Protokół z XVI Sesji Rady Gminy Kłodawa,
która odbyła się w dniu 31 października 2007r.
w Sali Wiejskiej na ulicy Jeziornej w Kłodawie

Proponowany porządek obrad
1. Sprawy organizacyjne
a) otwarcie posiedzenia
b) stwierdzenie quorum
c) przyjęcie porządku obrad
d) przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy Kłodawa
2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
3. Wystąpienie przedstawiciela “MOW” i przedstawienie przez niego informacji z działalności na
terenie Gminy Kłodawa
4. Informacja Przewodniczącego oraz Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych.
5. Wystąpienie przedstawiciela Poczty Polskiej i przedstawienie informacji na temat dalszego
funkcjonowania ajencji pocztowej w RóŜankach.
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Sprawozdanie Kierownika Zakładu Komunalnego o realizacji zadań planowanych do realizacji
zadań planowanych w okresie do 30.08.2007r.
8. Informacja Wójta Gminy o zaawansowaniu realizacji zadań ujętych w Wieloletnim Programie
Gospodarczym
9. Informacja z działalności klubów sportowych
10.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na wykonanie chodnika przy drodze
powiatowej na 140 F w miejscowości Łośno
b) zmian budŜetu i w budŜecie
c) ustalenia osób uprawnionych do doręczania decyzji i nakazów płatniczych na terenie sołectw
d) opłaty od posiadania psów na 2008r.
e) ustalenia opłaty targowej na 2008r.
f) określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008r.
g) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008r.
h) wyraŜenia zgody na nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości
i) wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny dla Agencji Nieruchomości Rolnych
j) ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
k) ustalenia wysokości stawek opłaty stałej w przedszkolach na terenie Gminy Kłodawa
l) przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla
miejscowości Łośno
m) przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Kłodawa dla miejscowości Santocko
n) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kłodawa w miejscowości Mironice
o) zmiany uchwały Nr XXI/216/05 Rady Gminy Kłodawa z dnia 09 lutego 2005r.
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie XVI Sesji Rady Gminy Kłodawa
Otwarcie posiedzenia:
Przewodniczący przywitał wszystkich zebranych na Sesji a w szczególności zaproszonych gości.
Stwierdzenie quorum
Przewodniczący stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 14 radnych wobec czego sesja jest prawomocna
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aby móc na niej podejmować uchwały.
Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Legan chciałbym wprowadzić następujące uwagi.
1. Sprawy organizacyjne
2. Wystąpienie przedstawiciela “MOW” i przedstawienie przez niego informacji z działalności na
terenie Gminy Kłodawa
3. Wystąpienie przedstawiciela Poczty Polskiej i przedstawienie informacji na temat dalszego
funkcjonowania ajencji pocztowej w RóŜankach.
4. Informacja z działalności klubów sportowych
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Sprawozdanie Kierownika Zakładu Komunalnego o realizacji zadań planowanych do realizacji
zadań planowanych w okresie do 30.08.2007r.
8. Informacja Przewodniczącego oraz Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych.
9. Informacja Wójta Gminy o zaawansowaniu realizacji zadań ujętych w Wieloletnim Programie
Gospodarczym
10.
Podjęcie uchwał w sprawach:
Wójt Mołodciak ja chciałabym wprowadzić do porządku obrad dwie uchwały:
• w sprawie wyraŜenia zgody na przyjęcie darowizny od osoby fizycznej
• w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kłodawa dla obrębu Kłodawa.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał porządek obrad pod głosowanie.
Został on przyjęty jednogłośnie.
Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy Kłodawa
Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi odnośnie protokołu z XV Sesji.
Radny Konieczuk w punkcie dotyczącym analizy projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic
w miejscowości Santocko moja wypowiedź została przekręcona, skrócona i pozbawiona sensu.
Proszę o poprawienie tego.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie. Został on
przyjęty jednogłośnie.
Wystąpienie przedstawiciela “MOW” i przedstawienie przez niego informacji z działalności na
terenie Gminy Kłodawa
Przewodniczący Legan przywitał przywitał przedstawiciela MOW i zapytał kiedy moŜna się
spodziewać dalszej gazyfikacji gminy.
Pan Sylwester Chojka podziękował za zaproszenie na sesję i przedstawił informację na temat
działalności MOW na terenie Gminy Kłodawa. W 2002 roku podpisaliśmy umowę z Gminą
Kłodawa i wybudowaliśmy ok 60 km sieci gazowej. W 2003r. nastąpił 2 etap czyli ulica
Mironicka, tranzyt do Kłodawy, do Chwalęcic z Kłodawy i sieć rozdzielczą po Chwalęcicach czyli
łącznie ponad 25 km sieci. 2004 rok to dokończenie tego czego nie zrealizowaliśmy w 2003r. czyli
tylko ok 500 m. W 2005r. ruszyła budowa w kierunku RóŜanek. Został wybudowany tranzyt
Kłodawa, Wojcieszyce, RóŜanki, połoŜyliśmy prawie 15 km rury gazowej. 2006r. to rozbudowa
sieci w Kłodawie i Chwalęcicach. Przygotowaliśmy projekt sieci w miejscowości Santocko. W tym
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roku na ręce Pani Wójt złoŜyliśmy wniosek o zastosowanie obniŜonych stawek podatku od
nieruchomości. Budowa sieci w Santocku równieŜ tą prośbą była warunkowana. Na projekt
gazyfikacji Santocka uzyskaliśmy pozwolenie na budowę i w 2007 rozpoczęliśmy prace na
tranzycie z Kłodawy poprzez ulicę Polną w kierunku Santocka. JuŜ wtedy zaczęły się pojawiać
problemy, ale zarząd podjął decyzję Ŝe inwestycja będzie kontynuowana i będzie skończona tak jak
było to obiecane. Zakończyliśmy budowę sieci w Santocku jak i te etapy w Kłodawie i
Chwalęcicach i RóŜankach tam gdzie były podpisane umowy i zobowiązania z naszej strony w
wobec klientów. Koszt inwestycyjny jaki tylko w tym roku firma MOW wyłoŜyła to 1,5 mln
złotych. W sumie w latach 2002 – 2007 była to kwota ok 9 mln złotych. Kwota ta pochodzi ze
środków własnych MOW. W chwili obecnej dostarczamy gaz do 450 klientów na terenie Gminy
Kłodawa. Na dzień dzisiejszy pozostało jeszcze do zrealizowania ponad 100 umów, które zostaną
zrealizowane. Pojawia się problem z dostawą gazu, a dokładniej z zapewnieniem ciągłości gazowej
w okresie zimowym. MOW kupuje gaz dla Gminy Kłodawa od Wielkopolskiej Spółki
Gazownictwa z siedzibą w Poznaniu. Zgodnie z umową WSG zapewnia nam 430 m 3 gazu na
godzinę. W związku z dynamicznym rozwojem gminy i zawieranymi umowami zostało podpisane
porozumienie które reguluje kwestie związane przekroczeniem mocy. Przekroczenie mocy
związane jest z tym Ŝe musimy płacić kary, a jeŜeli są to notoryczne przekroczenia to moŜe się to
wiązać z zerwaniem umowy. śeby temu zapobiec zostało podpisane porozumienie które określa
maksymalny pobór gazu bez konsekwencji jest to 590 m3. W październiku kiedy były lekkie
przymrozki przesył gazu wynosił 400 m3na godzinę. Mamy świadomość tego Ŝe w okresie
zimowym normy te mogą zostać przekroczone. Próbujemy rozmawiać z WSG na temat
zwiększenia zakupu gazu niestety nie przynoszą one rezultatów. W konsekwencji jesteśmy
zmuszeni do odmawiania kolejnym klientom. Wszystkie odmowy kierowane są do Urzędu
Energetycznego które decyduje jakie kroki podjąć. Dla nas jest to dziwna sytuacja, poniewaŜ
pierwszy raz spotykamy się z tym Ŝe Przedsiębiorstwo odmawia dostaw gazu pomimo posiadania
moŜliwości technicznych. Chcę podkreślić, Ŝe sieć która jest wybudowana na terenie gminy
Kłodawa jest przygotowana na przyjęcie gazu w kaŜdej ilości. Tak kształtuje się sytuacja, my
oczywiście będziemy podejmować wszelkie kroki mające na celu rozwiązanie tego problemu.
Chciałbym równieŜ zwrócić się do Państwa z prośbą o obniŜenie stawki podatku od nieruchomości.
Zainwestowaliśmy na terenie gminy 9 mln zł. Gmina nie partycypowała w kosztach budowy sieci.
Zdajemy sobie sprawę z tego, Ŝe jest to dochód gminy, aczkolwiek biorąc pod uwagę powyŜsze
proszę o rozwaŜenie moŜliwości obniŜenia podatku.
Przewodniczący Legan pismo o obniŜenie stawki podatku dziś wpłynęło do Rady więc nie będzie
rozpatrywane. Czy problemy z dostarczaniem gazy wynikają z tego, Ŝe WSG ma problem
techniczny z dostarczaniem gazu czy chodzi o inne problemy.
Pan Chojka mam nadzieję, Ŝe chodzi o problemy techniczne. Czysta ekonomia wskazuje na to
Ŝeby sprzedawać jak najwięcej gazu, tym bardziej, Ŝe MOW jest dobrym klientem. W
Międzyrzeczu mieliśmy podobny problem, ale nie było problemu ze strony Wielkopolskiej Spółki
Gazownictwa ze zwiększeniem mocy więc śmiem twierdzić, Ŝe są to problemy natury technicznej.
Radna Zienkiewicz czujemy się potraktowani niepowaŜnie. Mam wraŜenie, Ŝe pan sobie nie zdaje
sprawy z tego, Ŝe ogranicza rozwój gminy. Kpiną było wchodzenie w Santocko wiedząc, Ŝe jest
problem z dostawą gazu. Nas nie interesują problemy MOW-u, państwo mieli zapewnić ciągły
dopływ gazu. Dla nas Pana argumenty są nie do przyjęcia. Ja współczuję Pani Wójt. Pozwoliłam
sobie przejrzeć umowę MOW z gminą i w niej jest wszystko zawarte ale na waszą korzyść.
Pierwszy raz widzę umowę w której nie ma mowy o sankcjach karnych dla kogoś kto nie
dotrzymuje warunków umowy. Ja sądzę, Ŝe nie ma o czym dyskutować. Liczymy na to Ŝe będą
państwo zaopatrywać wszystkich w gaz, bo nie do pomyślenia jest Ŝe cześć mieszkańców ogrzewa
gazem a część węglem.
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Pan Chojka tak się składa, Ŝe w MOW to ja zajmuję się umowami i wiem równieŜ jak wyglądają
umowy innych gmin z dostawcami gazu, niekoniecznie nami. NajwaŜniejszym czynnikiem w
Państwa umowie z nami jest to, Ŝe wszystkie kosztu związane z budową gazociągu są po naszej
stornie. Wiele firm robiło rozeznanie i nie chciało wejść w zadanie poniewaŜ zawsze rozbijało się o
pieniądze. Nawet jeŜeli gmina sama wybuduje gazociąg to i tak musi go potem przekazać w
uŜytkowanie, więc kwestia sankcji jest dla mnie niezrozumiała. Co do rozbudowywania sieci, jeŜeli
pani twierdzi Ŝe wiedząc o problemach z gazem nie powinniśmy budować sieci w miejscowościach
Chwalęcie, Wojcieszyce, RóŜanki tylko zatrzymać się w Kłodawie. Owszem moglibyśmy tak
zrobić poniewaŜ w Kłodawie jest bardzo duŜy potencjał. Co do Santocka to pragnę przypomnieć, Ŝe
ewentualne obniŜenie stawki podatku miało nastąpić pod warunkiem wybudowania sieci w
Santocku. Mimo problemów jakie się pojawiły zarząd chciał być lojalny dlatego podjął decyzję o
budowie. Owszem dla nas korzystniejsze było by aby pieniądze przeznaczone na budowę sieci
zostały w kasie MOWu i rosły na lokacie, a nie budowanie sieci która nie przynosi korzyści, a od
której płacimy podatek, ale dla nas waŜniejsze było słowo dane ludziom. Poza tym liczymy się z
tym, Ŝe ta sytuacja nie będzie trwała wiecznie i w niedługim czasie przystąpimy do pełnej
gazyfikacji gminy.
Sekretarz Czapliński odczytał pismo od MOW skierowane do Pani Wójt z którego wynika, Ŝe
problemem jest budowa zbiorników na przetrzymywanie gazu a nie kwestie techniczne
Pan Chojka odczytane przez Pana pismo zostało skierowane do wójtów i burmistrzów miast na
których MOW prowadzi działalność w sumie do ponad 30. W 22 gminach dalsze inwestycje zostały
zatrzymane powodów zmiany ustawy. W gminie Kłodawa problem stanowi niemoŜność zakupu
gazu pochodzącego z kraju. Pismo ma celu przedstawić problem wszystkim z jakim spotkało się
MOW w związku z wprowadzeniem obowiązku magazynowania dostaw gazu. Ustawodawca moŜe
zwolnić z obowiązku magazynowania firmę która nie przekracza normy 50 mln m3. My do lipca
jesteśmy zwolnieni z tego obowiązku, aczkolwiek podejmujemy wszelkie kroki mające na celu
moŜliwość magazynowania gazu. W kaŜdym razie Kłodawy ten problem nie dotyczy. Tu występuje
problem związany z zakupem gazu. Aczkolwiek jeŜeli WSG zwiększy nam moc wtedy problem
automatycznie się rozwiąŜe.
Przewodniczący Legan a czy nie ma moŜliwości wydzierŜawienia sieci innemu dostawcy.
Pan Chojka sieć wybudowana na terenie gminy jest naszą własnością. JeŜeli któryś z klientów
przedstawi umowę zakupu gazu z np. z WSG to my jesteśmy zgodnie z ustawą ten gaz przesłać.
Sołtys Turski powiedział pan Ŝe wywiązujecie się z umów. Z tego co wiem co nawet w pierwszej
fazie zawarliście więcej umów niŜ podłączyliście klientów. Czy to nie polegało tylko na tym Ŝeby
połoŜyć rurę Ŝeby nikt obok nie połoŜył.
Pan Chojka kwestia połoŜenia rury to kwestia wolnego rynku, wiec kaŜdy moŜe ją podłączyć. Co
do umów to wszystkie zostały zrealizowane.
Radna śołądziejwska czy jest zagroŜenie związane z przesyłem gazu w okresie zimowym. JeŜeli
tak to czy państwa klienci zostaną w jakiś sposób zabezpieczeni przed taką sytuacją.
Pan Chojka nie ma takiego zagroŜenia. Klienci którzy od paru lat odbierają gaz nadal będą go
odbierać.
Wójt Mołodciak sądzę, Ŝe pozostały nam rozmowy z naszymi parlamentarzystami i na tym
szczeblu rozwiąŜemy ten problem.
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W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.
Wystąpienie przedstawiciela Poczty Polskiej i przedstawienie informacji na temat dalszego
funkcjonowania ajencji pocztowej w RóŜankach.
Dyrektor Kisiel placówka w RóŜankach nigdy nie została zlikwidowana, została tylko zmieniona
forma prawda tej placówki. W miesiącu letnim agent który pracował od lat wypowiedział nam
umowę. Podjąłem renegocjacje umowy cywilno prawnej z agentem ale nie przyniosły one efektów
głównie ze względów finansowych. Podjęliśmy działania zmierzające do pozyskania kolejnego
agenta, po przekątnej jest punkt handlowy, ale nie przyniosły one efektów. W tym tygodniu
rozmawialiśmy z właścicielami sklepu Agap i w poniedziałek mamy uzyskać odpowiedź.
Generalnie pracownicy tego sklep są zainteresowaniu świadczeniem usługi pocztowej i mam
nadzieję Ŝe podejmą decyzję pozytywną. JeŜeli tak się nie stanie to chętnie powtórzę pomysł jaki
jest w Górzycy czyli połączenie punktu bibliotecznego, internetowego i poczty. My jesteśmy
bardzo elastyczni. Jakiś czas temu zwrócili się państwo z prośbą o przedłuŜenie godzin pracy
poczty, tak teŜ się stało i mam nadzieję Ŝe w pozostałych kwestiach równieŜ współpraca będzie
pozytywna.
Radny Piotrowski pani złoŜyła wypowiedzeniowe wrześniu. Kiedy pan się o tym dowiedział. Co
pan przez te dwa miesiące zrobił. Z punktu w RóŜankach korzystają mieszkańcy nie tylko RóŜanek
ale równieŜ Rybakowa, Santoczna , Zdroiska. Ci mieszkańcy muszą teraz dojeŜdŜać do Kłodawy co
nie jest moŜliwe ze względu na zbyt krótkie godziny funkcjonowania poczty. Mieszkańcy mają
bardzo duŜy Ŝal. Czy tak trudno było podwyŜszyć wynagrodzenie agentowi. Gdyby tak się stało
wszytko było by w porządku
Dyrektor Kisiel zgodnie z umową o wypowiedzenie zostało złoŜone na miesiąc przed. Wiedzę
miałem w miesiącu sierpniu. We wrześniu na tablicach ogłoszeń wisiało pismo Ŝe poszukujemy
nowego agenta. Do 14 września oczekiwałem na odpowiedź. Nie było jej. Zostało wywieszone
kolejne ogłoszenie. Na odpowiedź czekałem do 5 października. Obowiązują mnie przepisy ustawy
o zamówieniach publicznych. Jak wcześniej wspomniałem prowadziłem renegocjacje z agentem,
ale nie przyjął on warunków umowy i nowego podwyŜszonego wynagrodzenia.
Radna Zienkiewicz chciałabym się odnieść do godzin pracy poczty. Dwa dni w tygodniu poczta
czynna jest do godziny 17 a przez pozostałe dni do godziny 15. Kpiną jest to Ŝe wszyscy
mieszkańcy muszą dojeŜdŜać do poczty w Kłodawie a poczta jest czynna takich godzinach. Proszę
mi wytłumaczyć dlaczego poczta nie moŜe być czynna w kaŜdy dzień do godziny 17 i składam w
tej sprawie wniosek. Kolejna sprawa pracodawca który płaci pracownikowi 600 zł nie ma
pracowników. Z ajentem trzeba rozmawiać tak Ŝeby mu się opłacało, nie tylko poczcie.
Dyrektor Kisiel dlaczego do 15, poniewaŜ ja musze zdąŜyć na lotnisko na Ławicę do godz. 19. Co
do wynagrodzenia to agenci wiejscy mają tzw wypłatę liniową czyli jak sprzedają mało usług to
mają zero złotych a jak duŜo to, to przekłada się na wynagrodzenie. W obszarach wiejskich są
opłaty stałe czyli bez względu na wynik otrzymuje stałe wynagrodzenie. Więc jeŜeli chodzi o
godziwe wynagrodzenie to, to nie jest koniec dyskusji
Sołtys Banicki co mówi przepis mówiący o dostarczaniu listów do klienta. Z tego co ja wiem to list
powinien być dostarczony bezpośrednio do klienta, natomiast nasze listy trafiają do skrzynek, które
są oddalone o kilkaset metrów. Podczas deszczu skrzynki przeciekają i nasza korespondencja się
rozpływ. JeŜeli jest tak jak mówię to czy nasze skrzynki są ustawione prawnie czy bezprawnie.
JeŜeli nie to proponuję aby gmina naliczyła poczcie podatek. Wracając do poczty w RóŜankach, to
tak naprawdę ten punkt obsługuje nie tylko RóŜanki ale pół gminy i nie rozumiem jak to jest
moŜliwe Ŝe przez okres tylu miesięcy ten problem nie został rozwiązany.
-5-

Dyrektor Kisiel agencja w RóŜankach zafunkcjonuje jak nie w Agapie to w innym miejscu. JeŜeli
będzie pozytywna opinia to w ciągu 3 tygodni ta agencja będzie działać. Co do skrzynek
pocztowych to one funkcjonują na terenie całej Polski a nie tylko w RóŜankach i jest to zgodnie z
prawem.
Radna Zienkiewicz z tego co wiem to na poczcie jest informacja o tym, Ŝe przesyłki priorytetowe
dostarczone po 16 będą dostarczone nie na następny dzień ale jeszcze na kolejny. Punkt na
Górczynie który ma dalej do poczty głównej niŜ RóŜanki jest czynny do godziny do 18, więc
pańskie argumenty tracą na znaczeniu. W dalszym ciągu oczekuję, ze punkt pocztowy będzie
czynny codziennie do godziny 17. Nie mówię juŜ o godzinie 18.
Radna Kaźmierczak cieszę się ze poczta w Kłodawie tak sprawnie działa. Nie mniej jednak
radziłabym bardziej wnikliwie zbadać sprawę ajenta z RóŜanek. Pan nie jest człowiekiem
małostkowym, więc te 100 zł nie robi róŜnicy, więc moŜe wcale nie chodziło o pieniądze. Pan
deklaruje ze punkt będzie i my liczymy na to Ŝe tak się niedługo stanie, w kaŜdym razie mamy
nadzieję, Ŝe nie powtórzy się juŜ ta sytuacja i kolejny ajent nie zrezygnuje, poniewaŜ mieszkańcy
Santoczna, Rybakowa nie mają szans Ŝeby dostać się na pocztę w Kłodawie. Do tych miejscowości
kursuje jeden autobus, poza tym w grę wchodzą teŜ koszty. Liczymy na to Ŝe po raz ostatni
borykamy się z takim problemem.
Dyrektor Kisiel deklaruję, Ŝe ten problem zostanie rozwiązany. Propozycja przedłuŜenia godzin
poczty zostanie rozwaŜona
Radny Piotrowski wydaje mi się Ŝe przedłuŜenie godzin pracy poczty nie stanowi problemu,
poniewaŜ panie mogą pracować na zmianę
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.
W międzyczasie Pani Dyrektor Warsztatów Terapii zajęciowej zaprosiła wszystkich na bal
charytatywny który odbędzie się w dniu 17 listopada. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na
działalność WTZ.
Informacja z działalności klubów sportowych
Prezesi Klubów Sportowych “RóŜa RóŜanki” - Marek Nowak; “SHR Wojcieszyce” Włodzimierz Rutkowski oraz “Junior RóŜanki” - Henryk Wieczorek omówili sprawozdania z
działalności klubów. Prezes Klubu “FC 13 Kłodawa” nie przybył na sesję. Sprawozdania
wszystkich klubów stanowią załącznik do protokołu.
Radna śołądziejewska na komisjach prezesi przedstawili nam swoje sprawozdania. Dyskusja była
długa. Sprawozdania zostały zaopiniowane pozytywnie przez komisję. W trakcie pracy pojawiły się
dwa wnioski. Jeden dotyczący zwiększenia środków na kluby sportowe i drugi aby popracować nad
dokumentem który będzie określał politykę gminy w zakresie sportu. Wniosek ten zrodził się stąd,
Ŝe prezesi klubów deklarowali Ŝe być moŜe dla lepszego gospodarowania pieniędzmi powinno się
utworzyć jedną druŜynę reprezentującej Gminę Kłodawa w rozgrywkach ligowych. PoniewaŜ o tym
się tylko mówi powstał taki wniosek, Ŝebyśmy nakreślili w jakim kierunku sport w Kłodawie ma
pójść.
Przewodniczący Legan sprawa będzie wymagała wielu kompromisów ze strony prezesów klubów,
poniewaŜ kaŜdy z nich ma ambicję aby grać na jak najwyŜszym szczeblu. Działalność klubów jest
przeogromna, chodzi głównie o zagospodarowanie czasu młodzieŜy.
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Prezes Rutkowski ja sądzę, Ŝe to jakieś nieporozumienie. Komisja ma wyznaczać jakieś zadania
dla klubów. Zadania wyznaczają sobie sami zawodnicy i budowanie takiego programu nie ma
sensu. Nawet gdyby powstał taki program to musiałaby być osoba odpowiedzialna za realizację
tego programu, a nasza działalność jest charytatywna. Jesteśmy działaczami społecznymi i
realizujemy zapotrzebowania młodzieŜy którym jest piłka noŜna. Jest to sport który skupia
największą ilość młodych ludzi i jest sportem systematycznym a nie okazjonalnym. Co do
połączenia klubów ja się na to definitywnie nie zgodzę. Nasz klub działa od 60 lat, jest bardzo
znanym klubem i nie dojdzie do takiego porozumienia. A fakt istnienia tylu druŜyn świadczy o
zapotrzebowaniu na ten sport.
Prezes Wieczorek ja się zgadzam z tym wszystkim co powiedział prezes Rutkowski. Chciałbym
jeszcze zaznaczyć Ŝe w naszej Gminie działa tak naprawdę mało klubów. Są gminy w których jest
ich po 6 nawet 7. Naszym wnioskiem jest zwiększenie środków na sport. Ale na dalszy awans
środki powinny być pozyskiwane od sponsorów. My moŜemy organizować imprezy masowe i
robimy to, ale będziemy potrzebować wsparcia finansowego.
Radna Kaźmierczak nie uczestniczyłam w części komisji poświęconej klubom sportowym.
Wniosek komisji rozumiem w następujący sposób. Opracowanie ma powstać w wyniku konsultacji
w oparciu o głos najróŜniejszych gremiów zwłaszcza prezesów więc tu chyba jakieś
nieporozumienie wynikło. Intencją radnych nie jest tworzenie konfliktów.
Radna śołądziejewska my nie chcemy narzucać Ŝadnych zadań prezesom klubów. Zgodnie z
literą prawa zupełnie czym innym jest sport kwalifikowany i rekreacyjny. Na komisji Radny Lawer
przytoczył te dwie definicje. Nam nie chodzi o to Ŝeby sport zamierał, wręcz przeciwnie. UwaŜam
tak jak prezes Wieczorek, Ŝe prezesi klubów powinni sobie postawić poprzeczkę do którego
momentu mogą awansować w ramach posiadanych środków. Nam chodzi o to Ŝeby nie rozbudzać
nadzieji młodzieŜy zaczynającej przygodę ze sportem, Ŝe będziemy awansować tak wysoko jak
będziemy wygrywać, poniewaŜ do pewnego momentu robimy to za pieniądze gminy a potem tych
pieniędzy nie starcza. Musimy się zastanowić czy faktycznie potrzebujemy 6 czy 7 druŜyn które
będą awansować a to pociąga za sobą mnóstwo pieniędzy.
Radna Zienkiewicz ja sądzę Ŝe klubów się na siłę nie połączy. Mamy zapisaną jakąś kwotę na
sport i kluby w tych ramach muszę się zmieścić, a brakujące środki pozyskać od sponsorów.
Radny Kubera ja troszkę nie rozumiem tego co mówił Prezes Wieczorek o dofinansowaniu do
imprez masowych. Gmina daje pieniądze klubom i klub powinien coś zrobić na rzecz gminy, bo te
pieniądze są od wszystkich podatników.
Pani Wójt jestem po spotkaniu z okolicznymi wójtami i z informacji jakie udało mi się uzyskać to
wiem Ŝe my wydajemy najwięcej na sport kwalifikowany. Jestem dumna z tego Ŝe kluby tak się
pną, ale niestety nasz budŜet jest taki jaki jest a zadań ciągle przybywa.
Prezes Nowak szukajmy innych rozwiązań nie szukajmy ambicji własnych, bo najczęściej są to
ambicje prezesów a nie zawodników. Skupmy się na tym co moŜemy zrobić, a rozszerzajmy to co
moŜemy mieszkańcom zaoferować, bo to jest najwaŜniejsze a nie to Ŝe kluby awansowały. Myśle
Ŝe opieranie się tylko na piłce noŜnej jest błędem. Naszym zadaniem jest rozwijanie sportu
masowego.
Radny Lawer jestem pod wraŜeniem sów Prezesa Nowaka. Idea sportu masowego przyświecała
podczas zakładanie wielosekcyjnego klubu w RóŜankach. Mam nadzieję, Ŝe ta idea zostanie
zrealizowana.
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Prezes Rutkowski SHR Wojcieszyce gra w okręgówce i ani razu nie wspomniałem o awansie.
Awans do 4 ligi to są bardzo duŜe koszty i nie stać nas na to. Nam okręgówka wystarcza. Wracając
do klubów są to zarejestrowane stowarzyszenia, mają swoje statuty i zarząd który cele statutowe
realizuje. Od 3 lat bierzemy udział w przetargach. W dokumentacji zaznaczamy o co występujemy,
co chcemy osiągnąć więc ja nie rozumiem powyŜszych słów. Jest przeznaczona pula pieniędzy
równieŜ na imprezy masowe i kaŜdy moŜe wystąpić z wnioskiem o zorganizowanie imprezy
masowej, dostać na nią środki i potem się rozliczyć
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał sprawozdania pod głosowanie.
Zostały one przyjęte jednogłośnie
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
Wójt Mołodciak uzupełniła sprawozdanie o informacje: w miniony poniedziałek członkowie ZCG
wraz z pracownikami merytorycznymi mieli spotkanie w Narodowym Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalenia harmonogramu działań dotyczącej
opracowania dokumentacji do wystąpienia z wnioskiem do Funduszu Spójności o rozbudowę
kanalizacji w gminach sąsiadujących w Gorzowie. Prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2009
roku ukończymy prace dokumentacyjne i prawdopodobnie w 2 kwartale 209 roku ruszą prace o ile
przetarg będzie przebiegał bez zastrzeŜeń; trwa modernizacja ulicy Polnej w Kłodawie; dziś zostały
wprowadzone znaki i nastąpiła zmiana organizacji ruchu na ulicy Kościelnej bocznej; Zakład
Komunalny przygotował cmentarze do jutrzejszego święta.
Przewodniczący Legan jest to dobry moment na to Ŝeby zastanowić się nad rozbudowa cmentarza
w Kłodawie.
Wójt Mołodciak będziemy poszerzać cmentarz za cmentarzem niemieckim.
Radna Zienkiewicz co do Kościelnej bocznej to zakaz wjazdu jest od strony ulicy Kościelnej, a
miało być odwrotnie, bo jak do GOPS-u wjechać.
Kierownik Kwiatkowski wszystko zostało zrobione zgodnie z przepisami .Poza tym organizację
ruchu zatwierdza zarządca drogi.
Radna Zienkiewicz my powinniśmy mieć na uwadze dobro mieszkańców. Jak Pan to sobie
wyobraŜa, Ŝe klienci do GOPSu będą wjeŜdŜać od strony ulicy Gorzowskiej.
Kierownik Kwiatkowski niestety tak się stało, decyzja jest jaka jest.
Radna Zienkiewicz ja chce zobaczyć odmowną decyzję na piśmie dotyczącą braku akceptacji na
zakaz wjazdu od strony Gorzowskiej; co z zakazem postoju i zatrzymywania się na ulicy
Partyzantów z prawej strony jadąc od kościoła w stronę Chwalęcic. KaŜdy mieszkaniec powinien
posiadać miejsce parkingowe na własnej posesji, w związku z tym Ŝe nie kaŜdy dopełnił ten
obowiązek, ulica powoli robi się nieprzejezdna.
Kierownik Kwiatkowski ulica Partyzantów została oznakowana znakiem “strefa
zamieszkania”który obliguje do zakazu parkowania na ulicy. Odpowiednie słuŜby powinny karać
właścicieli samochodów.
Radny Kubera GOPS jest instytucją uŜyteczności publicznej i dojazd do niej powinien być
zapewniony, a wjazd od strony Gorzowskiej do bezpiecznych nie naleŜy. Wjazd od strony
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Kościelnej bocznej jest o wiele lepszym rozwiązaniem. JeŜeli moŜna to zamienić to proszę bardzo.
Wójt Mołodciak braliśmy pod uwagę to, Ŝeby ta ulica nie była blokowana przez samochody.
Mieszkańcy jadący do GOPS-u mogą parkować na parkingu koło GOPSu.
Radna Kaźmierczak zakończono remont Bukowej i ja mam do niej kilka uwag. Droga jest na
pewno na gwarancji więc nie powinno być problemów z naprawą. Po pierwsze nawierzchnia jest
pokryta warstwą luźnego tłucznia który odskakuje podczas jazdy; są miejsca gdzie zapadają się
pobocza, najwyraźniej nie zostały odpowiednio utwardzone; od wysokości ulicy Strumykowej
zostały zasypane studzienki. Jest jeszcze jedna kwestia cały czas mówiło się o tym, ze jak będzie
robiona ulica Bukowa to zrobi się wjazd a ulicę Skowronka. Na Bukowej został tłuczeń więc moŜe
chociaŜ w ten sposób to zrobić. Poddaję to pod rozwagę.
Wójt Mołodciak my to przekazaliśmy wykonawcy. Nie mniej jednak rozpoczął on prace na
Kłodawie i nie dokończył. To co Radna zgłasza juŜ jest przekazane. Kamień na drodze zostanie
zagęszczony, ale uciekł nam temat wjazdu na Skowronka. Jak Pan Wiącek będzie wykonywał
naprawy pogwarancyjne to teŜ wykona ten wjazd.
Radna Zienkiewicz w takim razie po co ustawiamy na terenie gminy znaki określające min.
prędkość skoro są przepisy ogólne to regulują. Proszę ponadto o wskazanie jednej osoby która
została ukarana za parkowanie w tym miejscu albo osoby która została poinformowana o tym, ze
nie moŜna tam parkować.
Kierownik Kwiatkowski kierowcy nie respektują przepisów i wydaje mi się Ŝe nawet jak zostaną
postawione znaki o których radna mówi to i tak nie będą respektowane.
Radny Rutkowski chciałbym podziękować za chodnik przy ulicy Strzeleckiej. Mam Ŝal za to Ŝe
tylko jeden próg został załoŜony na Strzeleckiej a miały być dwa. Jest wniosek Ŝeby postawić przy
kościele dwie lampy ozdobne przed wejściem. Pani Wójt mówi Ŝe pieniędzy starczy na jedną.
Wojcieszyce to miejscowość która jest pomijana przy duŜych inwestycjach to chociaŜ te drobne
róbmy porządnie. Pac zabaw przed objazdem został trochę ruszony i tak zostało nic się nie
zmieniło, kiedy rozpoczną się tam prace.
Wójt Mołodciak próg jest jeden poniewaŜ tak jak państwo wiecie większość zadań juŜ mamy
wykonane. Został nam parking i droga w Wojcieszycach. Drzewa są wycięte. Muszę państwa
uświadomić, Ŝe kosztorys opiewał na 90 tys a nie 40 jak się spodziewaliśmy. W wyniku negocjacji
zeszliśmy do 50 tys. W tych 50 tys z powiatem są lampy o których radny mówi. Jeden próg został
zrobiony, poniewaŜ czekamy na rozliczenie. Co do placu zabaw to Pan który to robi wygrał wiele
przetargów i się po prostu nie wyrabia mam jednak nadzieję Ŝe on temu sprosta w końcu umowy są
umowami.
Radny Lawer został zrobiony pomnik na Osiedlu Parkowym tylko tam podczas opadów będzie
problem bo woda będzie, proszę pomyśleć nad jakąś deszczówką; ukłony dla Pana Zatoki który
pomógł nam na cmentarzu w RóŜankach.
Kierownik Kwiatkowski mamy świadomość Ŝe to odwodnienie na RóŜankach jest potrzebne ale
nie wszystko na raz.
Radna Zienkiewicz ja mam wniosek formalny Ŝeby sprawozdania Kierowników były dostarczane
na komisjach, Ŝeby na sesjach tyle czasu temu poświęcać. Co do sprawozdania to to jest chyba
pomyłka Ŝe w Chwalęcicach przy lesie postawiono dwie lampy bo tam zaledwie 3 rodziny
mieszkają, z kim to było uzgodnione. Mówiliśmy Ŝe wszystkie lampy mają być uzgodnione z radą
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sołecką i radnymi.
Wójt Mołodciak informacje będą trafiały na komisję. Ci państwo od bardzo wielu lat wnioskowali
o te lampy i my ich zawsze przesuwaliśmy na później. MoŜe tam faktycznie mieszka parę rodzin,
ale ta ulica jest bardzo oddalona i jest tam ciemno i uwaŜam Ŝe ten wniosek jest uzasadniony.
Radna Zienkiewicz ale to jest niejednakowe traktowanie mieszkańców, bo mieszkańcom ulicy
Makowej powiedziano Ŝe mogą mieć oświetlenie ale tylko w ramach inicjatyw społecznych. Nie
konsultowano tego zadania z nikim. Dlaczego pewnych rzeczy nie załatwia się publicznie tylko
pokątnie. Ta inwestycja z nikim nie była konsultowana.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał sprawozdania pod głosowanie.
Zostały one przyjęte jednogłośnie
Interpelacje i zapytania radnych
Radni nie zgłosili interpelacji.
informacja Przewodniczącego oraz Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych.
Przewodniczący Legan kaŜdy z państwa otrzymał informację na temat błędów popełnianych przez
nas. Co roku popełniamy te same błędy pomimo tego, Ŝe staramy się je wypełniać prawidłowo.
UwaŜam, Ŝe powinniśmy zaprosić kogoś na szkolenie,Ŝeby w latach kolejnych nie popełniać
błędów.
Sprawozdanie Kierownika Zakładu Komunalnego o realizacji zadań planowanych do realizacji
zadań planowanych w okresie do 30.08.2007r.
Radni nie zgłosili zapytań do sprawozdania w związku z czym Przewodniczący poddał
sprawozdanie pod głosowanie.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
Informacja Wójta Gminy o zaawansowaniu realizacji zadań ujętych w Wieloletnim Programie
Gospodarczym
Radna Zienkiewicz co do rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Kłodawie, czy uwagi
bezpośrednich sąsiadów zostały uwzględnione.
Wójt Mołodciak tak zostały, ale pomimo wszystko mieszkańcy się odwołali i decyzja jest w SKO.
Radni nie zgłosili więcej zapytań do sprawozdania w związku z czym Przewodniczący poddał
sprawozdanie pod głosowanie.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
podjęcie chwały w sprawie udzielenia udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej na 140 F w miejscowości Łośno
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w trakcie robót realizowanych na podstawie
porozumienia z dnia 10 maja 2007r ,budowa chodnika w miejscowości Łośno ,w celu zapewnienia
bezpiecznego dojścia do ul. Cmentarnej podjęto decyzję o przedłuŜeniu budowy chodnika .Koszt
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zleconych prac na dobudowanie chodnika wynosi 74.900,00zł udział Gminy w kosztach wynosić
ma 37.450,00zł
Przewodnicząca Zienkiewicz Komisja BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego opinia pozytywna
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych
głosy za – 11
głosy przeciw - -głosy wstrzymujące się -1
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVI/85/07
podjęcie uchwały w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały.
Zwiększenie dochodów
Dział 750 zwiększa się dochody o kwotę 4.300,00zł śa to dochody uzyskane przez sołectwo
Kłodawa – 3.970,00zł i RóŜanki – 330,00zł
Dział 751 kwota 14.430,0zł jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów
wyborów do Sejmu i Senatu.
Dział 801 kwota 4.302,00 zł jest to dotacja z Lubuskiego Kuratorium Oświaty z przeznaczeniem
dla Zespołu Szkół w RóŜankach na program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieŜy do
miejsc pamięci narodowej.
Dział 851 kwota 9.916,00zł jest do dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na zmianę ogrzewania w budynku ośrodka zdrowia w Kłodawie.
Zmniejszenie dochodów
Dział 600 o kwotę 462.643,00zł , w budŜecie gminy na rok 2007 planowano dochody z funduszy
unijnych, z uwagi na brak naboru wniosków zaplanowane środki nie wpłyną do budŜetu.
Zmniejszenie wydatków
Dział 600 o kwotę 567.417,00zł z planu wydatków z uwagi na brak środków z funduszy UE nie
będzie realizowane zadanie Budowa ścieŜki pieszo-rowerowej Santocko – Rybakowo
kwotę 104.774,00zł z § 6059 przenosi się na inne zadanie w tym samym dziale.
Dział 758 o kwotę 13.000,00zł zmniejsza się rezerwę ogólną i przeznacza się na dotację dla szkół i
stypendia dla uczniów.
Zwiększenia wydatków
Dział 600 zwiększa się wydatki o kwotę 104.77,00 zł z czego 37.450.00zł przeznacza się na
pomoc dla Powiatu na budowę chodnika w miejscowości Łośno , a kwotę 67.324,00zł
na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych.
Dział 751 kwota 14.430,00zł środki na pokrycie diet komisji wyborczej do Sejmu i Senatu, zakup
materiałów potrzebnych dla komisji,koszty dojazdu członków komisji,obsługa informatyczna.
Dział 801 kwota 12.308,00zł jest to dotacja dla szkoły w Kłodawie – 2.500,00zł na nagrody z
okazji Dnia Edukacji Narodowej, dotacja dla szkoły w RóŜankach – 8.808,00zł z tego 4.500,00zł z
przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, oraz kwota 4.308,00zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek do miejsc pamięci narodowej dla dzieci i młodzieŜy,
zwiększa się dotacje dla Przedszkola Kłodawa o kwotę 1.000,00zł z przeznaczeniem na nagrodę z
okazji Dnia Edukacji
Dział 851 zwiększa się o kwotę 9.916,00zł na zmianę ogrzewania w budynku przychodni w
Kłodawie.
Dział 854 zwiększa się o kwotę 54.413,00zł z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce
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kwota 5.000,00zł – środki z rezerwy , kwota 49.413,00zl na pomoc materialną dla uczniów środki
z dotacji
Przewodnicząca Zienkiewicz Komisja BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego wydała opinię
pozytywną
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za – 13
głosy przeciw - -głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVI/86/07
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia osób uprawnionych do doręczania decyzji i nakazów
płatniczych na terenie sołectw.
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. Ustala się sołtysów miejscowości jako osoby
uprawnione do doręczania w imieniu organu podatkowego decyzji i nakazów płatniczych w
zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego
Radna Zienkiewicz czy nie było by taniej gdyby sołtysi równieŜ roznosili upomnienia, bo
wysyłanie ich pocztą to bardzo duŜe pieniądze.
Sekretarz Czapliński do tego celu chcemy wykorzystać osoby które będą odbywały wojskowa
słuŜbę zastępczą. Koszt utrzymania takiego pracownika to tylko ubezpieczenie, reszta zaleŜy od
porozumienia między Wójtem a Marszałkiem. Mamy juŜ zgodę z ministerstwa na konkretną osobę
i prawdopodobnie od 1 grudnia ta osoba będzie naszym kurierem.
Radna Zienkiewicz jakiś czas temu uchwalaliśmy róŜne diety dla sołtysów, w związku z tym, Ŝe
zostały one obniŜone zadecydowaliśmy Ŝe sołtysi dostana po 3 zł od dostarczonego wezwania i
teraz Ŝeby nie stało się tak ze ta sama rada zabierze pieniądze sołtysom. Upomnienia za psy
powinni dostarczyć sołtysi bo oni wiedzą gdzie te psy są.
Pani Wójt i tak zostanie. Ten pracownik będzie roznosił korespondencję z gminy dotyczącą
mieszkańców.
Przewodnicząca Zienkiewicz Komisja BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego wydała opinię
pozytywną
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych
głosy za – 12
głosy przeciw --głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVI/87/07
podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. Ustala się stawkę opłaty od posiadania jednego psa w
wysokości 20,00 zł rocznie. Do kaŜdego nakazu płatniczego będzie dołączona karteczka o
obowiązku uiszczania opłaty od posiadania psów. Poza tym przydałby się aktualny wykaz psów juŜ
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jest niekatualny.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych
głosy za – 13
głosy przeciw --głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVI/88/07
podjecie uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2008r.
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. Ustala się opłatę targową od osób fizycznych, osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących
sprzedaŜy na targowiskach: w miejscowości Kłodawa, RóŜanki, Wojcieszyce dziennie -20,00zł; w
pozostałych miejscowościach dziennie – 10,00 zł
Radny Konieczuk w zeszłym roku była taka sugestia w tym podatku opłaty targowej, Ŝeby to
dotyczyło gospodarstw rolnych ale z naszej gminy. JeŜeli ktoś przyjedzie z innej gminy to powinien
zapłacić opłatę targową.
Pani Skarbnik nie zwalnia się rolnika tylko produkt. W poprzedniej uchwale był zapis o którym
pan mówi i ta uchwała została uchylona
.
Przewodnicząca Zienkiewicz Komisja BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego wydała opinię
pozytywną
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych
głosy za – 11
glosy przeciw ---głosy wstrzymujące się ---Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycja XVI/89/07
podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008r.
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. Komisja BudŜetu wprowadziła na komisji następujące
poprawki:
§ 1 pkt1a - 525 zł
§ 1 pkt1b - 630zł
§ 1 pkt1c - 850 zł
§ 1 pkt 3 – 1,070zł
§1 pkt 5 – 510 zł
§1 pkt 7 ppkt a – 1260 zł
§ 1 pkt 7 ppkt b – 1570 zł
W załącznikach nr 1,2,3 kwoty z ubiegłorocznej uchwały zaokrąglić do złotówek lub 0,50 gr.
Taki projekt uchwały został przygotowany i przedłoŜony na komisjach
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Głosy za – 11
głosy przeciw - -głosy wstrzymujące się
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVI/90/07
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podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2008r.
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. Komisja BudŜetu wprowadziła następujące poprawki.
§ 1 pkt 2 ppkt 2 – 15,00zł
§1 pkt 2 ppkt 3 – 8,00zł
§ 1 pkt 2 ppkt 4 – 3,70 zł
§ 1 pkt2 ppkt 5 – 5,35
§ 1 pkt2 ppkt 6 – 2,10 zł
§ 1 pkt2 ppkt 7 – 6,25
Taki projekt uchwały został przygotowany i przedłoŜony na komisjach
W głosowaniu udział wzięło12 radnych
głosy za - 12
głosy przeciw --głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVI/91/07
podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości od Agencji
Nieruchomości Rolnych
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w
Gorzowie Wlkp.zwróciła się z propozycją nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy w/w
nieruchomości. Działki w RóŜankach i Łośnie stanowią drogi i teren osiedlowy. Działka nr 37/3
jest zabudowana , zamieszkała przez P. Zygmunta Cadera, któremu proponowano wykup ale
wycofał się z uwagi na brak środków na nabycie. Działki w Kłodawie zostały wydzielone w oparciu
o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stanowią: drogę zbiorczą, zieleń
urządzoną, parkową oraz w działkach 631/75 i 631/75 projektowany jest wodociąg. ANR deklaruje
partycypację w realizacji inwestycji drogowych przez Gminę w wysokości 80 % wartości
kosztorysowej po przedłoŜeniu stosownych dokumentów.
Komisja BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego - opinia pozytywna
Komisja Komunalna – opinia pozytywna
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za – 13
głosy przeciw ---Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVI/92/07
podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny dla Agencji
Nieruchomości Rolnych
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. W protokole z kontroli przeprowadzonej przez
przedstawicieli Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp. w zakresie zgodności
wykorzystania gruntów z celem ich przejęcia z zasobu ANR zaproponowano zwrot w/w
nieruchomości lub zwrot równowartości na te nieruchomości wg. wyceny rzeczoznawcy
majątkowego. Zwrot równowartości nie jest zasadny, poniewaŜ nie dysponujemy środkami w
budŜecie na ten cel. Sposób wykorzystania przedmiotowych nieruchomości w przyszłości będzie
realizowany w oparciu o obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego lub inne prawem
przewidziane dokumenty.
Komisja BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego - brak opinii, ze względu na to Ŝe projektu uchwały nie
analizowała jeszcze komisji komunalna
Komisja Komunalna – po zmianach uchwała uzyskała opinię pozytywną (wykreślenie działek w
Chwalęcicach)
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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W głosowaniu udział wzięło 13 radnych
głosy za – 13
głosy przeciw --głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVI/93/07
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Przewodnicząca Kaźmierczak program na komisji szczegółowo omówiła Pani Grymuza. Nie
wnieśliśmy do niego uwag tylko zaopiniowaliśmy pozytywnie.
Radna Zienkiewicz są wydawane pozwolenia na sprzedaŜ alkoholu, czy istnieje moŜliwość
wprowadzenia ograniczeń dla poszczególnych sklepów. Mam informację Ŝe jeden ze sklepów
sprzedaje pijanym alkohol a tego nie powinno być i nie wiem jak to rozwiązać, a przed wydaniem
pozwolenia powinno się nad tym zastanowić.
Kierownik Popowska pozwolenie na sprzedaŜ alkoholu wydawane jest po opinii komisji
alkoholowej, sołtysa. JeŜeli będziemy mieć informacje ze coś jest nie tak wzmoŜymy kontrole.
Radna Kaźmierczak komisja w tym kierunku szkoli sprzedawców na terenie gminy i oni mają
pełną świadomość tego co moŜna a czego nie.
Radny Kubera na terenie naszej wsi podejrzewaliśmy jednego ze sprzedawców o sprzedawania
alkoholu nieletnim i nietrzeźwym. Po naszych obserwacjach to zjawisko ustało. Wydaje mi się Ŝe
sołtysów trzeba uczulić na to zjawisko
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych
głosy za – 13
glosy przeciw --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVI/94/7
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty stałej w przedszkolach na terenie
Gminy Kłodawa
Wójt Wegienek omówił projekt uchwały. Dla osób zameldowanych poza Gmina Kłodawa
Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego oraz Dyrektor oddziałów przedszkolnych przy szkole
w RóŜankach ustala opłatę w wysokości nie mniejszej niŜ 100 zł.
Komisja Oświaty - opinia pozytywna
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych
głosy za – 13
głosy przeciw --głosy wstrzymujące się ---Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVI/95/07
podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kłodawa obręb Łośno
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały.W związku z niewielką ilością obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Łośna oraz duŜą ilością wniosków o
wydanie decyzji o warunkach zabudowy wpływających do Urzędu Gminy, Wójt stwierdza
konieczność wykonania planu zagospodarowania przestrzennego dla całej miejscowości w celu
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ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów
ich zagospodarowania i zabudowy.
Komisja BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego - opinia pozytywna
Komisja Komunalna – opinia pozytywna
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych
głosy za – 13
głosy przeciw ---głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVI/96/07
podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kłodawa obręb Santocko.
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały.W związku z niewielką ilością obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Łośna oraz duŜą ilością wniosków o
wydanie decyzji o warunkach zabudowy wpływających do Urzędu Gminy, Wójt stwierdza
konieczność wykonania planu zagospodarowania przestrzennego dla całej miejscowości w celu
ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów
ich zagospodarowania i zabudowy.
Komisja BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego - opinia pozytywna
Komisja Komunalna – opinia pozytywna
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych
głosy za – 13
głosy przeciw ---głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVI/97/07
podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kłodawa obręb Mironice
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały.W związku z niewielką ilością obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Łośna oraz duŜą ilością wniosków o
wydanie decyzji o warunkach zabudowy wpływających do Urzędu Gminy, Wójt stwierdza
konieczność wykonania planu zagospodarowania przestrzennego dla całej miejscowości w celu
ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów
ich zagospodarowania i zabudowy.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych
głosy za – 13
głosy przeciw ---głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVI/98/07
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/216/05 Rady Gminy Kłodawa z dnia 09
lutego 2007r.
Kierownik Jesis uchwała dotyczy planu w miejscowości Nierzym . Zmiana dotyczy kilku działek
które pierwotnie nie były objęte planem, chodzi o drogi. Teraz naprawiamy ten błąd. Jedncześnie
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wyraŜamy zgodę na zlokalizowanie tam stacji telefonii komórkowej
Komisja Komunalna – opinia pozytywna
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych
głosy za – 13
głosy przeciw ---głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVI/99/07
podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przyjęcie darowizny od osoby fizycznej
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. W/w współwłaściciele nieruchomości zwrócili się z
wnioskiem o wyraŜenie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy działki oznaczonej
numerem 566/3 połoŜonej w Kłodawie. Działka została wydzielona do obsługi działek
budowlanych dla tego kompleksu w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy.
Komisja Komunalna – opinia pozytywna
Radna Zienkiewicz co mam rozumieć pod pojęciem utwardzona. Posypanie czymś warstwą dwu
centymetrową, czy utwardzenie rolnicze.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Kierownik Kwiatkowski jest to utwardzenie rolnicze
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych
głosy za podjęciem uchwały – 12
głosy przeciw – 1
głosy wstrzymujące - -Uchwała została podjęta i zarejestrowana pod pozycją XVI/100/07
podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kłodawa dla obrębu Kłodawa.
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. W związku z niewielką ilością obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Łośna oraz duŜą ilością wniosków o
wydanie decyzji o warunkach zabudowy wpływających do Urzędu Gminy, Wójt stwierdza
konieczność wykonania planu zagospodarowania przestrzennego dla całej miejscowości w celu
ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów
ich zagospodarowania i zabudowy.
Radna Zienkiewicz ile procent decyzji od warunków zabudowy stanowią decyzje wydawanena
Chwalęcice i RóŜanki.
Kierownik Jesis nie powiem tego, ale wiem Ŝe rośnie liczba wniosków wydawanych na Santocko,
potem są Chwaęcice
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych
głosy za – 12
głosy przeciw ---głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVI/101/07
Wolne wnioski
Radny Rutkowski osoby które sprzedają na placu w Wojcieszycach stoją w trawie. MoŜe
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połoŜymy tam jakiś polbruk.
Radna Zienkiewicz ja proszę Ŝeby wszystkie informacje jakie dostajemy przez sesją były
omawiane przez wszystkie komisje. Poza tym prośba do Kierownika Kwiatkowskiego jak będą
realizowane jakieś inwestycje to proszę o konsultowanie tego z radą sołecką.
Radny Lawer ja mam prośbę do Zakładu Komunalnego Ŝeby ten wyjazd z drogi brukowej przy
poczcie, Ŝeby zrobić coś z tymi dziurami bo ten wyjazd sprawia niebezpieczeństwo.
Radny Kubera chciałbym zaprosić na 11.11 na 16 godzinę na wieczór pieśni patriotycznej.
Przewodniczący Legan chciałbym poinformować Ŝe zostały zakupione nowe mikrofony. Mam
nadzieję Ŝe się będą sprawdzały. W środę 14.11 o godz. 14.00 w Urzędzie odbędą się prace nad
statutem.12.11 godz. 10.00 odbędzie się spotkanie Przewodniczących dotyczące prac nad
budŜetem.
Radna Zienkiewicz starałam się uzgodnić termin komisji budŜetowej bo budŜet ma pójść do RIO,
uwaŜam Ŝe my powinniśmy pierwsi ten dokument zobaczyć a w szczególności WPG.
Pani Skarbnik my do 15.11 mamy przekazać projekt do RIO a potem dopiero trafia on na komisje
i nad nim pracujecie.
Następnie Radny Konieczuk odczyta pisma jakie wpłynęły do Rady Gminy.
Radna Zienkiewicz czy moŜemy mieć 14 komisję bo nie chcemy potem spędzać paru dni nad
budŜetem. MoŜemy popracować nad samymi załącznikami.
Wójt Mołodciak przed komisją chcielibyśmy zorganizować spotkanie robocze z
Przewodniczącymi na temat budŜetu i dopiero potem zrobić komisje.
Sołtys Banicki w RóŜankach u Pana Kornickiego jest do odebrania 4 tony ubrań, proszę o
rozpropagowanie tego, bo niedługo pan Kornicki będzie miał kolejną dostawę.
Następnie Radny Konieczuk odczyta pisma jakie wpłynęły do Rady Gminy.
Pismo rodziców uczniów uczęszczających do szkoły w Kłodawie o przeniesienie świetlicy
wiejskiej do szkoły.
• opinia radcy prawnego w przedmiocie granic obrębu ewidencyjnego
• MOW pismo dotyczące obniŜenia stawki podatku od nieruchomości
• Społeczny Komitet Obywatelski pismo dot. umów dzierŜawnych Pana Łochowicza oraz wyroku
skazującego Sądu Rejonowego w sprawie Radnego Konieczuka o pomówienie Pana
Wilczewskiego i Bieleckiego na sesji w dniu 25.10.2006r.
• Skarga Państwa Dorosz na Regulamin porządku i utrzymania czystości na terenie Gminy
Kłodawa
•

Zamknięcie XVI Sesji Rady Gminy Kłodawa
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
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Kamila Arciszewska
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Legan
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