy wydzierŜawić na 10 lat 
tj do czasu rozwiązania wjazdu przez działkę nr 208/14 i nie przeznaczać do sprzedaŜy. 
Państwo Chołodowscy zostali poinformowani o decyzji komisji. Ponowili wniosek o sprzedaŜ 
jednocześnie informując iŜ w przypadku kolejnej odmowy zbycia wyraŜają zgodę na 
dzierŜawę.  
 
Przewodniczący Komisji Komunalnej  przedstawił pozytywną opinię na temat projektu 
uchwały. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Uchwała przeszła jednogłośnie i została 
zarejestrowana od pozycją XI/49/07. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przyjęcie darowizny od osoby fizycznej.  
 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. Pan Andrzej Legan zwrócił się z wnioskiem o 
wyraŜenie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Kłodawa działek oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi 122/6 i 122/13 połoŜonych w Kłodawie. Działki powstały w 
wyniku podziału działki nr 122 i zostały wydzielone zgodnie z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jako drogi wewnętrzne do obsługi działek 
budowlanych. 
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Przewodniczący Komisji Komunalnej  przedstawił pozytywną opinię na temat projektu 
uchwały. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Uchwała przeszła jednogłośnie i została 
zarejestrowana od pozycją XI/50/07. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przyjęcie darowizny od osoby fizycznej.  
 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. Pan Roman Łaputa ponowił wniosek o przejecie 
nieodpłatnie na rzecz Gminy działki oznaczonej numerem 513/9 połoŜonej w Santocku, która 
powstała w wyniku podziału działki nr 513 i została wydzielona jako droga do obsługi 
wydzielonych działek. Państwo Łaputa zbywając nieruchomości ustanawiają na 
przedmiotowej działce słuŜebność. 
 
Przewodniczący Komisji Komunalnej  przedstawił pozytywną opinię na temat projektu 
uchwały. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Uchwała przeszła jednogłośnie i została 
zarejestrowana od pozycją XI/51/07. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Wojcieszyce. 
 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały.  Dnia 02.04.2007r Wnioskodawca t.j. Pan Jerzy 
Łochowicz reprezentujący Ŝwirownie ,,StęŜyca” z siedzibą w DzierŜowie 39, 66 -425 
Krasowiec zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy Kłodawa o opracowanie zmian planu 
zagospodarowania przestrzennego podjętego uchwałą Rady Gminy Kłodawa Nr 
XXXV/329/2002 z dnia 26 czerwca 2002 roku obejmującego obszar działek o nr 
ewidencyjnych  206/5 i 206/6 obręb Wojcieszyce w zakresie umoŜliwiającym rozszerzenie 
działalności wydobywczej na obszarze przeznaczonym pod inne funkcje (UZ- tereny parku i 
rekreacji, Z- tereny zieleni). Dokonanie zmiany w/w planu warunkuje dalsze moŜliwości 
eksploatacyjne istniejących w jego obrębie złóŜ kruszywa naturalnego.  
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej uchwała nie uzyskała opinii poniewaŜ 
było zbyt wiele zapytań i wątpliwości, dotyczących m.in. warunków dzierŜawy. 
 
Pan Andrzej Obroślak Geolog Wojewódzki decyzja jaką wydał Wojewoda Lubuski a 
którego kompetencje przejął teraz Marszałek Województwa określa zasady na jakich działa to 
przedsiewzięcie. m.in. Ŝeby wydać taką decyzję potrzebowaliśmy  uzgodnienia z gminą co do 
przeznaczenia tego terenu jak i z urzędem górniczym który taką propozycję przyjmował. 
Myśmy wydali taką decyzję w 2003r. na wydobywanie kruszywa naturalnego do 2015 roku. 
W uzgodnieniu którego Ŝądaliśmy od gminy był punkt w którym gmina musiała się 
wypowiedzieć na temat losu tych działek. JuŜ w 2001 roku gmina wypowiedziała się w ten 
sposób Ŝe zostało przyrzeczone panu Łochowiczowi ze zostanie zmienione przeznaczenie 
działki 206/3 na eksploatację kruszyw. Decyzja nasza którą wydaliśmy na wydobywanie 
kopaliny została wydana zgodnie z przepisami po przejściu pełnej procedury, uzyskaniu 
stosownych uzgodnień. Zastanawiam się nad czym polega problem. Eksploatacja jest 
prowadzana od 3 lat w sposób ciągły i nie polega to na jakimś rozszerzeniu tych granic o 



 - 11 -  

dodatkowe tereny, pozyskanie nowych gruntów, jest to uzupełnienie jeŜeli chodzi o sprawy 
geologiczne  dokumentacji tego złoŜa które zostało udokumentowane w granicach 
wykonanych otworów  badawczych Eksploatacja wykazała Ŝe złoŜe nie kończy się w miejscu 
wyznaczonym przez otwory badawcze. śeby wykorzystać działkę zgodnie z zasadami 
racjonalnej gospodarki złoŜem, naleŜało by je trochę poszerzyć  w granicach działki. 
Mówimy o uzupełnieniu tego co juŜ mamy. Nie jest to zdobywanie nowego pola, wynika to z 
sytuacji geologicznej która ma miejsce na złoŜu. Zwracam uwagę na jedną rzecz. To złoŜe 
Kłodawa Srebrna jest złoŜem o znaczeniu nie tylko gminnym jest to podstawowe złoŜe dla 
zabezpieczenia miasta Gorzowa. Nie ma w najbliŜszym czasie szans ze względów 
naturalnych na uruchomienie innego wydobycia. JeŜeli uniemoŜliwimy wydobycie tego 
kruszywa  to moŜe to doprowadzić do gospodarki rabunkowej. Mam przy sobie pismo jakie 
zostało popełnione przez gminę w 2001 roku  d LUWU i dotyczy przeznaczenia działki 206/3 
i jest w nim stwierdzenie Ŝe Rada Gminy podjęła uchwałę o przeznaczeniu terenu z 
przeznaczeniem na kopaliny. Proszę pamiętać o tym Ŝe nie mamy innej moŜliwości 
wydobywania kruszywa jak tylko z Kłodawy 
 
Radna Zienkiewicz nikt nie ma zamiaru zamknąć kopalni. Nie jest intencją radnych 
zamknięcie kopalni albo uniemoŜliwienie pracy kopalni. Ale cała strona formalno – prawna 
musi być dopięta na ostatni guzik, a gmina musi czerpać korzyści z tego co znajduje się na 
terenie gminy. Sądzę Ŝe nie było by dziś tej dyskusji gdybyśmy otrzymali odpowiedź na 
następujace wnioski Komisji BudŜetowej : 
 - zobowiązać Referat Inwestycji, Ŝeby dowiedział się w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim 
jak wygląda utworzenie funduszu likwidacji zakładu górniczego. Czy pan Łochowicz 
utworzył taki fundusz, w jakiej kwocie i gdzie środki tego funduszu się znajdują; 
 - czy Pan Łochowicz zrekultywował częsć Ŝwirowni na której  zakończył wydobywanie 
Ŝwiru 
 
Pan Obroślak  odnośnie utworzenia funduszu, na mocy prawa istnieje obowiązek załoŜenia 
takiego funduszu dla kaŜdego przedsiębiorcy zajmującego się kopalniami. Pan Łochowicz ma 
taki fundusz załoŜony. Na  poczet tego funduszu odkładane są środki w wysokości 10% 
całości opłaty kwartalnej eksploatacyjnej którą przedsiębiorca ma obowiązek wpłacać na 
konto Gminy i konto  narodowego funduszu. Fundusz ten jest funduszem celowym. Środki 
gromadzone na tym funduszu  nie mogą być wykorzystane w inny sposób jak tylko na 
prowadzenie likwidacji zakładu górniczego powiązanego z jego rekultywacją. Decyzję na 
uruchomienie tych środków podejmuje Urząd Górniczy po zapoznaniu  się z sytuacją. Taki 
fundusz Pan Łochowicz ma utworzony. 

 
Radny Kubera w związku z tym ze mamy chaos w umowach dzierŜawy i stawkach za 
dzierŜawy złoŜyliśmy wniosek aby do końca czerwca uporządkować tą sprawę łącznie z 
ustaleniem stawek dzierŜawnych. W związku z tym Ŝe jeszcze tego niema proponuję aby tą 
uchwałę przenieść na czas kiedy zostaną ustalone stawki czynszowe. 
 
Przewodniczący Legan to dobrze ze pod względem dokumentacji geologicznej jest wszystko 
w porządku. Ja mam pytanie do Pana Łochowicza czy na terenie na terenie którym Pan 
dysponuje moŜe Pan wydobywać kruszywo i na jaką kwotę jest utworzony fundusz. 
 
Pan Łochowicz mam taki fundusz, jest na nieoprocentowanym koncie, zostanie 
wykorzystany tylko na rekultywację terenów pokopalnianych. Mam jeszcze trochę  terenu na 
którym mogę wydobywać kruszywo. Jestem nietypowym przedsiębiorcą, którego wszystkie 
dochody są jawne. Tak się złoŜyło Ŝe w związku z budową obwodnicy udało mi się duŜe 
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pieniądze zarobić, byłem atakowany przez prasę i inne jednostki i czuję Ŝe jest to 
spowodowane w jakimś sensie zazdrością. W 2005 roku zarobiłem 840 tys, w następnym 
roku chciałem zakupić kombajn do przerobu Ŝwiru który kosztuje ponad milion złotych. 
Początkowo bank nie chciał mi udzielić kredytu. Dostałem w leasing i w tej chwili moja 
sytuacja tak wygląda Ŝe moje środki które zainwestowałem to ok 500 tys zł,przez  te 
wszystkie lata które tutaj działałem  stan mojego konta wynosi minus 60 tys. Moje zarobki za 
2003 rok (f-ra w 2004) za Ŝwirownię w Kłodawie i DzierŜowie to milion 585, koszty milion 
433, dochód 155tys, a podatki do Urzędu Skarbowego 42 tys. Chcecie  opodatkować 
Ŝwirownię stawką podatku od nieruchomości, więc pytam skąd wziąść na to pieniądze. To 
jest absurd. UwaŜam ze to nie jest fair poniewaŜ  bardzo wiele pomogłem tej gminie. 
 
Kierownik Jesis weryfikacja umowy dzierŜawnej to jest zupełnie inna kwestia, na dzień 
dzisiejszy proszę abyśmy zajęli się uchwałą 
 
Radny Rutkowski widzę, Ŝe niektórzy radni chcą tutaj sztucznie dyskusję przedłuŜyć i 
przenieść temat na kolejną sesję, ale ja nie widzę ku temu powodu zwłaszcza, Ŝe mamy na 
miejscu wszystkie kompetentne do udzielania informacji osoby 
 
Pan Obroślak wskazał na mapie na czym polega rozszerzenie eksploatacji. 

 
Przewodniczący Legan problem polega na tym, Ŝe na materiałach które dostaliśmy  jest cały 
obszar bez wydzielenia tego co jest objęte planem i tego o czym jest mowa. Teraz jeŜeli 
wiemy to racjonalną rzeczą byłoby przystąpienie do tego planu. Co do wysokości czynszu 
dzierŜawnego to jest to sprawa do negocjacji ale nie na dzisiejszej sesji. 
 
Pani Wójt proszę aby nie łączyć tych dwóch spraw zmiany planu i wysokości czynszu. 
Numer działki który jest kontrowersyjny wynika z podziału. 
 
Kierownik Jesis kiedy wydano koncesję była to działka 206/3, nastąpił podział i wydzielono 
drogę . Po podziale powstały dwa numery numery 206/5  - droga i 206/6 
 
Radny Lawer ja sądzę Ŝe Polak z natury jest taki ze jak komuś się wiedzie dobrze to się 
drugiemu zazdrości. Nie jesteśmy przeciwni Pana działalności, tylko na przykładzie 
podpisywanych umów musimy być ostroŜni. Ponadto przystępując do kolejnej umowy 
musimy mieć na uwadze dobro gminy  Następne pytanie jest takie czy dalej sponsoruje Pan 
klub SHR 
 
Pan Łochowicz ma Pan rację na początku ta uowa wydawała się dziwna, ja nawet byłem w 
tej sprawie przesłuchiwany. Pierwsza umowa była na 500 zł, ale wyjaśniłem temu Panu Ŝe ja 
tą kwotę płaciłem kwartalnie nie działając, więc płaciłem w sumie za nic. Od 2003 roku te 
stawki wzrosły i w tej chili płacę 5 tys kwartalnie, bo trzeba pamiętać ze sezon w 
budownictwie trwa dwa kwartały. Odnośnie klubów sponsorowałem je i  wiele innych 
przedsięwzięć. 
 
Radny Obidowski zostawmy sprawy czynszu na osobną rozmowę z Panem Łochowiczem.  
Ja cały czas proszę i nie mam, chodzi mi po podanie numeru działki i powierzchni. Składam 
wniosek formalny o zakończenie dyskusji. 
za – 11 
przeciw – 1 
wstrzymało się  - 3 
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Kierownik Jesis 206/6 ma  17, 900 ha i to jest cała działka na której odbywa się eksploatacja 
a 206/5 to jest droga dojazdowa to działki obejmuje się ją planem Ŝeby ta droga została 
 
Radny Kubera na komisji powiedziano nam Ŝe Pan Łochowicz dzierŜawi dwie działki 206/2 
i 206/6 o łącznej powierzchni 30 hektarów 
 
Kierownik Jesis  taka jest powierzchnia dwóch działek, ale Pan Łochowicz nie wnioskuje o 
zmianę. My teraz mówimy tylko o działce 206/6. 
 
Radna Zienkiewicz nie rozumiem dlaczego mamy plan tylko na kawałek terenu a nie na 
całość. 
 
Kierownik Jesis działka 206/2 jest to działka na której częściowo była kopalnia a na 
pozostałej jest zieleń parkowa a działka 206/6 w większości moŜe w 70% znajduje się planie 
jako kopalina ale pozostałą część była objęta zielenią. Na dzień dzisiejszy  została wydobyte 
kruszywo i dochodzimy do momentu w którym funkcja w planie jest inna. 
 
Przewodniczący Legan ten temat jest źle przygotowany, powinniśmy mieć informację 
szczegółową  z zaznaczonymi wszystkimi działkami. 
 
Pan Obroślak przedstawił na mapie dwie działki oraz  tereny na których wydobywany jest  
Ŝwir i teren wnioskowany o zmianę w planie. 
 
W związku z wyjaśnieniem wątpliwości Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
 
Uchwała została przyjęta przy 12 głosach za i 2 wstrzymujących i zarejestrowana pod pozycją 
XI/52/07. 
 
Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego gminy Kłodawa w miejscowości Kłodawa ul. Jeziorna 
dz. Nr 100/5 i 100/6  
 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały.Rada Gminy Kłodawa uchwałą Nr IV/26/2003 z dnia 
05 lutego 2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kłodawa w miejscowości Kłodawa, ul. Jeziorna dz. Nr 100/5 przyjęła plan miejscowy.  
Kilkuletni okres funkcjonowania powyŜszego planu wskazuje na częściową nieaktualność przyjętych 
w planie rozwiązań. Działka 100/6 jest działką do tej pory niezagospodarowaną a plan miejscowy 
określi jej przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania.  
PowyŜsze pozwala na sformułowanie wniosku o wykonanie planu miejscowego dla terenu obu 
działek. 
 
Przewodniczący Komisji Komunalnej  przedstawił pozytywną opinię na temat projektu 
uchwały. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów poddał projekt Przewodniczący uchwały pod 
głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Uchwała przeszła jednogłośnie i została 
zarejestrowana od pozycją XI/53/07. 
 
Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu  
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zagospodarowania  przestrzennego gminy Kłodawa dla działek 27/7, 27/75, 28, 27/39  
 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwał. Analiza w/w działek wskazuje na konieczność 
dokonania zmian w zakresie zagospodarowania przestrzennego terenu. W wyniku obecnie 
występujących potrzeb w zakresie przeznaczenia terenów na cele związane z usługami 
publicznymi (w tym sportu)  stwierdzono, Ŝe w świetle obowiązujących ustaleń planów 
zagospodarowania przestrzennego nie ma moŜliwości realizacji zabudowy kubaturowej 
mogącej spełniać funkcję socjalne związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych. 
Stwierdza się ponadto, Ŝe istnieje konieczność zabezpieczenia terenów pod funkcję 
cmentarza. Podjęcie niniejszej uchwały stanowi wymóg o którym mowa w art. 14 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym celem ustalenia 
przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich 
zagospodarowania i zabudowy.  
 
Przewodniczący Komisji Komunalnej  przedstawił pozytywną opinię na temat projektu 
uchwały. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Uchwała przeszła jednogłośnie i została 
zarejestrowana od pozycją XI/54/07. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kłodawa do ugrupowania IGOB 
Wspólnota Interesów Linia Kolejowa Berlin- Gorzów Wlkp. EUIG z siedzibą we 
Frankfurcie n/O. 
 
Przewodnicząca Komisji BudŜetowej opinia komisji byłaby pozytywna gdyby przystąpienie 
miało charakter nieodpłatny, tymczasem z informacji którą otrzymaliśmy wynika Ŝe tak nie 
jest. 
 
Radny Kubera w takim razie proponuję wprowadzenie paragrafu o treści Przystąpienie 
Gminy Kłodawa do  Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych o nazwie:IGOP 
Wspólnota Interesów Linia Kolejowa Berlin-Gorzów Wlkp. EUIG, z siedzibą we Frankfurcie 
n/ Odrą ma charakter nieodpłatny. 
 
Rada zgodziła się z propozycją Radnego Kubery w związku z powyŜszym Przewodniczący 
poddał  tą poprawkę pod głosowanie. Poprawka została przyjęta, w związku z czym 
Przewodniczący poddał pod głosowanie cały projekt uchwały włącznie z poprawką. 
W głosowaniu udział wzięło12 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i 
zarejestrowana pod pozycją XI/55/07 
 
Wolne wnioski 
Starosta Gorzowski przedłoŜył wstępną koncepcję północnej obwodnicy. Jest ona una ujęta 
w regionalnym planie operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego. Realizować zadanie będzie 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prawdopodobnie w latach 2010 – 2013. Jest 
to wstępna koncepcja, ale moim zdaniem dobrze zrobiona, poniewaŜ przebiega głównie pod 
liniami wysokiego napięcia, oraz po terenie istniejących juŜ dróg. Zapraszam do zapoznania 
się z mapami. 
 
Radni zapoznali się z mapami i wyrazili wstępną aprobatę przedłoŜonej koncepcji 
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Radny Kubera Pan Łochowicz powiedział przykrą rzecz, Ŝe został wyproszony z Komisji 
Rewizyjnej, sytuacja taka nie miała miejsca, poniewaŜ Pan Łochowicz nie został zaproszony 
na komisję. 
 
Radny Piotrowski prośba Ŝeby w RóŜankach przy boisku postawić takie śmietniki jakie są w 
centrum wsi; zobowiązać energetyków Ŝeby później włączali światło; pan Zatoka zobowiązał 
się ze postawi słupki koło kościoła i do tej pory  nie zostało to zrobione. 
 
Radny Lawer poniewaŜ Pan Łochowicz jest teŜ radnym Gminy Deszczno myślę Ŝe 
wynieśliśmy duŜo z tych rozmów i proponuję Ŝe jeŜeli na przyszłość chcemy kogoś zaprosić 
to powinno to być w gestii Przewodniczącego; pytanie o sponsoring klubu sportowego nie 
było złośliwe, chciałbym aby nie było Ŝadnych niedomówień. 
 
Przewodniczący Legan poinformował, Ŝe to on zaprosił Pana Łochowicza. 
 
Radna Zienkiewicz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów kolo kościoła są źródłem 
bałaganu. Wnioskuję o zabranie tych pojemników, poniewaŜ Ŝe nikt o to nie dba. Kolejna 
sprawa, przykro mi Ŝe Pan Łochowicz odniósł takie wraŜenie, my zadaliśmy Urzędowi 
pytania natury formalnej na które chcieliśmy znać odpowiedź.  
 
Pan Łochowicz przepraszam za słowa jakie wypowiedziałem, niestety podczas emocji mówi 
się wiele niepotrzebnych rzeczy. 
 
Pani Trawińska zapraszam na rajd rowerowy który odbędzie się 1maja.Będzie ognisko i 
pogadanki z policją. 
 
Pani Wójt one faktycznie są w niefortunnym miejscu i zobowiązuje się do ich wyniesienia. 
JeŜeli RóŜanki chciałby mieć takie pojemniki to przewieziemy je z Chwalęcic do RóŜanek. 
 
Radny Rutkowski wiem, Ŝe odczuliście Ŝe jestem zaangaŜowany w uchwałę Pana 
Łochowicza to tak faktycznie jest. Pan Łochowicz sponsoruje wszystkie kluby, przywiózł 
Ŝwir na remont kościoła w Wojcieszycach i RóŜankach i za wszystko co robi Pan Łochowicz 
serdecznie dziękuję 
 
Radny Kubera zapraszam wszystkich na festyn który odbędzie się 1 maja  z okazji 
wstąpienia do UE. 
 
 
Przewodniczący Legan sesja odbędzie się ok 23 maja. 
 
 
Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy Kłodawa 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  podziękował wszystkim za 
przybycie i zamknął obrady sesji. 
 
Na tym protokół zakończono 
 
 
Protokołowała 
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