Protokół z posiedzenia VIII Sesji Rady Gminy Kłodawa,
która odbyła się w dniu 21 marca na Sali Wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie
Porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne
a) otwarcie posiedzenia
b) stwierdzenie ąuorum
c) przyjęcie porządku obrad
d) przyjęcie protokołów z IV,V,VI Sesji Rady gminy Kłodawa
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
3. Interpelacje i zapytania radnych
4. Podjecie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały nr XXXV/351/07r. W sprawie Wieloletniego Programu gospodarczego
b) uchwalenia budŜetu Gminy Kłodawa na 2007 rok
c) wyraŜenia zgody na przejecie nieruchomości od osoby fizycznej
d) wyraŜenia zgody na przejęcie nieruchomości od osoby fizycznej
e) wyraŜenia zgody na przejęcie nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych połoŜonych
w obrebie wsi Łośno
f) regulaminu wynagradzania nauczycieli
g) zasad odpłatności za wydawanie odpisów, świadectw i dyplomów, indeksów w Zespołach
Szkół znajdujących się na terenie Gminy Kłodawa
5. Wolne wnioski
6. Zamknięcie obrad Sesji Rady gminy Kłodawa
Adn1a – otwarcie posiedzenia
Przewodniczący Legan przywitał wszystkich zebranych na sesji rady gminy
Adn 1b – stwierdzenie quorum
Przewodniczący stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 15 radnych wobec czego jest ona
prawomocna aby móc podejmować na niej uchwały.
Adn 1c – przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do porządku obrad.
Pani Wójt poprosiła o zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie zasad odpłatności za
wydawanie odpisów świadectw, dyplomów indeksów w Zespołach Szkół znajdujących się na
terenie Gminy Kłodawa, oraz o wręczenie Radnemu Konieczukowi przez Wojewodą Madeja
KrzyŜ Zasługi za długoletnią pracę na rzecz sołectwa.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał porządek obrad pod
głosowanie.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Wojewoda Ireneusz Madej wręczył Radnemu Konieczukowi KrzyŜ Zasługi za wieloletnią
pracę na rzecz sołectwa podczas pełnienia funkcji sołtysa wsi.
Radny Konieczuk podziękował za wyróŜnieni i obiecał Ŝe w dalszym ciągu będzie pracował
na rzecz wsi.
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Wojewoda Madej poinformował, ze neistety nie moŜe uczestniczyć w całej sesji, więc
pogratulował radnym i sołtysom ponownego wyboru, Ŝyczył trafnych wyborów i
podziękował za zaproszenie.
Pkt 1c – przyjęcie protokołów
Przewodniczący zapytał czy są uwagi odnośnie protokołu z IV Sesji.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący podał protokół pod głosowanie
Protokół został przyjęty jednogłośnie
Przewodniczący zapytał czy są uwagi odnośnie protokołu z V Sesji.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący podał protokół pod głosowanie
Protokół został przyjęty jednogłośnie
Przewodniczący zapytał czy są uwagi odnośnie protokołu z VI Sesji.
Radna Kaźmierczak prosiłam o sprawdzenie ulicy Ogrodowej a nie Obrotowej, poza tym
moja wypowiedź jest kwintesencją kwintesencji, po przeczytaniu tego nie wiadomo o co
chodzi.
Przewodniczący powiedział, Ŝe ta uwaga zostanie poprawiona w protokole
Radni nie zgłosili więcej uwag w związku z czym Przewodniczący podał protokół pod
głosowanie
Protokół został przyjęty jednogłośnie
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Pani Wójt przygotowano wnioski z funduszu Interreg IIIA na dwa zadania – zawody
straŜackie i polsko – niemieckie zawody wędkarskie. Odbył się przetarg na rozbudowę remizy
straŜy poŜarnej w RóŜankach, wpłynęły 3 oferty. Kolejny przetarg do zmiana studium,
wpłynęły 3 oferty, przetarg będzie uniewaŜniony z powodów formalnych. Ogłosiliśmy
przetarg na rozpowszechnianie kultury fizycznej, termin składania ofert do 5 kwietnia.
Przewodniczący Legan w związku z tym, ze jest u nas Pani Szubert z dekoracjami
świątecznymi przygotowanymi przez podopiecznych, proszę o małą przerwę i zakup
upominków, z których dochody zostaną przeznaczone na Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Radni wyrazili zgodę na małą przerwę.
Interpelacje i zapytania radnych
Radna Zienkiewicz proszę obejrzeć drogi naprawiane przez Zakład Komunalny. W
Chwalęcicach była naprawiana ulica Makowa i mieszkańcy są bardzo niezadowoleni, droga
po naprawie jest w gorszym stanie niŜ była. Ile gmina płaci za taka naprawę dróg.
Mieszkańcy chcą aby posypać drogę tłuczniem takim jaki był przez jego zerwaniem. Kolejna
ulica Polna, nie ma śladu ze tam było cokolwiek robione. Tak nie moŜe być. Na komisji
składaliśmy wniosek Ŝe naleŜy ogłosić przetarg na naprawę dróg, proszę o powaŜne
rozwaŜenie tej kwestii. Nasze pieniądze powinny być wykorzystywane tak aby było widać Ŝe
coś jest zrobione.
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Radny Rutkowski Komisja Rewizyjna składała wniosek o zrobienie analizy wykonania dróg
w Santocznie. Ekspertyza została wykonana i wpłynęła do Urzędu i nie była dostępna dla
radnych, poniewaŜ była u Pani Wójt. Takich sytuacji być nie moŜe
Pani Wójt przepraszam za zaistniałą sytuację, ekspertyza byłą u mnie na biurku. Nikt nie
miał na celu Ŝadnego ukrywania. Szkoda, ze nikt do mnie nikt nie zadzwonił.
Radny Kubera uwaŜam, ze powinniśmy się zastanowić nad przyszłością Zakładu. Niestety
Zakład dysponuje takim sprzętem a nie innym i nie da się nim dobrze wykonywać inwestycji
takich jak naprawa dróg. Odnośnie ekspertyzy sądzę, Ŝe nie powinniśmy robić problemu z
dostarczenia ekspertyzy, poniewaŜ dostaliśmy ją dzisiaj, więc chyba nie moŜe być mowy o
Ŝadnym celowym ukrywaniu.
Radny Konieczuk nie chodzi o to Ŝeby Zakłąd Komunalny robił taniej ale gorzej. Nawet
jeŜeli wykonawca wyłoniony w przetargu będzie brał trochę więcej, to będzie miał
odpowiedni sprzęt i naprawy dróg będą robione lepiej, porządniej a przez to będa
wytrzymywały dłuzej
Radny Lawer ja nie miałem problemu z dotarciem do ekspertyzy. Zadzwoniłem do Pani
Wójt i otrzymałem.
Radna Zienkiewicz odnośnie tej ekspertyzy to muszę powiedzieć, Ŝe poprzednia Rada była
oczerniana przez Wójta.. Ekspertyza pokazała Ŝe nasze wątpliwości były słuszne . Rada
miała rację zlecając ją, poniewaŜ droga nie została wykonana w taki sposób w jaki powinna.
A zapłacona została całość za zadanie które nie zostało wykonane.
Radna Kaźmierczak proszę o przesunięcie tablic zgodnie z umową,ponadto na terenie wsi
jest odkryta studnia, co prawda jest to teren prywatny ale ogólnodostępny wiec proszę o
zajęcie se tym, równieŜ w imieniu Komisji Oświaty chciałabym przekazać wnioski. Pierwszy
dotyczy tego aby pieniądze dla podopiecznych były przelewane na konto; druga sprawa
dotyczy tego Ŝeby przy zaopatrywanie mieszkańców w drewno dawać je juŜ porąbane,
poniewaŜ nie kaŜdy moŜe sobie sam z tym poradzić.
Pani Wójt w GOPSie jest kontrola, jak tylko się zakończy Pani Kierownik przyjedzie,
Radny Rutkowski nie zgodzę się z przedmówcami co do ekspertyzy, ani Pan Wójt ani Pan
Kierownik nie byli w stanie odpowiedzieć gdzie jest ekspertyza.
Radny Lawer pytanie do Dyrektorów kto podpisuje dokumenty typu świadectwa indeksy,
które wychodzą na zewnątrz i czy są do tego upowaŜnione inne osoby.
Dyrektor Król podpisują Dyrektorzy albo Zastępcy jak mają upowaŜnienie.
Radny Kubera ja proszę Ŝeby protokoły z sesji były z sesji na sesji, poniewaŜ cięŜko jest
zapamiętać co było na poprzednich sesjach.
Radna Zienkiewicz zróbmy lepiej mniej dróg a porządniej niŜ na odwrót.
Analiza projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarczego
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Pani Wójt wnioski komisji zostały zrealizowane, jedyna zmiana to dopisanie do tabeli RPI
ochrona zdrowia dopisane jest na 2008 200 tys i przy remizach przy RóŜankach proszę
dopisać Rybakowo, nie dokonałam zmiany polegającej na zdjęciu środków z boiska w
RóŜankach na Santocko, poniewaŜ nie zdąŜymy z przejęciem gruntów
Radna Zienkiewicz w protokole z dzisiejszej sesji ma być napisane ze boisko w RóŜankach
ma 20 tys, a pozostałe 20 zostanie wykorzystane na boisko w Santocku albo na remont
ośrodka zdrowia w RóŜankach. Pod takim warunkiem opinia komisji jest pozytywna.
Radny Rutkowski ja mam pytanie . W związku z tym Ŝe na GOK w 2007 jest zbyt mała
kwota, Pani Wójt miała coś znaleźć i nie znalazła. Mówiono o tym, ze jak się nie da w tym
roku wyremontować to w przyszłym, ale oczywiście w WPI nie ma o tym śladu.
Pani Wójt Kierownik Jesis mówił co moŜna za 100 tys zrobić ale nie deklarowałam Ŝadnego
zapisu. Zadania które będą konieczne przeniesiemy na następny rok.
Radna Zienkiewicz na ostatniej komisji postawiliśmy wniosek o to co ma być zrobione i jak
są zaangaŜowane prace nad remontem GOKU. Dziś kaŜdy otrzymał odpowiedź na to pytanie.
Radny Rutkowski a kiedy zostaną ocieplone pozostałe ściany, bo w WPG nie ma o tym
śladu
Pani Wójt bardzo chciałabym zadowolić wszystkich mieszkańców ale nie stać nas na to, i
nie wyremontujemy GOKu w tym roku tak jak byśmy chcieli.
Radna Zienkiewicz ja proponuje Ŝeby zapisać w protokole ze na rok 2008 zostanie
umieszczona kwota na ocieplenie wszystkich ścian GOK-u
Pani Wójt parę dni temu otrzymałam kosztorys na Łośno i mamy niedoszacowanie na 400
tys i będę proponowała aby przesunąć na następny rok.
Radna Zienkiewicz jak mamy w stary obiekt remontować za takie pieniądze to bardziej
opłaca się wyburzyć nowy obiekt, ponawiam wniosek o tym Ŝeby w przyszłym roku zapisać
dokończenie GOKu
Przewodniczący Legan poddał pod głosowanie wniosek o zapisanie w protokole Ŝe w
przyszłym roku dokończymy ocieplenie pozostałych ścian GOK-u
głosy za 7
głosy przeciw – 7
głosy wstrzymujące się -1
Przewodniczący w takim razie głos Przewodniczącego decyduje
Radny Kubera nie zgadzam się z tym.
Radna Zienkiewicz przecieŜ zdrowo rozsądkowo będzie dokończyć te pozostałe 3 ściany, u
siebie w domu nikt by się na to zdecydował.
Radna śołądziejewska nie powinno się rozpoczynać czegoś na co nie ma się pieniędzy
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W związku z powyŜszym Przewodniczący jeszcze raz powtórzył głosowanie wniosku Radnej
Zienkiewicz. Wynik pozostał bez zmian.
Radny Rutkowski złoŜył formalny wniosek o przeniesienie środków z ulicy Jeziornej na
ocieplenie GOK-u.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek.
Za – 2
przeciw – 11
wstrzymało się – 2
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał pod głosowanie całej
uchwały.
Głosy za – 13
głosy wstrzymujące się - -głosy przeciw – 2
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją VIII/39/07
przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Kłodawa na 2007 rok.
Pani Skarbnik omówiła uchwałę i odczytała pozytywną opinię RIO na temat budŜetu.
Radna Zienkiewicz przestawiła pozytywną opinię Komisji BudŜetu i Rozwoju
Gospodarczego, oraz odczytała wnioski zgłoszone na komisji i odpowiedzi do nich.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycją VIII/40/07
przyjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przejęcie nieruchomości od osoby
fizycznej
Pani Bloch omówiła projekt uchwały
Pan Jerzy Rajkowski zwrócił się z wnioskiem o wyraŜenie zgody na dokonanie darowizny na
rzecz Gminy działki oznaczonej numerem 613/1 połoŜonej w Kłodawie. Działka powstała w
wyniku podziału działki nr 613 i została wydzielona zgodnie z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego jako droga wewnętrzna do obsługi działek
budowlanych dla tego kompleksu. Referat wnioskuje o przyjęcie uchwały
Radny Obidowski opinia komisji komunalnej była pozytywna
Radna Zienkiewicz nie jestem przeciwna tego typu uchwałom, ale jak juŜ przejmujemy
drogi to powinniśmy o tym poinformować mieszkańców, Ŝeby traktować wszystkich
jednakowo
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycją VIII/41/07
przyjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przyjęcie darowizny od osoby fizycznej.
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Pani Bloch omówiła projekt uchwały
Pani Anita Wawryniuk zwróciła się z wnioskiem o wyraŜenie zgody na dokonanie darowizny
na rzecz Gminy działek oznaczonych numerami 612/1 i 612/8 połoŜonych w Kłodawie.
Działki powstały w wyniku podziału działki nr 612 i została wydzielona zgodnie z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pierwsza jako droga
wewnętrzna do obsługi działek
budowlanych dla części kompleksu. Referat wnioskuje o przyjęcie uchwały.
Radny Obidowski opinia komisji komunalnej była pozytywna
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycją VIII/42/07
przyjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie od Agencji Nieruchomości
Rolnych nieruchomości połoŜonych w obrębie wsi Łośno gmina Kłodawa.
Pani Bloch omówiła projekt uchwały.
Agencja Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp. zwróciła się z wnioskami z dnia 06 i 12
lutego 2007 roku o przejęcie na rzecz Gminy działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi
65/19 i 65/15 połoŜonych w obrębie wsi Łośno. Działki te są wykorzystywane jako drogi
Proponuje się podjęcie przedłoŜonej uchwały, poniewaŜ przejęcie na stan Gminy
wnioskowanych działek umoŜliwi podjęcie działań w kierunku zapewnienia dostępu dla
wydzielonych działek do drogi publicznej poprzez wystąpienie na drogę sądową o
ustanowienie drogi koniecznej na gruntach naleŜących do Lasów Państwowych
(Nadleśnictwa Kłodawa).
Decyzją Naczelnika Gminy Kłodawa nr RśL-7013/21/89 z dnia 3 lipca 1989 roku za zgodą
Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki śywnościowej z dnia 11 maja 1989 roku nr P-2S-2121/24/89 zostało wygaszone prawo zarządu przez Nadleśnictwo Państwowe w Kłodawie
nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 65/12 o pow. 5,16 ha połoŜonej w obrębie wsi
Łośno gmina Kłodawa i nieruchomość została przejęta na Państwowy Fundusz Ziemi.
Nieruchomość została przejęta na PFZ z przeznaczeniem do zagospodarowania rolniczego.
Inicjatorami przejęcia a następnie nabywcami byli ówcześni pracownicy Lasów
Państwowych, mi. Nadleśniczowie. Wydzielenie geodezyjne z zasobu ALP, a później
podziały do sprzedaŜy zostały przeprowadzone zgodnie z ich wytycznymi. Dostęp do
wydzielonej nieruchomości miał przebiegać przez siedlisko nieruchomości zabudowanej
obecnie oznaczonej nr ewidencyjnym 396/1 (brak dowodów). Dostęp ten uwaŜa się z wielu
względów za nie moŜliwy (lokalizacja istniejących budynków).RozwaŜa się wnioskowanie o
ustanowienie drogi koniecznej z drugiej strony przez las. Obecnie właściciele wydzielonych
nieruchomości są zainteresowani realizacją budowy budynków oraz podziałów
nieruchomości. Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
ustawy o gospodarce nieruchomościami uniemoŜliwiają organom prowadzącym
postępowanie pozytywne załatwienie wniosków.
Radny Obidowski opinia Komisji Komunalnej byłą pozytywna.
Radny Kubera a kto będzie ponosił koszty związane z przekształceniem.
Pani Bloch gmina.
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Radny Kubera nie rozumiem tego, w podobnych sytuacjach to człowiek ponosi koszty,a tu
mamy do czynienia z instytucją i nic nie robimy.
Pani Bloch ale to jest jedyne wyjście Ŝeby rozwiązać problem
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycją VIII/43/07
przyjęcie projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Radna Kaźmierczak powiedziała, Ŝe projekt uchwały pozostał analogiczny do roku
ubiegłego, owszem byłą propozycja zmiany, ale nie została ona przyjęta. Komisja Oświaty
zajęła pozytywne stanowisko
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycją VIII/44/07
Wolne wnioski
Radna Zienkiewicz kto był inspektorem nadzoru na drodze Santoczno i ile zapłacono dla
inspektora nadzoru. Informację na piśmie proszę. 11 kwietnia odbędzie się komisja budŜetu i
proszę o przygotowanie harmonogramu kontroli gminy w zakresie utrzymania porządku i
utrzymania czystości; zaproszenie Pana Korolewicza w celu przedstawienia informacji na
temat kanalizacji w ramach aglomeracji oraz przekształcania gruntów rolniczych w
budowlane zgodnie z wnioskami mieszkańców, jak wygląda polityka gminy w zakresie
przekształcania gruntów rolniczych w budowlane, proszę o kompleksowe potraktowanie
tematu; i informację na temat kółka rolniczego, bo Pani mecenas miała się zająć tym
tematem.
Radny Kubera 27 będzie komisja rewizyjna, będzie Pan Zaborowski autor ekspertyzy.
Radna śołądziejewska za tydzień odbędzie się sesja debatowa poświęcona szkolnictwu,
proszę o przemyślenie tego co państwa nurtuje aby móc zadać pytanie.
Radny Konieczuk 31 marca odbędzie się sesja objazdowa
Przewodniczący Legan przypomniał o obowiązku złoŜenia oświadczeń majątkowych do
końca kwietnia.
Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Kłodawa
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował wszystkim za
przybycie i zamknął obrady sesji.
Na tym protokół zakończono
Protokołowała
Kamila Arciszewska
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Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Legan
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