Protokół z XIV Sesji Rady Gminy Kłodawa,
która odbyła się w dniu 29.08.2007r.
w Sali Wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie
Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne
a) otwarcie posiedzenia
b) stwierdzenie quorum
c) przyjęcie porządku obrad
d) przyjęcie protokołów z XIII Sesji Rady Gminy Kłodawa
2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
3. Interpelacje i zapytania radnych
4. Powołanie komisji d/s zmiany Statutu Gminy Kłodawa
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zasad gospodarowania mieniem gminy w zakresie dzierŜawy i najmu nieruchomościami
stanowiących własność gminy Kłodawa oraz minimalnych stawek czynszu za dzierŜawę i najem
b) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa
miejscowość Kłodawa – Osiedle Marzeń
c) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kłodawa dla miejscowości Wojcieszyce.
d) wyraŜenia zgody na przejęcie darowizny od osoby fizycznej
e) wyraŜenie zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kłodawa a osobą
fizyczną
f) nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa
g) nadania nazw ulic w miejscowości Wojcieszyce
h) uznania za pomnik przyrody drzewa z gatunku kasztanowiec
i) uznania za pomnik przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowaty
j) powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego i
Rejonowego w Gorzowie Wlkp.
k) zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie XIV Sesji Rady Gminy Kłodawa
Pkt 1a – otwarcie posiedzenia
Przewodniczący powitał wszystkich zebranych na XIV Sesji Rady Gminy Kłodawa
Pkt 1b – stwierdzenie quorum
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, ze w sesji uczestniczy 15 radnych wobec
czego jest ona prawomocna aby móc podejmować na niej uchwały
Pkt 1c – przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi do porządku obrad.
Pani Wójt proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przejęcia
pojazdu marki fiat 126p, nr rej. FG 17520. Ustawa obliguje nas do recyklingowania porzuconych
pojazdów. Musze mieć zgodę Państwa na to aby podjąć dalsze kroki
Przewodniczący Legan poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
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W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał poprawki pod głosowanie.
Zostały one przyjęte jednogłośnie.
Pkt 1d – przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie.
Został on przyjęty jednogłośnie.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
Pani Wójt uzupełniła sprawozdanie o następujące informacje:w ubiegłym tygodniu przejęłam na
rzecz gminy od Agencji Nieruchomości Rolnej działkę w Wojcieszycach. Teren juŜ jest
wyrównywany, zamontowane zostaną niedługo ławki oraz elementy wyposaŜenia planu zabaw; w
trakcie uzgodnień jest projekt dotyczący wykonania wagi oraz parkingu w Wojcieszycach we
wrześniu przystępujemy do prac; mamy wstępną zgodę Dyrektora Agencji na wykonanie dróg na
Osiedlu Parkowym w RóŜankach oraz Szklarni RóŜanki łącznie z odwodnieniem Szklarni; mam
przyobiecane ustnie 80% pokrycia kosztów, natomiast jeŜeli Pan Dyrektor nie potwierdzi
zadeklarowanej kwoty na Osiedle Parkowe wówczas będę prosiła o przeniesienie środków z innego
zadania; w trakcie realizacji jest ogrodzenie zbiornika retencyjnego przy szkole w RóŜankach;
oczekujemy rozpoczęcia prac na GOK-u w Wojcieszycach termin jest do 28 września i raczej na
pewno zakończy się to naliczeniem odsetek karnych, ale firma jest tego świadoma; wystąpiliśmy do
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin o przekazanie gruntów w Santocku i Mironicach, część
będzie przejęta nieodpłatnie na infrastrukturę w Mironicach pod boisko i przyszłą Salę Wiejską;
odbyło się spotkanie ze Starostą na którym Starosta poprosił o wskazania priorytetowych dróg które
będą finansowane ze środków unijnych. Wskazałam trzy drogi Kłodawa -Marwice, RóŜanki –
Wojcieszyce, Chwalęcice – Kłodawa; wystąpiłam równieŜ o ścieŜki rowerowe przy drogach
powiatowych; mam informację od Prezydenta miasta odnoście śnieŜki rowerowej pomiędzy
Gorzowem a Chwalęcicami, Ŝe jest juŜ w budŜecie przyszłego roku, co prawda miałam nadzieję, Ŝe
jak nie będzie Centrum Edukacji Artystycznej to uda się to zrobić w tym roku, ale niestety nie uda
się.
Radny Kubera a moŜe spróbować rozszerzyć tą drogę Kłodawa Chwalęcice o ścieŜkę rowerową.
Pani Wójt zgłosiłam tą propozycję na spotkaniu ze Starostą.
Radna śołądziejewska w związku z tym, Ŝe jest zakończona procedura przetargowa na wykonanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej to proszę poinformować o problemach zgłaszanych
przez mieszkańców. My o ty rozmawialiśmy na komisji Oświaty ale Radni powinni się z tym
zapoznać.
Kierownik Jesis na etapie wydania decyzji o warunkach zabudowy zostało zgłoszone szereg uwag
przez właściciela posesji sąsiadującego ze szkołą. Chodzi m.in. o sprawę bezpośredniego
przylegania budynku sali jak równieŜ i boisko sportowe, chodzi o to Ŝe oni są zaniepokojeni tym, Ŝe
będzie ściana przed nimi która ograniczy widoczność i boją się równieŜ o hałas. Ta działka jest
mała i wąska i nie ma moŜliwości zachowania dystansu. Pani projektant robiła róŜne koncepcje
niedługo jesteśmy umówieni z typ panem na rozmowy i zobaczymy co da się zrobić.
Radna Kaźmierczak ja mam prośbę co do ulicy Bukowej Ŝeby wyjaśnić nam jak to będzie
wyglądało; jak została rozwiązana sprawa z wykonawcą Panem Cimandrem, jakie konsekwencje
poniesie.
Kierownik Kwiatkowski prace zostały rozpoczęte przez firmę Państwa Cimander i po pewnym
czasie zostały przerwane po wykonaniu pewnego odcinka tego zadania. W wyjaśnieniu napisali Ŝe
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było to spowodowane utratą pracowników z powodu wyjechania za granicę. My przystąpiliśmy do
inwentaryzacji wykonanej pracy i przystąpiliśmy do ogłoszenia nowego przetargu i wczoraj
nastąpiło otwarcie ofert. Najtańszą ofertę przedłoŜył Pan Karol Wiącek na 135 tyś. W tej chwili
sprawdzamy oferty pod względem formalnym. Nawet najniŜsza kwota jest wyŜsza od
zabezpieczonych środków więc będziemy Państwa prosić o przesunięcie. Konsekwencją dla firmy
która wykonywała te prace jest to, Ŝe przez parę lat nie będzie mogła uczestniczyć w przetargach
ogłaszanych przez gminę, na pewno będzie kara finansowa z tego względu Ŝe pewne prace zostały
wykonane, na spotkaniu które odbędzie się niedługo wszystko się rozstrzygnie
Radna Kaźmierczak czy ta droga została wykorytowana.
Kierownik Kwiatkowski nie została ona zrobiona zgodnie ze specyfikacją. Stało się jak się stało.
Wykonawca zszedł z inwestycji i w nowej specyfikacji określiliśmy wytyczne łącznie z
korytowaniem.
Radny Piotrowski jeŜeli chodzi o wodę w Zdroisku to została zrobiona niezgodnie z wytyczonymi
rysunkami. I Ŝeby przy tej drodze nie okazało się Ŝe cześć drogi jest w polu i na odwrót.
Kierownik Kwiatkowski geodeta wyznaczył oś jezdni i szerokości po dwa metry z jednej i z
drugiej strony i nie ma moŜliwości wejścia w inne grunty niŜ te które wytyczają drogę.
Radna Kaźmierczak powiedział Pan, Ŝe droga została wytyczona. Ja nie rozumiem dlaczego jest
to droga falista; poza tym sprawa pana Cimandera to jedno a chodzi o to Ŝeby tą drogę wykonać
porządnie i jeŜeli teraz bez korytowania ten tłuczeń został tam nawieziony czy moŜliwe jest to Ŝe ta
droga będzie wykonana w miarę dobrym standardzie , bo przecieŜ bez korytowania ta droga w
przyszłości będzie problem z wodą która będzie spływała na posesje.
Pani Wójt pierwszy raz mamy do czynienia z taką sytuacją Ŝe wykonawca w trakcie robót zszedł z
prac. Nasza umowa jest zabezpieczona sankcjami karnymi więc będziemy je egzekwować.
Radna Kaźmierczak ja mam nadzieję, Ŝe skończy się taką sytuacją, Ŝe będzie wykorytowane w
tym miejscu gdzie nie jest, tłuczeń zostanie przewieziony i zostanie wykorytowane w miejscach
gdzie nie było wykorytowane
Kierownik Kwiatkowski w pierwszym odcinku podbudowa jest dobra i nie ma sensu tego ruszać,
wiec oni zacyklinują i zwałują natomiast te 170 parę metrów gdzie połoŜono tylko tłuczeń nie
zagęszczony to zostanie on zerwany, jako materiał zostanie przeniesiony z powrotem albo w inne
miejsce i od tego momentu będzie robiony tamten to jest w granicach 300 metrów i gwarantuję Ŝe
ta podbudowa łącznie z tym odcinkiem zostanie wykonana w dobrym standardzie.
Radna śołądziejewska nie wyczytałam nic o drodze Santocko – Chwalęcice – nie wiem czy my
prowadzimy tam jakieś prace czy inna firma. Ta droga jest w fatalnym stanie, jest tam porozrzucane
pełno gruzu przemieszanego z ziemią, proszę to skontrolować. Proszę jeszcze Przewodniczącego
Ŝeby zdyscyplinował salę, bo cięŜko uwaŜać w takich warunkach.
Kierownik Kwiatkowski tylko niewielki odcinek od Chwalęcic naleŜy do gminy większa część
naleŜy do nadleśnictwa Bogdaniec. My od wielu lat prowadzimy tam prace, ostatnio jeden z
mieszkańców Chwalęcic prowadził intensywne prace budowlane i zniszczył tą drogę i został
zobligowany do jej naprawy. My z nadleśnictwem uzgodniliśmy, Ŝe będzie mógł te prace
przeprowadzać. W najbliŜszym czasie te usterki zostaną naprawione.
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Radna Zienkiewicz w sprawozdaniu jest mowa o kanalizacji na ulicy Polnej, a mi chodzi o ulicę
Przy lesie. Pani Wójt na komisji mówiła, Ŝe będzie tam zrobiona dokumentacja i tak Ŝeby
mieszkańcy byli zadowoleni i proszę o informację kiedy ona zostanie zrobiona. Poza tym
chciałabym zaznaczyć, Ŝe nie jestem jedyną osoba o nazwisku Zienkiewicz w Chwalęcicach i
proszę na to zwrócić uwagę przy wysyłaniu korespondencji; koło ulicy szkolnej jest mostek który
jest nieprzejezdny uwaŜam, ze coś powinno być z tym zrobione.
Kierownik Kwiatkowski ulica Szkolna do asfaltu jest naszą własnością a potem do mostku
nadleśnictwa Kłodawa ale my teŜ ją utrzymywaliśmy. W kresie wiosennym zauwaŜyliśmy
degradację tego mostki polegającą na pęknięciach. Ta płyta o około 30,40 cm została obniŜona
poniŜej korony jezdni i to stwarza niebezpieczeństwo. Zgłosiliśmy to do właściciela mostku i jest
przygotowana dokumentacja i w miesiącu wrześniu ma ruszyć modernizacja tego mostku która
będzie związana z oczyszczeniem całego koryta rzeki.
Kierownik Jesis co do kanalizacji na ulicy Przy lesie to dokumentację zamierzamy opracować w
czwartym kwartale br. Informacja faktycznie została wysłana nie na ten adres co trzeba. KoleŜanka
skojarzyła po nazwisku i wysłała na nieprawidłowy adres. Ta sytuacja juŜ się więcej nie powtórzy.
Przewodniczący Legan poprosił o zabranie głosu i przedstawienie się Panią Magdalenę Turską
Kierownik Biblioteki w Kłodawie.
Pani Kierownik moją specjalizacją jest językoznawstwo. Ukończyłam Uniwersytet Wrocławski.
Mam nadzieję, Ŝe spełnię Państwa oczekiwania względem funkcjonowania biblioteki. Biblioteka
aktualnie jest w trakcie remontu, mam nadzieję Ŝe prace się nie przeciągną aby mogła poprawnie
funkcjonować wraz z nadejściem roku szkolnego. Mam duŜo pomysłów liczę na to ze dzięki nim
uda się poprawić frekwencję czytelnictwa w naszej gminie.
Interpelacje i zapytania radnych
Radny Szyliński autobus z Rybakowa do Gorzowa o 7.10 ma być odwołany. Jest to jedyny środek
transportu nie uczniów dojeŜdŜających do szkoły średniej i ludzi do pracy. Proszę o szybką
interwencję bo nie moŜemy dopuścić do takiego stanu rzeczy.
Pani Wójt nie mam takiej informacji na piśmie. Jest to autobus liniowy, mam nadzieję, Ŝe Dyrektor
przemyśli tą decyzję, jeŜeli tak się nie stanie, będziemy wnioskować w przyszłorocznym budŜecie o
zabezpieczenie środków na dofinansowanie tej linii. Nie pozwolę na to Ŝeby odciąć mieszkańców
od Gorzowa.
Radna śołądziejewska czy coś się ruszyło odnoście cen biletów MZK; usterka na ścieŜce
rowerowej na Mironickiej tam coraz bardziej się to wszystko zapada trzeba by było to naprawić;
zmiana organizacji ruchu na ulic Kościelnej Bocznej i posadzenie Ŝywopłotu, tam jest coraz więcej
samochodów parkowanych i przejazd tą ulicą jest praktycznie niemoŜliwy.
Pani Wójt jeŜeli chodzi o zmianę organizacji ruchu to faktycznie nie udało nam się
zsynchronizować tych działań łącznie z wykonaniem asfaltu na tej drodze no i odwodnieniem które
co prawda jest juŜ na ukończeniu. Widziałam ostatnie uzgodnienie co do zmiany organizacji ruchu i
do 10 września znaki powinny być postawione; co do cen biletów to nie ma Ŝadnego odzewu na
nasze wnioski, nie wie czy w pracach nad budŜetem nie będziemy państwu proponować dopłatę do
biletów aby Kłodawa znalazła się w strefie miejskiej. Związek Celowy chce się zająć tym tematem.
Radny Kubera apelowaliśmy juz w zeszłym roku Ŝeby w Kłodawie bilety wewnątrz Kłodawy były
niŜsze.
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Pani Wójt to teŜ musimy rozpatrzyć na Związku.
Radna Zienkiewicz godziny zapalania świateł ulicznych są za wczesne, godzinę przed zmrokiem.
Wczoraj przed godziną 20.00 paliły się juŜ wszystkie światła w moim rejonie.
Kierownik Kwiatkowski dość często mamy w tej sprawie sygnały w innych miejscowości które
zgłaszamy do rejonu i jeszcze występujemy do nich pisemnie o wprowadzenie korekt. To są
urządzenia zmierzchowe które wymagają konserwacji. Będziemy tego pilnować. Co do ścieŜki
przesłaliśmy pismo do zarządcy o wykonanie naprawy tego chodnika i nie otrzymaliśmy
odpowiedzi.
Radny Rutkowski dlaczego nie została dokończona rozbiórka przez Pana Kolbika; dlaczego nie
zostało skończone malowanie przystanku autobusowego; w zeszłym roku składałem interpelację o
to Ŝeby w ramach FOGR-u wykonać przedłuŜenie ulicy Polnej w Wojcieszycach w stronę działek
do Gorzowa i apeluje Ŝeby to zostało zrealizowane
Kierownik Kwiatkowski co to rozbiórki to do końca tygodnia teren ma zostać uprzątnięty to samo
z przystankiem do końca tygodnia powinno być dokończone; ulica Polna zostanie zgłoszona do
FOGR-u więc powinna zostać w przyszłym roku zrobiona.
Radny Obidowski w związku z tym Ŝe nasza gmina ma być gminą ekologiczną, turystyczną i
pojawiły się nowe fundusze na ekologię na kolektory słoneczne. Proszę o rozpropagowanie tego
tematu.
Pani Wójt jeŜeli tylko te fundusze ruszą to jesteśmy otwarci i będziemy z tego korzystać.
Sołtys Zając czy do Rybakowa i Santoczna dotrze internet. Rozmawialiśmy z Netią i nie było
Ŝadnych problemów tymczasem teraz okazało się Ŝe telekomunikacja nie wyraŜa zgody na
dofinansowanie do centrali telefonicznej.
Pani Wójt jeŜeli gmina moŜe pomóc to zrobimy to.
Sołtys Turski problem polega na tym, Ŝe Rybakowo jest w dołku i Ŝeby był tam internet musimy
postawić wysoki maszt ale niestety pojawiła się Netia i okazało się Ŝe nie mogą. Moja forma jest od
tego uniezaleŜniona poniewaŜ internet ciągniemy bezprzewodowo. Zorientuję się jak to wygląda z
dotacjami unijnymi czy gmina moŜe partycypować w kosztach czy nie.
Pani Wójt moŜe my jako gmina wystąpimy do operatorów i zorientujemy się jak to moŜe wyglądać
i wybierzemy najkorzystniejszą ofertę.
Sołtys Kurowiak czy mamy w najbliŜszym czasie szanse na uzupełnienie oświetlenia w Zdroisku.
Kierownik Kwiatkowski tegoroczny budŜet obejmuje miejscowość Zdroisko, tymczasem proszę o
uwzględnianie swoich potrzeb we wnioskach do przyszłorocznego budŜetu.
Radna Kaźmierczak czy zostało zrobione jakieś rozeznanie odnośnie zaciągnięcia korzystnego
kredytu (była o tym mowa na Komisji BudŜetu) aby sfinansować z niego świetlicę w Zdroisku;
mieszkańcy skarŜą się na jakość wody z powodu oczyszczania rur. Mam prośbę aby informować o
terminie prowadzenia tych prac Ŝeby mieszkańcy mogli się przygotować.
Kierownik Jesis co do świetlica to będziemy chcieli skorzystać z odnowy wsi, jeŜeli nie uda nam
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się to będziemy wnioskować o przyjęcie do budŜetu i pokrycie tego zadania z własnych środków.
Kierownik Zatoka nie zdąŜyliśmy informacji wywiesić poniewaŜ była to awaria.
Pani Skarbnik jak zadanie ma być realizowane to nie moŜemy podejmować innych działań. Na
dzień dzisiejszy gmina nie zaciągnęła Ŝadnego kredytu bo nie było takiej potrzeby, na kolejnej sesji
będziemy rozmawiać o kredytach.
Radna Kowalska jak daleko jest sprawa ogrzewania tej sali; prośba do Urzędu Ŝeby zrobć coś z
ulicą Chwalęcicką, przy kaŜdej ulewie studzienki się wypychają woda stoi i zalewa. Starostwo
rozkłada ręce, moŜe wspólnie coś zrobimy.
Pani Wójt ja jestem zatrwoŜona stanem sali, problem polega na tym Ŝe od początku coś z tą
izolacją było nie tak ale nie ma wyjścia trzeba coś zrobić; co do ogrzewania to projekt jest na
ukończeniu.
Radna Zienkiewicz na kaŜdym kroku występuje sprawa dróg powiatowych. Ja byłam na spotkaniu
przedwyborczym na którym Starosta mówił o tym, ze jego priorytetem są drogi powiatowe i co się
dzieje, nic. Ja proponuję aby na kolejnej sesji zaprosić Pana Starostę Ŝeby dowiedzieć się jak to ma
wyglądać. Niedługo przystąpimy do prac nad budŜetem i dobrze by było Ŝeby przedstawić jakie są
potrzeby w zakresie wszystkich świetlic; na przepompowni przepaliła się Ŝarówka a stanowi ona
równieŜ element oświetlenia dróg. Proszę o naprawę.
Pani Wójt zaprosimy Starostę na sesję, faktyczni wykonujemy ze starostą chodnik w Łośnie, część
dróg byłą załatanych i w Wojcieszycach koryguje wjazdy do posesji; ul. Chwalęcicka – mam jutro
spotkanie z pracownikiem starosty zajmującego się drogami i przekaŜę mu ta sprawę.
Radny Lawer czy modernizacja ulicy Wiśniowej została przesunięta na przyszły rok i czy znajdą
się środki na ten rok; proszę równieŜ o zajęcie się drogą za kościołem w RóŜankach; ulica Lipowa
proszę Ŝeby tam postawić znaki, po raz kolejny doszło tam do wypadku.
Pani Wójt Lipowa zostanie oznakowana w przyszłym tygodniu; droga za kościołem faktycznie jest
w złym stanie, zaproponuję Panu Staroście abyśmy partycypowali w kosztach naprawy tej drogi.
Wiem, Ŝe Starosta będzie się starał kompleksowo te drogi robić Ŝeby móc przekazać je gminom co
z kolei ułatwi nam pozyskiwanie środków na remonty tych dróg.
Radny Konieczuk przy wjeździe do Santocka koło cmentarza Powiat robił odwodnienie które
przestało działać. Nasze odwodnienie na drogę na kolonię teŜ przestało działać, proszę o
interwencję; ktoś wykonywał przyłącze energetyczne na kolonię zaraz za mostkiem i powstałą
mulda, ktoś to źle zrobił i proszę o naprawienie.
Kierownik Kwiatkowski sytuację z odwodnieniem trzeba będzie sprawdzić, co do muldy to
wykonawcę zmobilizujemy do naprawy.
Radna Kowalska co z Panią Doktor Lebiodą i z dentystą.
Wójt Wegienek co do Pani Lebiody to będzie wszczęcie egzekucyjne poniewaŜ mamy problem z
wyegzekwowaniem naleŜności; co do dentysty to na dziś państwo Karpisz zakończyli praktykę ze
względu na stan zdrowia. My wystosowaliśmy wniosek no NFZ Ŝeby pieniądze przeznaczone na
naszą gminę nie zostały rozdysponowane pomiędzy stomatologów na terenie województwa. JeŜeli
pojawi się stomatolog będzie z nim podpisana umowa. Lekarze do których się zwróciliśmy
odrzucili naszą ofertę
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Pani Mecenas zadłuŜenie Pani Lebiody wynosi ok 10 tys wyrok jeszcze nie jest prawomocny, ale
ja będzie, będziemy mogli skierować wyrok do egzekucji
Radna Zienkiewicz czemu nie moŜemy wypowiedzieć umowy pani Lebiodzie, zróbmy to i
poszukajmy nowego lekarza, dlaczego kurczowo jej się trzymamy.
Pani Wójt przygotowaliśmy nowe umowy najmu na godziny w których pracują. Do końca roku
lekarze mieli podpisane kontrakty, te stawki czynszu które państwo zatwierdzą są teŜ
przygotowaniem się do tej sytuacji
Radny Lawer u Pani Lebiody jest zarejestrowanych ponad 3 tys pacjentów, wydaje mi się Ŝe
gmina w takiej sytuacji powinna działać zdecydowanie.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie
Powołanie komisji d/s zmiany Statutu Gminy Kłodawa
Przewodniczący podczas analizy statutu doszukaliśmy się paru zastrzeŜeń, w związku z czym
proponuję powołać komisję do spraw Stautu. Proszę o kandydatury.
Rada zgłosiła następujące kandydatury:
Jan Kubera
Justyna Kowalska
Benedykt Piotrowski
Czesław Konieczuk.
Przewodniczący w takim razie poddaję pod głosowanie te kandydatury. Ja będę dostępny jako
konsultant.
9 -za
- -- przeciw
4 - wstrzymało
przyjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy w zakresie dzierŜawy najmu
nieruchomościami stanowiących własność gminy Kłodawa
Pani Bloch omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej komisja zgłosiła następującą poprawkę aby a § 3 ust. 1
dopisać Ŝe Pani Wójt moŜe wydzierŜawiać nieruchomości lub ich części po zaopiniowaniu przez
Radę Sołecką danej miejscowości
Radny Kubera w statucie sołectw jest napisane Ŝe sołectwo opiniuje wszystkie sprawy związane z mieniem
komunalnym sołectwa więc nie ma w tym Ŝadnego naduŜycia
Pani Wójt z ustawy wynika, Ŝe Pani Wójt ma prawo do dzierŜawy nieruchomości do 3 lat bez zgody, co do
zbycia to jest ot uzaleŜnione od Rady gminy. DzierŜawa nie uprawnia do pierwokupu
Radna Zienkiewicz pamiętajmy o tym ze Wojewoda nadzoruje nasze uchwały i ona moŜe zostać uchylona
ze względu na ten przepis.
Radny Rutkowski przecieŜ chodzi tylko o konsultacje nie rozumiem czemu to jest aŜ tak kontrowersyjne,
uwaŜam ze konsultacje mogą zapobiec wielu nieprzyjemnym sytuacjom.
Pani Mecenas taki zapis jest sprzeczny z prawem, ustawa pisze wyraźnie Ŝe Pani Wójt moŜe wydzierŜawiać
na okres trzech lat bez konsultacji, poza tym takie opiniowanie moŜe mieć wpływ na terminowość
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załatwiania spraw, z takim zapisem procedura będzie się przeciągała.
Pani Bloch Rada Sołecka nie jest władna to wydawania takich opinii, decyduje zebranie wiejskie, więc do
kaŜdej dzierŜawy trzeba zebrać zebranie wiejskie, a to wydłuŜy czas postępowania.
Radna Zienkiewicz ja składam wniosek o zamknięcie dyskusji i przegłosowanie poprawki.
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę zgłoszoną przez Radnego Kuberę.
Za – 2
przeciw – 9
wstrzymało się – 2

Przewodnicząca Komisji BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego komisja zgłosiła następujące
poprawki zgłosiła następujące poprawki:
pkt1 – lokale uŜytkowe przeznaczone na prowadzenie wszystkich usług – 5 zł/m2 +VAT
miesięcznie
pkt 6 “tereny gminne dzierŜawione prywatnym uŜytkownikom utrzymywane w naleŜytym
porządku nie przynoszące korzyści materialnych mogą być zwolnione z czynszu dzierŜawy lub
najmu
po poprawkach Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
głosy za – 12
głosy przeciw - 1
głosy wstrzymujące się ---

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XIV/68/07
przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kłodawa miejscowość Kłodawa – Osiedle Marzeń
Kierownik Jesis zmiany miały na celu kosmetyczne załatwienie spraw jeŜeli chodzi o nachylenie
dachów ale głównym tematem było zakazanie wprowadzenia zabudowy szeregowej i tam gdzie
moŜna było zrobiliśmy to.
•
•
•

Komisja BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna
Komisja Oświaty – opinia pozytywna

Radna Zienkiewicz ostatnio było zebranie wiejskie i jedna z pań mówiła na temat lasku i tego Ŝe
mieszkańcy grodzą sobie teren do samego lasku, czy jest zapisane Ŝe według lasku będzie ścieŜka rowerowa
czy coś w tym rodzaju.
Radny Ropela jest wytyczona droga kolo lasku. Do realizatorów planu powinna naleŜeć egzekucja.
Radna Zienkiewicz niech słuŜby gminne sprawdzą jak to wygląda jeŜeli faktycznie jest ta droga zagrodzone
to proszę wyegzekwować odgrodzenie.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
głosy za – 13
głosy przeciw - -głosy wstrzymujące się ---

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XIV/69/07
przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Wojcieszyce
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Przewodniczący Legan odczytał pismo Pana Kuźmińskiego. Dnia 14.06.2007r wnioskodawca t.j.
Pan Cezary Kuźmiński zam. ul. Wojcieszycka 35, 66-415 Kłodawa zwrócił się z wnioskiem do
Wójta Gminy Kłodawa o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obszar działek o nr ewidencyjnych 127, 141/1 oraz 128/2 obręb Wojcieszyce z
przeznaczeniem na wydobycie kruszywa naturalnego. Wniosek jest zgodny z zapisami Studium
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa.
Komisja BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna
Komisja Oświaty – opinia pozytywna
Radny Kubera jest wytyczona droga proszę dopilnować Ŝeby ona była i Ŝeby była przejezdna
Radny Rutkowski ja juz kilkakrotnie składałem wniosek o wyremontowanie tej drogi, na komisji
składałem wniosek o to zęby obciąŜyć Pana Kuźmińskiego wyremontowaniem tej drogi ale nic się
nie dzieje. Droga jest na mapie a jest systematycznie orana.
Kierownik Kwiatkowski w najbliŜszym czasie będziemy rozmawiać z Panem Kuźmińskim na
temat naprawy tej drogi.
Radny Rutkowski wniosek o to aby odłoŜyć uchwałę do czasu naprawy tej drogi.
Radna Zienkiewicz ja sadzę ze mamy słuŜby porządkowe od tego Ŝeby wyegzekwować
naprawienie tej drogi i z planem to nie ma nic wspólnego. Powinniśmy wspierać przedsiębiorcze
osoby.
Radny Rutkowski podtrzymuję wniosek.
W związku z powyŜszym Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.
Głosy za – 2
głosy przeciw – 10
glosy wstrzymujące się – 2
W związku z powyŜszym Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie
głosy za – 11
głosy przeciw - 2
głosy wstrzymujące się -1

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XIV/70/07
przyjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przejęcie darowizny od osoby fizycznej
Pani Bloch omówiła projekt uchwały. Kamila i Daniel Łacni oraz Jolanta i Mirosław Jaskulscy zwrócili się
z wnioskiem o wyraŜenie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy działki oznaczonej numerem
581/1 połoŜonej w Kłodawie. Działka powstała w wyniku podziału działki nr 581 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.

Komisja BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna
Komisja Oświaty – opinia pozytywna
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
głosy za – 14
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głosy przeciw - -głosy wstrzymujące się --

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XIV/71/07
przyjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgodny na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy
Gminą Kłodawa a osoba fizyczną
Pani Bloch omówiła projekt uchwały. Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. zwróciło się dniu 25.07.
2007 z wnioskiem o uregulowanie stanu prawnego w zakresie drogi gminnej i powiatowej poprzez zamianę
z Państwem Kuczerów. Państwo Kuczerów zajęli część działki oznaczonej nr 138 stanowiącej własność
Gminy Kłodawa (droga).W dniu 01.08.2007 r. złoŜyli oświadczenie, Ŝe wyraŜają zgodę na zamianę oraz
zobowiązali się do podziału tych działek na własny koszt. Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Zamiana jest korzystna dla obu stron., poniewaŜ Państwo
Kuczerów zachowają zajętą część nieruchomości a obecny pas drogowy ulegnie poszerzeniu co w
przyszłości ułatwi prowadzenie inwestycji. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości
zastosowana zostanie dopłata.

Komisja BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna
Komisja Oświaty – opinia pozytywna
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
głosy za – 14
głosy przeciw - -głosy wstrzymujące się --

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XIV/72/07
przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa
Pani Bloch omówiła projekt uchwały

Komisja BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna
Komisja Oświaty – opinia pozytywna
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
głosy za – 13
głosy przeciw - -głosy wstrzymujące się --

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XIV/73/07
przyjęcie uchwały w sprawie nadanie nazw ulic w miejscowości Wojcieszyce
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. Uchwałą ma pozytywną opinię Rady Sołeckiej
Komisja BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego – w związku z taką samą liczbą głosów za i przeciw
(2) zgodnie z zapisami w Statucie decyduje głos Przewodniczącej Komisji
Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna
Komisja Oświaty – opinia pozytywna
Radny Rutkowski nie podobały nam się nazwy zaproponowane przez Urząd w związku z czym
zaproponowaliśmy własne nazwy.
Radny Konieczuk wnioskuję o to aby powołać komisję d/s nazewnictwa ulic
Radna Kowalska ja sądzę Ŝe jak Rada Sołecka podjęła taką decyzję to nie powinniśmy w to ingerować
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
głosy za – 12
głosy przeciw - --
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głosy wstrzymujące się -2

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XIV/74/07
przyjęcie uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa z gatunku Kasztanowiec
Pani Wójt omówiła projekt uchwały. Wystąpiłam do starosty aby dofinansował na z FOŚ
dofinansowanie do leczenia tego drzewa. Kwota jaką mamy wystarczy na wyleczenie, oznakowanie
i ogrodzenia. W ten sposób poprawimy walory turystyczne tego miejsca. Wnioskuję o uznanie za
pomnik przyrody tego drzewa, zwłaszcza ze będą to dodatkowe atrakcje
Komisja BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna
Komisja Komunalna nie wydała opinii na temat projektu uchwały. Wnioskowała natomiast o
dołączenia załącznika mapowego z usytuowaniem drzewa, przybliŜone koszty utrzymania drzewa
oraz ekspertyzę dotyczącą stanu zdrowia drzewa
Komisja Oświaty – opinia pozytywna
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
głosy za – 10
głosy przeciw - -głosy wstrzymujące się -4

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XIV/75/07
przyjęcie uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa z gatunku Dąb Szypułkowaty
Pani Wójt omówiła projekt uchwały. Wystąpiłam do starosty aby dofinansował na z FOŚ
dofinansowanie do leczenia tego drzewa. Kwota jaką mamy wystarczy na wyleczenie, oznakowanie
i ogrodzenia. W ten sposób poprawimy walory turystyczne tego miejsca. Wnioskuję o uznanie za
pomnik przyrody tego drzewa, zwłaszcza ze będą to dodatkowe atrakcje
Komisja BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna
Komisja Komunalna nie wydała opinii na temat projektu uchwały. Wnioskowała natomiast o
dołączenia załącznika mapowego z usytuowaniem drzewa, przybliŜone koszty utrzymania drzewa.
Komisja Oświaty – opinia pozytywna
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
głosy za – 11
głosy przeciw - -głosy wstrzymujące się -3

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XIV/76/07
przyjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na
ławników do Sądu okręgowego i Rejonowego w Gorzowie Wlkp
Przewodniczący Legan do końca października musimy wyłonić ławników. Potrzebna jest nam komisja do
zaopiniowania kandydatów.
Kandydaci:

GraŜyna Kaźmierczak
Paweł Lawer
Grazyna Zienkiewicz
Gerard Bieryło
Komisja Oświaty – opinia pozytywna. Do prac w Komisji zgłosiła się Radna GraŜyna Kaźmierczak
oraz radny Paweł Lawer
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
głosy za – 12
głosy przeciw - -głosy wstrzymujące się -1
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Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XIV/77/07
przyjęcie uchwały w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Legan przez ostatni czas Urząd był kontrolowany przez instytucje zewnętrzne.
UpowaŜniamy komisję do zapoznania się z protokołami pokontronymi.
Komisja Oświaty wstrzymała się z wydaniem opinii do czasu omówienia projektu uchwały przez
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
głosy za – 11
głosy przeciw - -głosy wstrzymujące się -3

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XIV/78/07
przyjęcie uchwały w sprawie przejęcia pojazdu marki fiat 126p, nr rej. FG 17520
Kierownik Kwiatkowski na gminie ciąŜy obowiązek przejmowania i utylizowania pojazdów
porzuconych i ten samochód właśnie do takich naleŜy. śeby móc to zrobić musimy podjąć taką
uchwałę. JeŜeli znany jest właściciel to moŜemy wystąpić o zwrot poniesionych kosztów
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
głosy za – 14
głosy przeciw - -głosy wstrzymujące się --

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XIV/79/07
przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
Radna Kaźmierczak omówiła projekt uchwały Pani Irena Mazur zwróciła się z ustną skargą na
poniŜające traktowanie przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz
przeprowadzanie ze skarŜącą rozmowy w sposób “trzy na jedną” do Wydziału Polityki Społecznej
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda Lubuski przekazał skargę do załatwienia radzie
Gminy zgodnie z kompetencją.
Komisja Oświaty po zapoznaniu się z dokumentacją:
• skarga p. Mazur;
• pisemne wyjaśnienia p. Kierownik GOPS;
• notatka słuŜbowa z przedmiotowego zajścia,
oraz po wysłuchaniu p. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uznała Ŝe skarga jest
bezpodstawna. Wszyscy podopieczni GOPS są traktowani z naleŜnym szacunkiem.
Rozmowa
z Panią Mazur odbywała się w obecności Pani Kierownik Ośrodka, oraz dwóch pracownic
socjalnych których obecność była konieczna ze względu na fakt iŜ, dokonywano rejonizacji pracownica Pani Maria Bałdych zajmująca się dotychczas terenem Kłodawy do którego naleŜy Pani
Irena Mazur, przekazywała go z dniem 30 kwietnia Pani Arlecie Madej, która zapoznała się ze
sprawami dotyczącymi tego rejonu.
Po uwzględnieniu wyŜej opisanych okoliczności powyŜsze zarzuty podnoszone przez Panią Mazur
uwaŜa się za bezpodstawne.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
głosy za – 11
głosy przeciw - -głosy wstrzymujące się -1

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XIV/80/07
Wolne wnioski
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Przewodniczący Legan na wysokości Państwa Malczyk w studzience jest dziura, tam ktoś kiedyś
sobie krzywdę zrobi proszę o zwrócenie uwagi.
Radny Rutkowski kiedy będzie odtworzona droga przez Pana Kuźmińskiego
Pani Wójt nie będę się deklarowała na kolejnej sesji powiemy.
Radna Zienkiewicz jedna z Pań która Ŝyje z renty zwróciła się z prośba o przekazanie szafy na
ubrań. Pani nie stać na nową szafę i proszę o pomoc; trzeba uświadomić Panu Kuźmińskiemu Ŝe nie
uchwalimy planu jeŜeli droga nie zostanie przywrócona do stanu poprzedniego.
Dyrektor Górski zaoferował pomoc w tej sprawie.
Radny Lawer przypominam Ŝe w sytuacjach pomocy funkcjonuje punkt charytatywny Pana
Franciszka Kornickiego u którego moŜna się zaopatrywać w takie rzeczy.
Radna Kaźmierczak monit w sprawie reklamy przy drodze. Nie oczekuję odpowiedzi tylko
interwencji.
Sołtys Turski jeŜeli coś jest wykonywane na terenie sołectwa to proszę o informację
Radna śołądziejewska prośba do Komisji Oświaty o to aby zostać parę minut; na ulicy
Mironickiej bardzo często pojawia się samochód patrolowy ponadto juŜ dwa razy stała tam
inspekcja transportu drogowego które kontrolowała tą ulicę, coś się ruszyło po ostatnim spotkaniu z
policjantem i mam nadzieję Ŝe tak zostanie.
Radny Konieczuk odczytał pisma które wpłynęły do Rady:
pismo państwa Dorosz dotyczące usunięcia interesu prawnego spowodowanego uchwałą o
regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kłodawa
– skargę do WSA skierowaną przez Państwa Dorosz na uchwałę Rady Gminy w sprawie
regulaminu porządku i utrzymania czystości na terenie Gminy Kłodawa
– Społeczny Komitet Obywatelski na rzecz mieszkańców Gminy Kłodawa dot. dzierŜawy działek
dla P. Łochowicza
– Pani Anna Jurecka dotyczy wjazdu na posesję od strony ulicy Sosnowej w Rybakowie
– Komitet mieszkańców wsi RóŜanki na rzecz budowy ulicy Lipowej dotyczy podziękowań
Większość jest bardzo obszerna więc zapraszam do Biura Rady aby się z nimi zapoznać.
–

Radna Zienkiewicz kaŜdy dom powinien mieć oświetlony numer domu i to przy kontrolach
równieŜ powinno być egzekwowane
Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Kłodawa
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Legan podziękował wszystkim za
przybycie i zamknął posiedzenie XIV Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Na tym protokół zakończono
protokołowała
Kamila Arciszewska
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Andrzej Legan
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