Protokół z XII Sesji Rady Gminy Kłodawa,
która odbyła się w dniu 23 maja 2007 r.
na Sali Wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie
1. Sprawy organizacyjne
a) otwarcie posiedzenia
b) stwierdzenie quorum
c) przyjęcie porządku obrad
d) przyjęcie protokołu z XI Sesji rady Gminy Kłodawa
2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
3. Interpelacje i zapytania radnych
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2006roku
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 2006 roku
6. Sprawozdanie finansowo – rzeczowe Kierownika Biblioteki w Kłodawie
7. Podjęcie uchwał w sprawach

a) zmian budŜetu i w budŜecie
b)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na wykonanie chodnika, zatoki
autobusowej i parkingu przy drodze powiatowej na 140F w miejscowości Łośno
c) wyraŜenia zgody na przejecie darowizny od osoby fizycznej
d) powołania komisji inwentaryzacyjnej
e) wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie od Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w
Radzikowie prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości połoŜonej w obrębie wsi Santocko
f) wyraŜenia zgody na przyjęcie darowizny od osoby fizycznej
5. Wolne wnioski
6. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy
Pkt 1a – otwarcie posiedzenia
Przewodniczący Legan przywitał wszystkich przybyłych na XII Sesję Rady Gminy Kłodawa.
Pkt 1b – stwierdzenie quorum
Przewodniczący stwierdził, Ŝe na 15 radnych w Sesji uczestniczy 14 radnych wobec czego jest ona
prawomocna aby móc na niej podejmować uchwały
Pkt 1c – przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi do porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał porządek obrad pod
głosowanie.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Pkt 1d – przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Kłodawa
Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi do protokołu. Ja zauwaŜyłem w protokole duŜo
błędów stylistycznych, które zostaną poprawione i taki protokół zostanie podpisany i umieszczony
w aktach.
Radni nie zgłosili uwag.
W związku z powyŜszym Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie. Protokół został
przyjęty jednogłośnie.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Pani Wójt uzupełniła sprawozdanie o następujące informacje: w Kłodawie rozpoczęły się roboty
związane z modernizacją ulicy Wojcieszyckiej w kierunku końca ścieŜki rowerowej zadanie jest
finansowane przez powiat; przygotowujemy dokumentację niezbędną do tego aby móc rozpocząć
procedurę związaną z eksmisją dłuŜników;zlecono wykonanie brakujących tablic informacyjnych
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dla sołectw zgodnie z państwa zapotrzebowaniem; zatrudniliśmy 13 pracowników w ramach prac
społeczno uŜytecznych; został zakupiony autobus dla Zespołu Szkół w Kłodawie jego cena to
381.250,00 i w związku z tym ok godz. 12 będę prosiła o przerwę aby móc autobus odebrać i
obejrzeć – liczę na to Ŝe w przyszłych latach zakupimy nowy autobus dla Zespołu Szkół w
RóŜankach; Zakład Komunalny zakupił nową ładowarko – koparkę dotacja z UG to 180 tys; trwają
postępowania w sprawie naboru na stanowiska w UG. Jest 7 ofert na stanowisko d/s planowania i
jedno do inwestycji, ale nie wpłynęła Ŝadna oferta na Kierownika Biblioteki; w Urzędzie od
jakiegoś czasu mamy kontrolę NIK-u i Urzędu Kontroli Skarbowej, kontrolują oni inwestycje
dofinansowane przez Unię Europejską, w dniu dzisiejszym otrzymałam informację Ŝe będziemy
mieć 3 kontrolę. Z tego powodu wyłączyłam niektórych pracowników, ale mam nadzieję Ŝe nie
będzie to miało wpływu na efektywną obsługę interesantów; trwa realizacja siecie gazociągowej w
Santocku przez firmę “Media Odra Warta”; przygotowywana jest dokumentacja na remont
biblioteki; zlecono opracowanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego
ogrzewania na sali wiejskiej w Kłodawie; będę Państwa prosić o to aby przesunąć środki z budowy
drogi na kolonii Santocko na budowę wodociągu poniewaŜ nie uda nam się dofinansować tego
zadania z zewnątrz; trwają prace związane z rozbudową remizy w RóŜankach, przygotowywana
jest dokumentacja przetargowa na wykonanie projektu przebudowy Zespołu Szkół w RóŜankach;
występujemy z zapytaniem cenowym na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na tereny w Nierzymiu, terenów przy plaŜy w Kłodawie, cmentarza i boiska
sportowego w Kłodawie, oraz terenów przejętych przez gminę w Santocku
Radny Kubera pkt 2 informacja RPI dotycząca uniewaŜnienia przetargu co dalej będzie się z tym
działo.
Pani Wójt podjęłam decyzję o uniewaŜnieniu tamtego przetargu, poniewaŜ najniŜsza oferta jaka
wpłynęła to 680 tys zł, zdecydowałam, Ŝeby to boisku wyłączyć i przygotować nowy przetarg,
otwarcie ofert będzie 21 czerwca
Radna Kaźmierczak czy jest juŜ wynik przetargu na remont ulicy Bukowej i czy są juŜ jakieś
informacje odnośnie Odnowy wsi.
Pani Wójt przetarg na remont ulicy Bukowej wczoraj został umieszczony w internecie, w lipcu
zadanie powinno być wykonywane; co do Odnowy wsi nic jeszcze nie wiadomo, nie wcześniej niŜ
w 3 kwartale będzie cokolwiek wiadomo, ale pocieszam się tym,Ŝe Marszałek wysłał zapytanie
jakie wnioski mamy przygotowane. Udzielając mu odpowiedzi wliczyliśmy Zdroisko i Rybakowo
w tą listę i mam nadzieję ze zapytanie było robione po to aby przygotować środki na te cele.
Radna śołądziejewska mówi się ze rozbudowa szkoły ma być o gimnazjum i salę, a pomysły są
róŜne więc zanim nadamy tytuł temu przetargowi spotkamy się z decydentami i określimy nasze
potrzeby. Mam na uwadze to Ŝe w przedszkolu odbyła się komisja kwalifikacyjna,miało to miejsce
poniewaŜ wniosków było więcej niŜ miejsc, w związku z tym moŜe przy okazji rozbudowy szkoły
byśmy rozwiązali problem 6-latków. A być moŜe zostanie wprowadzony obowiązek szkolny dzieci
od 6 roku Ŝycia, więc o tym przy rozbudowie trzeba by było pomyśleć.
Pani Wójt być moŜe ta koncepcja która jest tego nie obejmuje, ale nie wyobraŜam sobie Ŝebyśmy
nie pracowali w pełnym gremium nad tą koncepcją
Interpelacje i zapytania radnych
Radny Rutkowski po raz kolejny ponawiam prośbę o to Ŝeby gmina wystąpiła do starosty o
poszerzenie odcinka na ulicy Wspólnej od centrum do GOK-u do pełnego wymiaru; pół roku temu
zgłaszałem ulicę Polną, Sportową teraz dokładam jeszcze Krótką (ulica jest tak zarośnięta, ze dwa
samochody nie mogę się minąć). Do tej pory nic na tych ulicach nie zostało zrobione; na komisji
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mówiłem ze nie czuję tego nawozu na fermie, cofam to, podczas wiatru nie da się tego nie czuć.
Trzeba sprawdzić czy moŜna tego typu nawozy przytrzymywać w tym miejscu, zwłaszcza Ŝe w
pobliŜu zamierzamy sprzedawać działki
Radny Kubera zgłosiła się do mnie Pani Mazur z prośbą o udzielenie jej odpowiedzi na pytania jakie za
zadała na sesji i nie uzyskała odpowiedzi od Pani Wójt i Pana Przewodniczącego; zbliŜa się sezon
wakacyjny, proszę o to aby wyznaczyć osobę funkcyjną do zorganizowania spotkania z policją w celu
omówienia tematu związanego z zabezpieczeniem gminy w sezonie letnim; ulica Czereśniowa od
skrzyŜowania w kierunku Ŝwirowiska – gałęzie się rozrosły i nie ma moŜliwości przejazdu dwóch
samochodów, proszę o podcięcie gałęzi
Radna śołądziejewska jaka jest szansa na tańsze bilety MZK; kiedy będzie modernizowana droga na
osiedlu Młodych w Kłodawie; ścieŜka rowerowej na początku ulicy Mironickiej ulega znowu degradacji,
przy krawęŜniku jest wyrwa, proszę o naprawę.
Pani Wójt z ulicy Wojcieszyckiej zabierany jest rumosz, więc jeŜeli Powiat nie ma materiałów to moŜe tym
rumoszem uda się poszerzyć drogę na ulicy Wspólnej; co do pozostałych ulic to Kierownik Zatoka uczyni to
pilnie; co do punktu w którym zbierany jest nawóz Wójt Wegienek zorientuje się co moŜna zrobić w tej
sprawie; co do odpowiedzi dla Pani Mazur to wiem, Ŝe odpowiedzi były udzielane, ale być moŜe były one
niepełne, więc dopilnuję tą sprawę; ulica Czereśniowa w najbliŜszym czasie wykonamy przycinkę; co do
biletów MZK, byłam na spotkaniu z Prezydentem i nie ma szczególnej aprobaty, ale będę się sugerować
planem na Nierzymiu, ma się odbyć spotkanie z Z-cą Prezydenta w którym będzie uczestniczyć Wójt
Wegienek w sprawie biletów i liczę na to Ŝe uda się tą kwestię rozstrzygnąć; jeŜeli to się nie uda to
postaramy się to rozwiązać w ramach ZCG MG-6; na Osiedlu Młodych prace najwcześniej rozpoczną się w
miesiącu lipcu.
Radna Kowalska jak jest procedura związana z obniŜeniem biletów MZK; proszę o zabezpieczenie
studzienki która jest powyŜej drogi na ulicy Polnej
Pani Wójt jeŜeli się okaŜe ze Prezydent nie wystąpi do Rady Miasta z wnioskiem o włączenie Kłodawy w
strefę miejską, jeŜeli Prezydent się nie zgodzi i Kłodawy nie będzie zadawalała cena wynikająca z
porozumienia komunalnego czyli ujednolicenia cen dla Związku Celowego Gmin, to jeŜeli Państwo się
zgodzą to przy przyszłorocznym budŜecie dofinansujemy dla Kłodawy tańsze bilety
Radny Piotrowski po raz kolejny proszę o postawienie słupków przy kościele w RóŜankach; śmietniki w
centrum RóŜanek, teraz jest wszystko w porządku, ale te śmietniki stoją w dole i podczas deszczu zostaną
podtopione; prosiłem Ŝeby Kierownik Zatoka nie robi dróg w RóŜankach, poniewaŜ robi to źle i następnego
dnia nie widać efektów.
Radny Szyliński prośba do Zakładu Komunalnego o przycięcie gałęzi na cmentarzu w Santocznie; kto
powinien utrzymywać w porządku boiska sportowe Zakład Komunalny, Gmina czy Rada Sołecka; proszę o
podcięcie drzew na zakręcie przy wjeździe do Rybakowa; proszę o pomoc przy plaŜy w Santocznie i
Rybakowie, mieszkańcy wykonują wszystkie prace sami i uwaŜam, ze jest to niesprawiedliwe zwłaszcza
biorąc pod uwagę to co się dzieje na plaŜy w Kłodawie. Proszę o parę wywrotek Ŝwiru i pomoc przy
pomoście.
Kierownik Kwiatkowski do do podcinania i koszenia na drogach powiatowych do wystosujemy pisma do
zarządców dróg, na naszych drogach będziemy to robić sukcesywnie; co do plaŜ zobaczymy jak się w
budŜecie ze środkami zmieścimy, sądzę Ŝe z paroma wywrotkami piachu nie będzie problemu, ale z mostem
sądzę Ŝe w tym roku juŜ tego nie zrobimy, niech Rady Sołeckie piszą wnioski do budŜetu przyszłorocznego
Kierowik Jesis śmietniki z Chwalęcic zostały przeniesione do RóŜanek na ulicę Sportową a co do tych
istniejących, to moŜe Rada Sołecka ma jakąś propozycję, poza tym w tym miejscu trzeba rozwiązać problem
z wodą opadową.
Kierownik Zatoka zrobimy to na tej drodze, mamy słupki, ale niemieliśmy mocy przerobowych.
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Radna Kaźmierczak jeszcze za czas Pana Kruczkowskiego otrzymałam zapewnienie Ŝe na plac zabaw
zostanie podłączona energia, Pan Kierownik obiecał ze postawi 2 ławeczki i nic się nie dzieje; w chwili
debatowania nad budŜetem była kwestia Ŝe pieniądze przeznaczone na ławy i gazony miały być przeniesione
na tworzenie placów zabaw, bo takowych właściwie nie ma, więc moŜe powinniśmy zacząć o tym myśleć; w
Zdroisku jest uszkodzona Akacja opierająca się na linii energetycznej powodująca usterki lampy, proszę o
interwencję w tej kwestii; kiedy zostanie przeniesiona lampa w pobliŜe Pani Bodnar; czy Pani Wójt nie
mogłaby dopomóc Pani Kierownik GOPS w pozyskaniu Ŝywności, która dla wielu osób jest bardzo duŜą
pomocą.
Radny Obidowski zakręt śmierci przy Państwu Kuźmińskich w Chwalęcicach, czy nie moŜna tam trochę
przyciąć; część odcinka ulicy Polnej jest nieprzejezdna; zatoka autobusowa przy studzience jest zapadnięty
polbruk; to samo jest koło Sołtysa i w ciągu ulicy Partyzantów zapadnięta jest ścieŜka rowerowa. W ramach
prac gwarancyjnych powinno to być poprawione.
Pani Wójt ENEA zajmuje się doprowadzeniem energii do palcu zabaw niedługo to powinno nastąpić;
ławeczki - zamówiliśmy i na nie oczekujemy; Ŝywność - uŜyję wszelkich moŜliwych środków aby ją
uzyskać; zwrócę uwagę odpowiednim słuŜbom aby podciąć zboŜe przy zakręcie śmierci.
Kierownik Kwiatkowski występując o warunki na energię otrzymaliśmy zapewnienie Ŝe rejon
energetyczny wykona tą inwestycję na własny koszt, jutro zadzwonię do ENEI i dowiem się kiedy to
zostanie zrobione; lampa koło Pani Bodnarowej juŜ jest, więc nie widzę potrzeby postawienia kolejnej;
byliśmy u Pana Kuźmińskiego i zobligowaliśmy go do podkoszenia ale ten Pan chyba sobie z nas
zaŜartował, zwróciliśmy się z prośbą do Zarządcy drogi o postawienie lustra; ulica Polna jest przewidziana
do modernizacji w ramach FOGR więc w tym roku moŜe wykonamy drobne prace, ale remont gruntowny
nastąpi w przyszłym roku; zapadnięcia w Chwalęcicach zostaną wykonane w ramach gwarancji.
Sołtys Długołęcki chciałbym zaprosić Dzielnicowego, bo widziałem go ostatni raz w styczniu. W
Santocznie obowiązuje nakaz jazdy 20 km/h ale są tacy którzy jeŜdŜą 80 trzeba coś z tym zrobić; na plaŜę są
potrzebne dwie wywrotki piachu, pomost zapadł się w jednym miejscu postaramy się to naprawić ale jeŜeli
nam się nie uda to oczekujemy pomocy od Zakładu Komunalnego
Radna Kowalska chciałabym podziękować Pani Wójt w imieniu swoim i mieszkańcom gminy za ławeczki
postawione przed Urzędem Gminy.
Radny Rutkowski jak wygląda sprawa związana z przejęciem od Agencji terenów pod plaŜę i boisko w
Wojcieszycach, wiem Ŝe jest zgoda od agencji a nic nie dzieje się w tej sprawie a moŜna by było juŜ ruszyć
z pracami porządkowymi; czy coś nowego pojawiło się w temacie lotniska; temat parkingu i wagi, proszę o
zaproszenie mnie jeŜeli cokolwiek będzie w tym temacie planowane
Pani Wójt co do policji, spotkanie zorganizujemy moŜe w przyszłym tygodniu. Co do Wojcieszyc i
przejęciem terenów to posłuŜyliśmy się kontrolującymi w NIK-u, powiedzieliśmy im jak sprawa wygląda i
Pani z kontroli jest umówiona z dyrektorem Jabłońskim; parking i waga, ja sama jestem zainteresowana
projektem więc sądzę, Ŝe nie będzie problemu; Prezydent zorganizował spotkanie w tej sprawie i sądzę Ŝe po
opracowaniu planu temat posunie się dalej, sądzę Ŝe Prezydent jest zdopingowany swoimi inwestorami w
związku z tym zaleŜy mu na powstaniu tego lotniska.
Radny Lawer w RóŜankach jest modernizowana remiza OSP, zaobserwowałem wczoraj taką sytuację,
wiadomo ze nastąpiły zmiany w projekcie technicznym , ale przy budowie jest pełno usterek są fałdy, jak to
jest moŜliwe jeŜeli jest tam inspektor nadzoru. Proszę podjechać i zobaczyć co się tam dzieje, to jest Ŝenada,
bo oni pokryją dach i tych usterek nie będzie widać.
Pani Wójt byłam tam wczoraj i poprosiliśmy Kierownika Robót, wcześniejsze prace spowodowały
uwypuklenie ściany i tutaj tą uwagę ten pan sam nam wytknął ale uwypuklenia nie jest w stanie zniwelować.
Z-ca Kierownika Inwestycji kontrola na budowie przebiega prawidłowo; faktem jest Ŝe ten wieniec trochę
rozerwało, ale faktem jest to co powiedziała Pani Wójt cięŜko będzie to uwypuklenie zniwelować, oni robią
co mogą ale niestety będzie to trochę widać
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W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący zamknął punkt interpelacje i zapytania Radnych i
ogłosił przerwę w trakcie której autobus zostanie odebrany przez Panią Wójt i przekazany dla Zespołu Szkół
w Kłodawie
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2006roku

Przewodniczący Legan sprawozdanie było szczegółowo analizowane na posiedzeniu Komisji
Oświaty, poza tym kaŜdy miał moŜliwość jego przeanalizowania dlatego proponuję od razu przejść
do zadawania pytań.
Kierownik Wójcik ja bym tylko chciała uzupełnić sprawozdanie o informację, Ŝe pomoc
Ŝywieniowa nie będzie kontynuowana poniewaŜ bank Ŝywności otrzymał tylko 1/3 tego co
otrzymywał kiedyś.
Przewodnicząca Kaźmierczak komisja bez uwag przyjęła sprawozdanie. Jesteśmy zadowoleni z
tego Ŝe w wyniku wspólnej inicjatywy GOPS-u i komisji Alkoholowej dzieci skorzystają z
wypoczynku letniego.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 2006 roku
Przewodniczący Legan sprawozdanie było szczegółowo analizowane na posiedzeniu Komisji Oświaty,
poza tym kaŜdy miał moŜliwość jego przeanalizowania dlatego proponuję od razu przejść do zadawania
pytań.
Przewodnicząca Kaźmierczak Komisja Oświaty bez uwag przyjęła sprawozdanie

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
Sprawozdanie finansowo – rzeczowe Kierownika Biblioteki w Kłodawie
Przewodnicząca Kaźmierczak Komisja Oświaty bez uwag przyjęła sprawozdanie. Zgłosiliśmy wnioski aby
rozwiązać problem komunikacji (telefon) z Panią prowadzącą bibliotekę w RóŜankach; oraz podjąć kroki w
celu poprawy warunków lokalowych w bibliotece w RóŜankach.
Pani Wójt telefon nie jest problemem, moŜna się tym zająć, ale w budŜecie nie mamy środków na poprawę
warunków lokalowych, więc moŜe w przyszłym roku.
Sołtys Banicki dlaczego Pani Kierownik wykorzystała tylko 73% środków.
Pani Skarbnik Pani Kierownik wykorzystała wszystkie moŜliwe środki na zaopatrzenie biblioteki w
księgozbiór, pozostałe pieniądze to środki na remont biblioteki którego nie z winy Pani Kierownik nie udało
się przeprowadzić
Radny Piotrowski my chcieliśmy złoŜyć wniosek o przeprowadzenie remontu świetlicy, ale w związku z
tym Ŝe jest ona wydzierŜawiana nie ma takiej moŜliwosci.
Sołtys Banicki umowa jest tak skonstruowana, Ŝe po rocznym uŜytkowaniu moŜna ją wymówić.

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

podjęcie uchwały w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie.
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały.
Dochody :
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 14.290,00zł są to środki za zrealizowane i rozliczone
zadanie - Budowa wodociągu w miejscowości Rybakowo.
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Dział 600 - Transport i łączność kwota 29.700,00zł jest to dofinansowanie z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych na modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Dział 750 Administracja publiczna kwota 2.000,00zł są to dochody uzyskane przez sołectwo
Kłodawa za dzierŜawę (w/g stanu księgowego na dzień 30.04. 2007r.)
Dział 801 Oświata i wychowanie:
kwota 9.030,00zł jest to dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie nauczania jeŜyka
angielskiego,
kwota 6.000,00zl są to dochody uzyskane przez Zespół Szkół w RóŜankach za wynajem sali,
kwota 87.000,00zł jest to odpłatność za wyŜywienie i czesne w przedszkolach RóŜanki i
Wojcieszyce,
Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
kwota 29.642,00zł jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej udzielana gminom ,które utraciły dochody na skutek umorzenia podatku rolnego .
Wydatki :
Dział 600 kwota 29.700,00zł modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych dofinansowanie
z FOGR -modernizacji drogi w Łośnie - 9.900,00zł i w Santocku 19.800,00zł Dział 750 - środki
przeznaczone na wydatki sołectwa Kłodawa,
Dział 801 dotacja dla Zespołu Szkół w RóŜankach 26.310,00zł w tym 6.020,00zł na nauczanie
języka angielskiego,
dotacja dla Zespołu Szkół w Kłodawie 3.010,00zł na nauczanie języka angielskiego. Dotacja dla
Przedszkola RóŜanki i Wojcieszyce 87.000,00zł
Dział 921 kwota 29.642,00zł z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska przeznaczona na kotłownię gazową w bibliotece w Kłodawie.
Radny Brzana przedstawił pozytywną opinię Komisji BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego.
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Uchwała przeszła jednogłośnie i została zarejestrowana
pod pozycją XII56/07
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na
wykonanie chodnika, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze powiatowej na 140 F w
miejscowości Łośno.
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały.
Udziela się z budŜetu Gminy Kłodawa pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu w formie
dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania budowa chodnika,zatoki autobusowej i
parkingu przy drodze powiatowej nr 1405F w miejscowości Łośno.
Radny Brzana powiedział ze uchwała Komisji BudŜetu była pozytywna pod warunkiem
modyfikacji § 2 w następujący sposób “Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona
ze środków budŜetu Gminy Kłodawa w wysokości 50 % wartości kosztorysowej nie więcej niŜ
100.000,00zł”
Pani Skarbnik poinformowała, Ŝe paragraf został poprawiony zgodnie z wnioskiem
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycję XII/57/07
podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przyjęcie darowizny od osoby fizycznej
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały.
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Państwo Judzińscy zwrócili się z wnioskiem o wyraŜenie zgody na dokonanie darowizny na rzecz
Gminy działek oznaczonych numerami 330/4 i 33/11 połoŜonych w Santocku. Działki powstały w
wyniku podziału działki nr 330 i zostały wydzielone zgodnie z ustaleniami zawartymi w decyzji o
warunkach zabudowy jako drogi wewnętrzne do obsługi działek budowlanych dla tego kompleksu.
Referat wnioskuje o przyjęcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Komunalnej przedstawił pozytywną opinię komisji.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycję XII/58/07
podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały.
Skład komisji jest taki sam jak w latach ubiegłych, czyli:
Irena Bloch - przewodnicząca
Barbara Pierzecka
Ryszard Obidowski
Dorota Zołądziejewska
Ryszard Mołodciak
.Do zakresu działania Komisji Inwentaryzacyjnej naleŜy:
• przeprowadzenie postępowania inwentaryzacyjnego przygotowawczego,
• sporządzenie spisów, protokołów i kart inwentaryzacyjnych nieruchomości,
• wykładanie do publicznego wglądu spisów i protokołów nieruchomości,
• przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszonych zastrzeŜeń prze osoby, których interes prawny
dotyczy ustaleń zawartych w opublikowanych dokumentach inwentaryzacyjnych.
Radny Lawer przedstawił pozytywną opinię Komisji Komunalnej.
Radni nie zgłosili więcej uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał projekt uchwały
pod głosowanie
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycję XII/59/07
podjecie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie od Instytutu Hodowli i
Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości połoŜonej w
obrębie Santocko
Kierownik Jesis uchwała dotyczy nieodpłatnego przejęcia od Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin w Radzikowie prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej
połoŜonej w obrębie wsi Santocko, gmina Kłodawa oznaczonej numerem ewidencyjnym 178/1 o
pow. 1,9933 ha z przeznaczeniem pod boisko sportowe.
Przewodniczący Komisji Komunalnej przedstawił pozytywną opinię komisji.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycję XII/60/07
podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przyjęcie darowizny od osoby fizycznej
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. Państwo Strzelczyk zwrócili się z wnioskiem o
wyraŜenie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy działki oznaczonej numerem 27/132
połoŜonej w Kłodawie. Działka powstała w wyniku podziału działki nr 27/70 i zostały wydzielona
zgodnie z ustaleniami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy jako drogi wewnętrzne do
obsługi działek budowlanych dla tego kompleksu. Referat wnioskuje o przyjęcie uchwały.
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Przewodniczący Komisji Komunalnej przedstawił pozytywną opinię komisji.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycję XII/61/07
Wolne wnioski
Radny Rutkowski na komisji Rewizyjnej zgłaszałem problem Ŝe Wojcieszyce nie rozwijają się
równomiernie z innymi miejscowościami, mamy ładny teren koło Strzelnicy i moŜna by było
ruszyć tam z budową domów jednorodzinnych w Wojcieszycach
Pani Wójt tereny przy Strzelnicy nie są nasze tylko Agencji i problem polega na tym, ze Agencja
nie chce dać nam tych terenów
Radny Kubera proszę o to aby sołtysi zostali parę minut po sesji, ustalimy co z turniejem sołectw
Sołtys Ptaszkiewicz termin 21 czerwca został wyznaczony i nie ulegnie on zmianie.
Sołtys Turski jeŜeli termin się nie zmieni to obawiam się Ŝe będą brały w nim udział same
Wojcieszyce.
Przewodniczący Legan chciałbym zaapelować do radnych o to aby frekwencja na imprezach
organizowanych przez GOK , Rady Sołeckie i inne organizacje była większa.
Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy Kłodawa
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie
i zamknął obrady XII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
K.Arciszewska
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Legan
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