Protokół z XV Sesji Rady Gminy która odbyła się w dniu 26 września 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 protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Kłodawa
2.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
3.Interpelacje i zapytania radnych
4.Informacja dyr. Szkół z działalności bieżącej oraz realizacji wydatków za I półrocze 2007r.
5.Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminy Kłodawa za I półrocze
2007r.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zaciągnięcia planowanego kredytu długoterminowego
b) zmian budżetu gminy na 2007r.
c) Wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp oraz do Sądu Rejonowego w
Gorzowie Wlkp
d) nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa
e) nadania nazwy ulicy w miejscowości Santocko
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie XV Sesji Rady Gminy Kłodawa
9.
Pkt 1a – otwarcie posiedzenia
Przewodniczący powitał wszystkich zebranych na XV 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.
W związku z brakiem h uwag Przewodniczący poddał porządek pod głosowanie.
Został on przyjęty jednogłośnie.
Pkt 1d – przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu.
Radny Konieczuk na stronie 9 protokołu jest błąd. Pan Ropela został zatytuowany Radny,
tymczasem jest on architektem.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie.
Został on przyjęty jednogłośnie.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
Wójt Mołodciak uzupełniła sprawozdanie o informacje: Zarząd Dróg Wojewódzkich wyłonił
wykonawcę budowy zatok autobusowych na Osiedlu Marzeń. Zadanie do 15 listopada zrealizuje
firma “Budromex”; odbyło się spotkanie z Dyrektorem ANR dotyczące odwodnienia dróg
osiedlowych Szklarni Różanki oraz nawierzchni ulicy Parkowej w Różankach. Przedłożyliśmy
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dokumenty i czekamy na dalsze kroki; otrzymaliśmy nowy sprzęt dla Zakładu Komunalnego od
Zarządu Drogowego Przejść Granicznych, niestety nie przyda się on dla Zakładu, ale podejmiemy
kroki w celu wymiany go na sprzęt który nam się przyda; rozmawiałam z Dyrektorem Agencji o
przejęciu budynków które pokazywałam Państwu na objeździe, będziemy go chcieli przekazać dla
Zakładu Komunalnego; obyło się spotkanie dotyczące północnej obwodnicy Gorzowa. Wszystkie
wnioski które państwo do mnie składali zostały uwzględnione przez projektanta. Jak na razie jest to
tylko koncepcja, nie ostateczny projekt, więc jeżeli są uwago to w dalszym ciągu można je
zgłaszać. W miniony poniedziałek gościliśmy u nas Ministra Gospodarki Pana Woźniaka, jak
Państwo wiecie Media Odra Warta nie podpisuje umów z mieszkańcami na dostawę gazu i być
może uda się rozwiązać ten problem na szczeblu ministerialnym
Sekretarz Czapliński zaprezentował na mapie wstępną koncepcję obwodnicy.
Przewodniczący Legan jeżeli radni chcą się dokładniej zapoznać się z koncepcją obwodnicy to
jest na dostępna w Urzędzie Gminy. Jeżeli są jakieś pytanie to proszę bardzo.
Radna Zołądziejwska w którym momencie mieszkańcy będą mogli składać wnioski.
Sekretarz Czapliński ta droga jest również elementem studium, termin składania wniosków do
studium już minął, termin składania wniosków zostanie podany do publicznej wiadomości, niestety
nie jestem teraz w stanie podać konkretnego terminu. Sam projekt będzie przedmiotem obrad
komisji.
Radna Kaźmierczak cieszy mnie to że koncepcja zakłada oddalenie od budynków mieszkalnych.
Droga pozornie wydaje się nie związana ze Zdroiskiem, ale tak naprawdę natężenie ruchu na
drodze krajowej jest ogromne. Proszę o zorientowanie się jakie gmina ma możliwości odnośnie
pomiarów natężenia ruchu, bo w godzinach szczytu ciężko jest wyjechać z ulicy Bukowej. Czeka
się do 10 minut i sytuacja robi się coraz bardziej dramatyczna. Jeżeli ta kwestia nie zostanie wzięta
pod uwagę to może się to skończyć protestami mieszkańców, zwłaszcza, że Pani Placzek nie
przewiduje tam jak na razie żadnych ekranów.
Sekretarz Czapliński na jednej z komisji padł już wniosek o pomiary natężenia ruchu i w tej
kwestii zostaną podjęte działania, symulacja odnośnie natężenia ruchu na tej drodze na pewno
będzie robiona bo jest to jeden z elementów dokumentacji.
Radna Kaźmierczak cieszę się że będą pomiary wykonywane, ale proszę o zastanowienie się nad
Zdroiskiem. Boję się że zostaniemy podzieleni na dwie części i będą problemy z komunikowaniem
się mieszkańców.
Przewodniczący Legan z każdą inwestycją związane są prace ziemne. Ustawa obliguje do tego aby
uczestniczył w nich archeolog. Dziś jest z nami Pan archeolog i bardzo proszę o wysłuchanie go.
Pan Ołęcki na terenie gminy Kłodawa jest siedem ekip archeologicznych. Naszym podstawowym
problemem jest brak pracowników. Jest to praca fizyczna dla osób niewykwalifikowanych.
Wynagrodzenie to 5 zł za godzinę plus ewentualnie koszty dojazdu. Mamy do Państwa apel o
poinformowanie mieszkańców o możliwości zarobku będziemy bardzo wdzięczni. Mój numer tel:
606 – 598 - 930
Przewodniczący Legan czy trafili Państwo na ciekawe znaleziska.
Pan Ołęcki tak trafiliśmy na ślady występowania znalezisk z epoki brązu, kultury łużyckiej,
trafiliśmy na ciekawe cmentarzysko 1500 – 2000 lat p.n.e.
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Radna Zienkiewicz a gdzie prowadzone są prace.
Pan Ołęcki w Santocku, Jastrzębcu i Chłopinach.
Radna Zienkiewicz wracam do tematu oświetlenia, wiem że lada dzień wykonawca ma przystąpić
do pojedynczych punktów, proszę o informację kto to będzie wykonywał i kiedy.
Kierownik Kwiatkowski mam nadzieję że w piątek zostanie podpisana umowa i w przyszłym
tygodniu wykonawca wejdzie z zadaniem. Lampy będa w Chwalęcicach , Zamokszu i Rybakowie.
Wpłynęły 3 oferty.
Radna Żołądziejewska świetlica wiejska rusza w Kłodawie od poniedziałku, chciałabym poznać
argumenty które przeważyły o tym że świetlica będzie działała na Sali Wiejskiej.
Wójt Mołodciak wystąpiliśmy do Rady Sołeckiej z prośbą o zaopiniowanie miejsca świetlicy.
Rozmowy prowadziła Dyrektor Trawińska więc proszę o informację.
Dyrektor Trawińska w czerwcu zrezygnowała Pani która prowadziła świetlicę w szkole w
Kłodawie. Wystąpiłam do Pana Sołtysa z prośbą o wskazanie osoby która może poprowadzić te
świetlicę, wtedy pojawiła się propozycja aby przenieść świetlicę na salę. Ja zgodnie ze statutem
reprezentuję osobę która nadzoruje pracę świetlic pod względem merytorycznym. Obiektami
zarządza Pani Wójt, Rady Sołeckie partycypują w decyzjach, w związku z czym propozycja Sołtysa
spotkała się z aprobatą u Pani Wójt i świetlica będzie w sali. Pani Wioletta Mazur będzie
prowadziła świetlicę codziennie w godzinach od 16 do 19.
Radna Żołądziejewska proszę o argumenty przeważające na korzyść świetlicy na sali a przeciw
szkole lub remizie
Radny Kubera nie wiem skąd się wzięła propozycja trzecia. Rada Sołecka zawsze chciała
oddzielić świetlicę od szkoły. Świetlica ma być miejscem w którym dzieci nie odrabiają lekcje a ma
być organem w którym dzieci mają jakieś koła zainteresowań, tworzą jakieś zespoły, w którym coś
zawsze się dzieje. Kilka razy byłem w świetlicy w szkole i niestety musze stwierdzić, że była to
świetlica szkolna a nie wiejska i my chcemy to rozdzielić.
Radna Zienkiewicz na ostatniej komisji był wniosek o to aby powrócić do tematu lokalizacji
świetlic wiejskich. Na niekorzyść świetlicy w sali przemawia fakt, że jest ona na uboczu, w miejscu
do którego droga jest nieoświetlona; sądzę że bezpieczeństwo w okresie jesienno – zimowym nie
będzie zapewnione; kolejna sprawa to ogrzewanie, czy ta sprawa była analizowana, żeby nie
okazało się że muszą iść większe niż do tej pory; odnośnie odrabiania lekcji to dzieje się to każdej
świetlicy i uważam że błędem było by gdyby Panie nie pomagały dzieciom w nauce. Są rodzice
którzy nie mogą pomóc dzieciom i liczą na to że my pomożemy dzieciom. A świetlica to nie tylko
miejsce ale również osoba prowadząca. Słyszałam ze poprzednia Pani kładła za duży nacisk na
lekcje i naukę (choć dzieci brały udział w różnych imprezach i zawsze były dobrze przygotowane) ,
ale z tego co wiem to osoba prowadząca świetlicę będzie inna.
Pani Wójt nie chcę wchodzić w kompetencje mieszkańców ani Rady Soleckiej, aczkolwiek
rozmawialiśmy z sołtysem aby na czas remontu przenieść świetlicę do szkoły. Pan Sołtys sam
mówił że może część dni świetlica może być w szkole i parę dni na sali, ale po ostatnim spotkaniu
uzgodniono ze świetlica będzie na Sali w Kłodawie. Szkoda, że nie możemy zrobić symulacji żeby
się dowiedzieć jakie jest zdanie rodziców. Dziś jest zebranie w Kłodawie, więc może sołtys
powróci do tematu. Ja nie chce wkraczać w kompetencje.
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Radna Żołądziejewska ja chcę jeszcze dołożyć parę agrumentów. Uważam, że powstaje trochę
sztuczna sytuacja. Jest szkoła którą można w pełni wykorzystać, zapewniając dzieciom dobre
warunki. Cały czas martwimy się o młodzież która tuła się po przystankach, proszę porównać to co
możemy zaproponować młodzieży na sali a co w szkole. Nie mówię o dzieciach którym wystarczą
kredki i stolik, z młodzieżą jest troszkę inaczej. Kolejna sprawa to pomoc rodzicom którzy pracują
do późnych godzin popołudniowych. Zleży im na tym, żeby dzieci bez wychodzenia ze szkoły były
objęte opieką świetlicową w godzinach popołudniowych. To jest bardzo ważny element bo takich
rodziców jest coraz więcej. Kolejna sprawa to co tu planuje zrobić Rada Sołecka żeby przygotować
świetlicę do działania, bo w szkole jest to tylko kwestia dogadania się z Dyrektorem.
Radna Kaźmierczak Wójt Wegienek zadeklarował, że poczyni jakieś kroki w kierunku dyskusji
na temat lokalizacji.
Wójt Wegienek nie możemy podejmować decyzji pod wpływem emocji, musi to być decyzja
wyważona. Ja osobiście skłaniam się ku szkole, ale każde miejsce ma swoje plusy i minusy i
rozsądnym byłoby do chwili zmiany czasu funkcjonowanie świetlicy na sali a potem w okresie
listopad, grudzień, styczeń, luty częściowo marzec w szkole. W szkole są bez porównania lepsze
warunki do prowadzenia zajęć. Trzeba wziąść pod uwagę to że każda świetlica bogaci się o sprzęt a
to jest sala ogólnodostępna i byłby problem z jej funkcjonowaniem. Ja sądzę ze do końca tygodnia
podejmiemy decyzję.
Radny Kubera pozwólmy podziałać tej Pani przez okres miesiąca i zobaczmy jakie będą efekty.
Radna Zienkiewicz nie dyskutujemy pod wpływem emocji bo komisja budżetowa była tydzień
temu i wnioskowaliśmy o zorganizowanie spotkania poświęconemu tej tematyce i bardzo proszę o
jego zorganizowanie, bo być może niepotrzebnie dyskutujemy na ten temat a sprawa się sama
rozwiąże.
Radna Żołądziejewska ja przypominam, że w 2005r. było zebranie wiejskie na którym
mieszkańcy opowiedzieli się za szkołą, być może warto wrócić do tego. Szkoła mogła by też
rozprowadzić ankiety wśród rodziców. Ja nie stoję z uporem tylko jako nauczyciel i obserwator
tego co się dzieje szukam najlepszego rozwiązania.
Interpelacje i zapytania radnych
Radny Konieczuk parę miesięcy temu składałem interpelację w sprawie zamontowania barierki w
Santocku na przepuście i wyrwanie pnia i utwardzeniu tego pobocza. Dostałem odpowiedź ze
zostanie to wszystko zrobione do 30.08.07. W załączeniu było też zlecenie dla Zakładu
Komunalnego. Nic do dziś nie zostało. Rozmawiałem z Kierownikiem i powiedział mi, że może mi
to zrobi.
Kierownik Kwiatkowski z tego co wiem to powodem nie zamontowania barierek był brak części
bocznych. W dniu wczorajszym te elementy zostały dowiezione.
Kierownik Zatoka zostanie to zrobione w ciągu najbliższych dwóch tygodni.
Wójt Mołodciak jest to termin ostateczny i sama tego dopilnuję.
Radna Kowalska proszę o zasypanie dziur na ulicy Polnej ale nie wyrównanie, bo równanie zwęża
tą drogę. Proszę o zasypanie dziur.
Kierownik Kwiatkowski chcemy wykonać tą drogę jako rolniczą, ale czekamy na dotację z
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Urzędu Marszałkowskiego i FOGR-u, obiecano nam ze do końca roku te pieniądze otrzymamy, ale
nie znamy jeszcze terminu. Ale jeżeli ta droga jest w takim stanie to wykonamy ją w trybie
awaryjnym.
Radny Obidowski ulica Rzeczna w Chwalęcicach, po ostatnich burzach rów został poprawiony,
ale to za mało on wymaga gruntownej naprawy; mówiliśmy że na boisku należałoby zostawić
trawę, ale tylko po koszeniu kosiarką “domową”, natomiast ten pan wjechał kosiarką rotacyjną,
zostawił trawę co się mijało z celem.
Kierownik Kwiatkowski ul. Rzeczna jest zlecona dla Zakładu Komunalnego i niedługo powinno
być to wykonane.
Wójt Mołodciak co do boiska wykonawca zaczął wyrównywać, odnośnie trawy to Pan Cimander
zna problem i w najbliższych dniach powinno to zostać rozwiązane.
Radny Konieczuk proszę aby drogę po wodociągu w Santocku przywrócić do stanu poprzedniego,
ponadto hydranty w niektórych miejscach stoją na środku drogi, a w stronę małyszyńskiego pola
hydranty są postawione wpolu na wodociągu w odległosći4 – 6m od drogi i nie wiem czy właściciel
pola nie zwróci się o ściągnięcie hydrantów.
Z-ca Kierownika RPI Zapytowski sprawa drogi, wykonawca ją odtworzy do stanu pierwotnego, a
sprawa hydrantów została już przekazana inspektorowi nadzoru.
Przewodniczący Legan proszę jeszcze o poświęcenie paru minut dla Pana Ciecierskiego który
zaprezentuje możliwości alternatywnych źródeł energii.
Pan Ciecierski jednym ze sposobów ochrony środowiska jest korzystanie z alternatywnych źródeł
energii odnawialnej. Zaliczamy do nich kolektory słoneczne które można wykorzystać do
podgrzania ciepłej wody jak również wspomagać nimi systemy ogrzewania mieszkań. Chciałbym
się zapytać czy będzie możliwość zaprezentowania tego tematu w szerszym aspekcie. Ważne jest to
że jest możliwość pozyskania funduszy na ten cel.
Pani Wójt ogrzewanie naszych są jest nasza bolączką dlatego chciałabym aby przedstawił Pan
symulację ogrzewania w ten sposób tej sali wiejskiej.
Radny Obidowski na pewno zorganizujemy spotkanie w którym będą uczestniczyć wszyscy
zainteresowani jak i również osoby które dokładnie zaprezentują nam sposób działania i korzyści
wynikające z posiadania kolektorów.
Radna Zienkiewicz ja rozumiem, że symulacja zostanie zrobiona nieodpłatnie. Nam chodzi o
zastąpieni tego ogrzewania jakie mamy na sali w Kłodawie ogrzewaniem alternatywnym.
Pan Ciecierski oczywiście.
Informacja Dyrektorów Szkół z działalności w pierwszym półroczu 2007r.
Dyrektor Zespołu Szkół w Różankach Andrzej Górski oraz Dyrektor Zespołu Szkół w
Kłodawie Roman Król przedłożyli sprawozdania z działalności szkół – stanowią one załącznik do
protokołu.
Radna Zienkiewicz jak jest nauczany angielski w Kłodawie. Wiem, ze niektóre osoby które są już
w szkołach średnich znacznie odstają od swoich rówieśników w tyle, są natomiast dobre w języku
niemieckim, ale niestety w większości szkół średnich podstawowym językiem obcym jest angielski.
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Ponadto proszę Dyrektorów aby podczas wymiany sprzętu komputerowego w szkołach pamiętali o
świetlicach
Dyrektor Król do 2004 wiodącym był niemiecki nauczany od I klasy szkoły podstawowej (2 – 3
godziny), angielski wchodził w gimnazjum jako język dodatkowy w wymiarze dwóch godzin. Od
dwóch lat językiem wiodącym jest język angielski, natomiast niemiecki językiem dodatkowym
Radny Lawer moja prośba do Dyrektorów dotyczy nie zaprzestawania starań o pozyskiwanie
środków pozabudżetowych
O głos poprosiła Dyrektor Przedszkola w Kłodawie która również przedstawiła sprawozdanie z
działalności przedszkola – informacja stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Radna Kaźmierczak poinformowała, że dyrektorzy
uczestniczyli w komisji na której omówili sprawozdania. Sprawozdania uzyskały pozytywną opinię
komisji.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminy Kłodawa za I półrocze 2007r.
Pani Skarbnik odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego Gminy Kłodawa za I półrocze 2007r.
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna
Komisja Rewizyjna będzie analizowała sprawozdanie w dniu 26.09.2007r.
Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna
Komisja Oświaty – opinia pozytywna
Przewodniczący Legan poddał pod głosowanie informację.
Została ona przyjęta jednogłośnie.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia planowanego kredytu długoterminowego
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały.
Rada Gminy Kłodawa zaciąga kredyt długoterminowy w kwocie 3.500.000,00zł na
finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego ,
w tym : rozbudowa remizy strażackiej w Różankach,projekt na budowę szkoły i hali sportowej
w Kłodawie,zakup autobusu dla szkoły w Kłodawie,budowa wodociągu kolonia
Santocka, modernizacja świetlicy w Łośnie, modernizacja budynku biblioteki w Kłodawie,
pozostałe wydatki bieżące.
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej – Komisja zapoznała się z projektem uchwały i nie zgłosiła
uwag, ale nie opiniowała projektu uchwały
Komisja Oświaty – Komisja zapoznała się z projektem uchwały i nie zgłosiła uwag, ale nie
opiniowała projektu uchwały
Radni nie zgłosili uwag z związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Głosy za – 14
głosy przeciw głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XV/81/07
podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kłodawa na 2007rok
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Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały.
Dochody :
Dział 600 – zwiększenia dochodów o kwotę – 111.555,00zł dokonuje się na podstawie pisma z
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. środki pochodzą z uruchomionej rezerwy
celowej budżetu państwa na 2007r. na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach ZPORR
zwiększono wydatki na zadanie pn. Przebudowa ulic Lipowej,Partyzantów i Wrzosowej w
miejscowości Chwalęcice , zadanie zrealizowane i rozliczone w 2006r.
Dział 801 - zwiększenia dochodów o kwotę - 10.234,00zł dokonuje się na podstawie pisma z
Lubuskiego Kuratorium Oświaty jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie
nauczania języka angielskiego - wynagrodzenia dla nauczycieli.
Wydatki :
Dział 600 – zwiększa się wydatki na drogi gminne .Zwiększenie wydatków spowodowane jest
wzrostem cen za materiały i robociznę ,kwoty przyjęte w planie budżetu były na poziomie cen roku
2006 ,
Dział 801 – dotacja dla Zespołu Szkol Różanki -6.822,00zł i Zespołu Szkół Kłodawa -3.412,00
Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 o kwotę 250.000,00zł które były przeznaczone na
oczyszczalnie w Łośnie i wydatki w dziale 926 o kwotę 50.000,00zł boisko w Łośnie , kwotę
300.000,zł przenosi się na wydatki do działu 921 z przeznaczeniem na modernizację sali wiejskiej
w Łośnie.
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej – Komisja zapoznała się z projektem uchwały i nie zgłosiła
uwag, ale nie opiniowała projektu uchwały
Komisja Oświaty – Komisja zapoznała się z projektem uchwały i nie zgłosiła uwag, ale nie
opiniowała projektu uchwały
Radni nie zgłosili uwag z związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Głosy za – 15
głosy przeciw głosy wstrzymujące się
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XV/82/07
podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp oraz do
Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp
Przewodniczący Legan poprosił Radną Kaźmierczak przewodniczącą zespołu do przedstawienia
opinii o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Gorzowie Wlkp. o
przedstawienie opinii na temat kandydatów.
Radna Kaźmierczak Rada Gminy powinna wybrać 11 ławników w tym 2 do orzekania w
sprawach z zakresu prawa pracy do Sądu Okręgowego, oraz 2 w tym 1 do orzekania w sprawach z
zakresu prawa pracy do Sądu Rejonowego. Do Rady Gminy wpłynęło 6 kandydatur. Są to:
Irena, Józefa Leszczyk
Emilia Szulc
Wojciech, Antoni Zwierzchlewski
Karolina Arbaszewska
Danuta, Romualda Cieśla
Barbara, Teresa Kołtyś
Żaden z kandydatów nie został zgłoszony przez związek zawodowy bądź organizację pracodawców
co będzie skutkowało brakiem ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
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Komisja dokładnie przeanalizowała kandydatury. Wszystkie osoby spełniają wymogi określone w
ustawie oraz mają nieposzlakowaną opinię w miejscu zamieszkania. W opinii zespołu najlepsze
kandydatury do Sądu Okręgowego to:
Emilia Szulc
Wojciech, Antoni Zwierzchlewski
Karolina Arbaszewska
Danuta, Romualda Cieśla
Barbara, Teresa Kołtyś
natomiast do Sądu Rejonowego:
Irena, Józefa Leszczyk
Radni nie zgłosili zapytań w związku z powyższym Przewodniczący poinformował, że trzeba
powołać komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów. Ławnicy są wybierani w głosowaniu
tajnym. Proponuję aby w skład komisji skrutacyjnej był ten sam co zespołu do przedstawienia
opinii o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Gorzowie Wlkp czyli:
Grażyna Kaźmierczak
Paweł Lawer
Grażyna Zienkiewicz
Gerard Bieryło
Radni nie zgłosili innych kandydatur ani nie wnieśli sprzeciwu, więc Przewodniczący Legan
poddał pod głosowanie skład komisji skrutacyjnej.
Komisja została jednogłośnie zaopiniowana pozytywnie.
Następnie Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się. Radna Kaźmierczak została wybrana
Przewodniczącą Komisji.
Radna Kaźmierczak odczytała zasady głosowania. Ławników wybiera się w głosowaniu tajnym.
W pierwszym głosowaniu wybieramy ławników do Sądu Rejonowego i Okręgowego. Głosujemy
poprzez postawienie znaku “x” w kratce po lewej stronie obok nazwiska kandydata na dowolną
ilość kandydatów.
W drugim głosowaniu wybieramy ławników do Sądu Okręgowego. Głosujemy poprzez postawienie
znaku “x” w kratce po lewej stronie obok nazwiska kandydata na dowolną ilość kandydatów.
W trzecim głosowaniu wybieramy ławnika do Sądu Rejonowego. Głosujemy na jednego kandydata.
Ławników wybiera się zwykłą większością głosów.
Radny Lawer oraz Bieryło rozdali karty do głosowania.
W międzyczasie Wójt Wegienek poprosił o udzieleni głosu panu Tomaszowi Walkowiakowi
reprezentujący stowarzyszenie turystyki kwalifikowanej “traper”, który zwrócił się do gminy
Kłodawa z prośbą o bycie parterem w przedsięwzięciu związanym z turystyką. Mamy
przygotowany list intencyjny, ale podpiszemy go dopiero po zaciągnięciu Państwa opinii.
Pan Walkowiak jestem prezesem stowarzyszenia “Traper 23” z Gorzowa. Działamy od 2000r.
Zajmujemy się przede wszystkim spływami kajakowymi, oraz inną turystyką kwalifikowaną. W
tym roku piszemy projekt, staramy się o środki na szlak kajakowy rzeką Santoczną, stworzyć
infrastrukturę, foldery informacyjne, przewodniki kajakowe, tablice informacyjne. Żeby otrzymać
te pieniądze trzeba mieć wkład własny jest to do 10 % kwoty całego projektu, minimum 2%.
Zwróciliśmy się do gminy Kłodawa z prośba o partnerstwo polegające na pomocy doradczej,
merytorycznej i finansowej w kwocie ok. 10 tys zł. Koszt całego projektu to ponad 300 tys. Ponadto
w każdym sołectwie chcemy zorganizować szkolenie dotyczące działalności turystycznej.
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Sołtys Długołęcki na czym ma polegać infrastruktura.
Pan Walkowiak 4 wiaty, kosze na śmieci, kładki do wodowania kajaków, przenoska ze schodami.
Szlak będzie od Jeziora Lubie blisko Lip do Zdroiska. Chcemy zrobić jeszcze szlak alternatywny z
jeziora Chłop do Jeziora Mrowinko.
Radny Szyliński czy to będzie w oparciu o już realizowany projekt dotyczący poszerzenia rzeki.
Pan Walkowiak to jest niezależny projekt, jedno drugiemu nie przeszkadza, wręcz przeciwnie.
Radny Konieczuk czy kiedyś będzie brane pod uwagę szlak kajakowy na rzece Marwicy
Pan Walkowiak w ramach tego projektu chcemy się zająć rzeką Santoczną, ale jeżeli uzyskamy
środki i zakończymy ten projekt możemy się zająć rzeką Marwicą.
Wójt Mołodciak uważam, że Stowarzyszenie zwróciło się do nas w dobrym momencie, ponieważ
do projektu budżetu w kalendarz imprez wkomponować cykliczną imprezę polegającą na
wyeksponowaniu walorów naszej gminy. Taką imprezę możemy rozpisać na parę dni i jednym z
elementów może być spływ kajakowy. W przyszłym roku będzie regulacja rzeki i sądzę że byłby to
dobry pomysł. Chciałabym aby Państwo zajęli stanowisko w tej sprawie.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Legan poddał pod głosowanie
przystąpienie do partnerstwa ze stowarzyszeniem.
Radni jesdnogłośnie opowiedzieli się za przystąpieniem do partnerstwa ze stowarzyszeniem.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Kaźmierczak odczytała protokół. W wyniku głosowania
tajnego ławnikami zostali z następującą ilością głosów.
Irena, Józefa Leszczyk
– 15 głosów
Emilia Szulc
– 15 głosów
Wojciech, Antoni Zwierzchlewski – 15 głosów
Karolina Arbaszewska
– 15 głosów
Danuta, Romualda Cieśla
– 15 głosów
Barbara, Teresa Kołtyś
– 15 głosów
Następnie odbyło się głosowanie na ławników do Sądu Okręgowego.
Radny Lawer oraz Bieryło rozdali karty do głosowania.
Radny Lawer odczytał protokół. W wyniku tajnego głosowania ławnikami w Sądzie Okręgowym
zostają:
Emilia Szulc - 15
Wojciech, Antoni Zwierzchlewski - 15
Karolina Arbaszewska - 15
Danuta, Romualda Cieśla - 15
Barbara, Teresa Kołtyś – 14
Pani Irena, Józefa Leszczyk otrzymała jeden głos w związku z powyższym nie została wybrana do
Sądu Okręgowego.
Następnie odbył się wybór na ławników do Sądu Rejonowego.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Kaźmierczak Głosujemy na jednego kandydata. Na
karcie będzie nazwisko osoby która nie dostała się do Sądu Okręgowego czyli Pani Leszczyk.
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Ławników wybiera się zwykła większością głosów.
Radny Lawer oraz Bieryło rozdali karty do głosowania.
Radny Lawer odczytał protokół. W wyniku głosowania tajnego ławnikiem do Sądu Rejonowego
została Pani Irena, Józefa Leszczyk z liczbą głosów 15.
Po zakończeniu wyborów Radna Kaźmierczak odczytała projekt uchwały a Przewodniczący
poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych
Głosy za – 15
głosy przeciw głosy wstrzymujące się
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XV/83/07
podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Kłodawa
Pan Zapytowski omówił projekt uchwały. Nadaje się nazwę ulicy Zacisze - dla działek o
numerach ewidencyjnych 206/5 i 206/15 położonych w miejscowości Kłodawa.
Komisja Gospodarki Komunalnej - opinia pozytywna
Komisja Oświaty – Komisja zapoznała się z projektem uchwały i nie zgłosiła uwag, ale nie
opiniowała projektu uchwały
Pani Mazur uważam, ze ta nazwa nie jest trafna, ponieważ ta ulica wcale nie jest cicha. Proszę o
zastanowienie się nad tym tematem.
Pan Zapytowski opinia Rady Sołeckiej jest pozytywna.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Radni nie zgłosili uwag z związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Głosy za – 15
głosy przeciw głosy wstrzymujące się
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XV/83/07
podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Santocko
Pan Zapytowski omówił projekt uchwały. Chodzi o nadanie nazwy dla terenu będącego w
Chwalęcicach ale obręb Santocko. Jest to kompleks działek dla którego proponuje się nazwę ulica
Wrzosowa. Nasz sugestia będzie taka żeby postawić znaki koniec miejscowości i początek
miejscowości.
Komisja Komunalna opinia pozytywna.
Radna Zienkiewicz czy my mamy świadomość tego że że wprowadzamy chaos. Obręb
geodezyjny to zupełnie co innego niż miejscowość. Podjęcie tej uchwały wprowadzi bałagan
administracyjny, poza tym ten obręb jest za duży aby objąć go jedną ulicą. Proszę o wycofane tego
z porządku obrad i przeniesienie do analizy na komisjach. Poza tym jak to jest że całe Santocko nie
ma nazw ulic tylko numery same, a jedno nowe osiedle ma ulice.
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Przewodniczący Legan chyba zmiana obrębu geodezyjnego to chyba nie nasza kompetencja.
Radny Konieczuk jest tak jak jest i z drugiej strony lewa strona kończy się. Mieszka Pani
Mażulowa, następny budynek jest Pana Gramzy i to już jest niestety Chwalecice i nie ma
problemu, że to leży przy Santocku. Dom gdzie a dalej nie ma domów. No to trzeba naprawić o
wiele więcej bzdur.
Pan Zapytowski proszę pamiętać o tym, ze tam zaczynają się wprowadzać mieszkańcy którzy
muszą być zameldowani i którym adres jest potrzebny do załatwienia wielu formalności.
Radny Kubera wniosek formalny o to żeby dowiedzieć się czy obręb geodezyjny to jest wieś czy
nie.
Sekretarz Czapliński należy przyjmować te geodezyjne obręby jako właściwe granice
miejscowości. Przykładem jest zazębianie się Gorzowa Wlkp i Chwalęcic.
Radna Kaźmierczak uważam że sołtys powinien się wypowiedzieć.
Sołtys Turski wieś zawsze musi się kończyć i gdzieś zaczynać. Popieram stanowisko Sekretarza.
Przewodniczący Legan podał pod głosowanie wniosek o to aby nadanie nazw ulic w miejscowości
Santocko nie było dziś głosowane.
Rada większością głosów opowiedziała się za wnioskiem radnej Zienkiewicz.
Radny Lawer trzeba się zastanowić nad konsekwencjami takich spraw. Jak nadajemy nazwy to
wiąże się z kosztami w postaci zmiany dowodów itp.
Wolne wnioski
Radny Konieczuk co do nazewnictwa ulic w Santocku już kiedyś była taka propozycja, ale
mieszkańcy nie zgodzili się ze względu na koszty z tym związane. Poza tym może powinniśmy się
zastanowić nad zmianą geodezyjną i uporządkować granice
Radna Kaźmierczak na ostatniej komisji debatowaliśmy szeroko na temat patologii. Byliśmy
pełni podziwu dla działań podejmowanych w celu zwalczania tego zjawiska. Są najróżniejsze głosy
i wątpliwości, dlatego prosiłabym aby Pani Kierownik GOPS lub delegat uczestniczyli w sesji.
Pani Wójt uważam, że dobrym momentem na uporządkowanie nazewnictwa i innych spraw z tym
związanych jest moment opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości; Pani Wójcik awaryjnie poprosiła dziś o urlop ale na następnych posiedzeniach już
będzie.
Radny Lawer chciałbym złożyć wniosek o umieszczenie w budżecie kwoty na pokrycie kosztów
przejazdów autobusów MZK z Gorzowa poprzez Szklarnię do Różanek. Jest to niezbędne do
zmniejszenia wydatków mieszkańców na dojazdy. Rozmawiałem w tej kwestii z Panią Rafalską i
obiecała że zapozna się z tym problemem. Proszę o analizę tego tematu.
Radna Zienkiewicz musimy mieć świadomość, ze wtedy zrezygnujemy z dopłat do PKS. Z tego
co ja się orientuję do to was jest 25 autobusów w ciągu dnia. Tylu kursów nie mają Chwalęcice.
Wojcieszyce mają o wiele większy problem bo nie mają nawet połowy kursów; kiedy zabieramy
się za prace nad budżetem.
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Pani Skarbnik ja dopiero do 30 września przyjmuję wnioski.
Radna Zienkiewicz ale budżet to również plan gospodarczy, wykaz mienia do sprzedaży, więc
komisje nad tym mogą pracować.
Wójt Mołodciak ja prace wyobrażam sobie w ten sposób, że po wpłynięciu wniosków
organizujemy spotkanie robocze nad samymi zadaniami; co do przejazdów to na posiedzeniu
Związku ten temat był poruszany i w ramach ZCG chcemy ujednolicić ceny biletów. Jestem
świadoma tego że do PKS i MZK będziemy dopłacać, bo takie są oczekiwania społeczne.
Wójt Wegienek musimy powrócić do tematu zmiany przewoźnika. Co do wniosku Radnego
Lawera, jak załatwimy Różanki to Wojcieszyce będą miały obcięte kursy. To jest sprawa bardzo
poważna i należy całościowo to rozpatrywać. W naszej gminie problemem są odległości
Radny Lawer rozumiem, że do tematu należy podejść kompleksowo. Ale jeżeli MZK dojeżdża do
Szklarni, to do Różanek jest jeszcze 2,5 km w linii prostej, więc warto podjąć rozmowy żeby się
zapoznać z możliwościami.
Pani Wójt wystąpimy do MZK o przeprowadzenie symulacji kosztowej.
Radny Rutkowski wyobraźcie sobie państwo mieszkańców Wocieszyc, Różanek i Szklarni i
jeszcze mieszkańców Gorozwa wsiadających w centrum do jednego autobusu.
Radna Zienkiewicz Chwalęcice maja rozwiązany problem z komunikacją, ale swoje czasu PKS
stawiał nas pod ścianą i był stawiany wniosek żeby powrócić do tematu zmiany przewoźnika. Nic
się w tym kierunku nie zrobiło. Być może ktoś zaproponuje nam lepsze warunki.
Kierownik Kwiatkowski dwa lata temu robiliśmy takie rozeznanie i niestety możemy wybierać
tylko pomiędzy MZK i PKS, bo to są profesjonalni przewoźnicy, ale możemy ponownie zbadać
sprawę.
Wójt Wegienek dwa lata temu sytuacja była analizowana, być może teraz uda nam się znaleźć
alternatywne rozwiązanie.
Sekretarz Czapliński podczas ostatniego objazdu padła propozycja aby rozegrać mecz pomiędzy
drużynami składającymi się pracowników Urzędu a Radnych. Pozostawiam ta propozycję pod
rozwagę.
Przewodniczący Legan na chodniku przy Gorzowskiej jest dziura i to od pół roku. Proszę o
interwencję. Ponadto proszę o zdjęcia do legitymacji.
Radna Zienkiewicz sprawa zarwanych chodników po inwestycjach na Lipowej, proszę o
interwencję.
Radny Kubera tartak zwija działalność a samochody do niego wjeżdżające zerwały chodnik, więc
proszę ich zobligować do naprawy.
Radny Rutkowski przy posesji Państwa Potapczuk jest rów który ma dwa poziomy i ta woda tam
stoi i podmywa ścieżkę rowerową. Proszę ustawić tam studzienkę która temat załatwi.
Radny Konieczuk odczytał pisma które wpłynęły do Rady Gminy:
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skarga Rady Sołeckiej Zdroiska na działalność Wójta Eugeniusza Wegienka odnośnie wieży
telefonii komórkowej
pismo do Sołtysów Gminy Kłodawa z Urzędu Gminy Deszczno dot. zaproszenia w dniu
05.10.07 na “spotkanie organizacyjne stowarzyszenia społeczno – kulturalnego sołtysów”

Przewodniczący Legan jest jeszcze pismo z Urzędu Skarbowego o nieprawidłowościach w
wypełnianiu oświadczeń majątkowych. Uważam, że powinniśmy zorganizować szkolenie w tej
sprawie. Wpłynęło jeszcze pismo od Pani Mazur jest dopiero rozpatrywane, tak samo z pismem od
Komitetu Społeczno Obywatelskiego.
Wójt Wegienek chciałbym się odnieść do skargi i chcę zaznaczyć że w każdym przypadku kieruję
się zawsze procedurą administracyjną. Uważam, że ta skarga jest krzywdząca dla mojej osoby.
Radna Zienkiewicz proszę aby poinformować Radę o sposobie załatwienia skargi.
Zamknięcie XV Sesji Rady Gminy Kłodawa
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Legan podziękował wszystkim za
przybycie i zamknął posiedzenie XV Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Na tym protokół zakończono
protokołowała
Kamila Arciszewska
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Legan
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