Protokół z posiedzenia XVII Sesji Rady Gminy Kłodawa
która odbyła się w dniu 05 grudnia 2007r.
w Sali Wiejskiej na ulicy Jeziornej.
Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne
a) otwarcie posiedzenia
b) stwierdzenie quorum
c) przyjęcie porządku obrad
d) przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Kłodawa
2. Wystąpienie Pana Pawła Czaplińskiego Dyrektora Rejonu Dystrybucji Enea i przedstawienie
przez niego informacji na temat sterowania zegarami astronomicznymi oświetlenia drogowego
na terenie Gminy Kłodawa, lub w pojedynczych przypadkach sterowania przekaźnikami
zmierzchowymi (bez licznika)
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
4. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z analizy wyników kontroli przeprowadzonych w Urzędzie
Gminy Kłodawa.
5. Interpelacje i zapytania radnych
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian budŜetu gminy Kłodawa na 2007r.
b) zmiany Uchwały Nr XXXVI/351/07 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25.10.2006r. w sprawie WPG
na terenie Gminy Kłodawa na lata 2007 – 2010 w zakresie inwestycji
c) udzielenie pomocy Powiatowi Gorzowskiemu na budowę zatoki parkingowej – płyty do waŜenia
samochodów w miejscowości Wojcieszyce w ciągu drogi powiatowej nr 140 F
d) wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa.
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie XVII Sesji Rady Gminy Kłodawa
Otwarcie posiedzenia
Przewodniczący Legan przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie XVII Sesji Rady Gminy
Kłodawa.
Stwierdzenie quorum
Przewodniczący stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 14 radnych wobec czego jest ona prawomocna
aby móc na niej podejmować uchwały.
Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał porządek obrad pod
głosowanie.
Porządek obrad został przegłosowany jednogłośnie.
Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Kłodawa
Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał protokół z XVI Sesji Rady
Gminy pod głosowanie.
Protokół został przyjęty jednogłośnie
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Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
Pani Wójt odnośnie sprawozdań z działalności międzysesyjnej, to otrzymali je państwo dopiero w
materiałach, ale od kolejnej sesji materiały będą omawiane na komisjach. Dokonaliśmy aktualizacji
opłat z tytułu uŜytkowania wieczystego w Rybakowie, Santocznie, Kłodawie, Rózankach,
Zdroisko, Wojcieszyce i np. działka letniskowa 7 arowa za którą opłaty wynosiły 65 zł, opłaty
wzrosły do 400 zł. Takie opłaty będą naliczane od 1 stycznia; w listopadzie zakończył się program
prac społeczno uŜytecznych, reaktywuję go od lutego. Łącznie na terenie gminy Kłodawa
pracowało 13 osób po 40 godzin miesięcznie. Głównym celem była aktywizacja osób długotrwale
bezrobotnych. Osoby pracowały na terenie swoich miejscowościach. Zajmowały się głównie
pracami porządkowymi. Gmina pokrywała 40% wynagrodzenia a pozostałą część Powiatowy
Urząd Pracy. 11.300,00 to łączny koszt pracy; wykonałam objazd gminy, sprawdzałam ile mamy
lamp w poszczególnych miejscowościach. Jest wiele punktów takich które są oświetlone aŜ nadto, i
będziemy chcieli je przenieść w miejsca mniej oświetlonych. Mamy 750 lamp oświetleniowych;
wywieziono masy ziemne z plac zabaw w Wojcieszycach na boisko w Łośnie; rozpoczęły się prace
budowlane pod usytuowanie wagi w Wojcieszycach.
Radna Zienkiewicz w RPI pkt 6 jest napisane Ŝe wystąpiono z zapytaniem o ceny sporządzenia
planów m.in. W Rybakowie. A co się stało z Mironicami.
Wójt Mołodciak zgłaszaliśmy państwu propozycję na komisjach odnośnie teren ośrodka Lip, jest
to obręb Rybakowo. Proszę to Rybakowo przekreślić, bo jest to przedwczesne a wpisać Mironice.
Radna Kaźmierczak wiem Ŝe pomiędzy sesjami były podejmowane kroki związane z pocztą w
RóŜankach. Poproszę o parę słów na ten temat.
Wójt Mołodciak dyrektor Kisiel niestety nie znalazł odpowiedniego lokalu, ale moŜe dyrektor
Górski zdecyduje się prowadzić taki punkt w szkole. Była propozycja od księdza proboszcza, ale
jest ona nieaktualna.
Dyrektor Górski ja się nie zgodzę na funkcjonowanie punktu w szkole bo nie mam lokalu.
Wójt Mołodciak Ŝeby zapewnić mieszkańcom te usługi porozmawiam jeszcze z Dyrektorem
Kisielem na ten temat. Być moŜe większe środki wyasygnuje bo ja rozumiem Ŝe powinniśmy
pomagać mieszkańcom, ale to wszystko ma stronę ekonomiczną. Jak będzie to 200,300 zł
dofinansowania to ani ja ani państwo podejrzewam nie będą mieć nic przeciwko. Ja po niedzieli
jeszcze raz się umówię z Panem Dyrektorem.
Radna Zienkiewicz ja juŜ dziś mówię, Ŝe będę przeciwna dofinansowaniu do poczty. Poczta ma
ładne dochody i my mamy dopłacać do nich, poniewaŜ oni ignorują swoich klientów. Mam jeszcze
zapytanie dotyczące przedłuŜenia godzin pracy poczty. Na ostatniej sesji składałam wniosek w tej
sprawie.
Wójt Mołodciak bardziej szczegółowe informacje dodam na kolejnej sesji jak będę po rozmowach.
My nie zaprzestaniemy działań.
Radna Kaźmierczak jak się boję ze będzie analogiczna sytuacja jak ze sklepem w Zdroisku.
Nikogo nie zmusimy, Ŝeby dokładał do interesu i myślę Ŝe nie moŜna przekreślać propozycji Pani
Wójt, tylko wybrać najlepsza opcję. Nie moŜemy brać pod uwagę tylko kwestii finansowych ale
przede wszystkim potrzeby ludzi. Usługi pocztowe są jednymi z najbardziej podstawowych usług.
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Radny Lawer ja chciałbym przypomnieć, Ŝe Dyrektor Kisiel zadeklarował na poprzedniej sesji Ŝe
punkt w RóŜankach zafunkcjonuje jak nie w agapie to w innym miejscu w przeciągu trzech
tygodni. Nawiązując do wypowiedzi koleŜanek, to przesyłki priorytetowe faktycznie powinny być
dostarczane po południu, poniewaŜ większość do południa pracuje i nie ma takiej moŜliwości.
Sprawozdanie komisji rewizyjnej z analizy wyników kontroli przeprowadzonych w Urzędzie
Gminy Kłodawa.
Przewodniczący Legan Urząd Gminy w tym roku kontrolowany był przez szereg jedostek
zewnętrznych . Poproszę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie infomracji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
W 2007 roku Urząd Gminy Kłodawa był kontrolowany przez następujące jednostki
1. NajwyŜsza Izba Kontroli - przedmiot kontroli:
• aktywność Gminy Kłodawa w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej w okresie od 1 maja
2004r. do 31 marca 2007r.
2. Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze ośrodek zamiejscowy w Gorzowie Wlkp –
przedmiot kontroli:
• budowa sieci wodociągowej z przyłączami do studni wodomierzowych w miejscowości
Rybakowo
3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wlkp – przedmiot kontroli:
prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat,
do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i
ubezpieczenia zdrowotnego
• ustalanie uprawnień do świadczeń pienięŜnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń
rodzinnych, wypłacanie świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
• Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe
oraz ustalenie kapitału początkowego.
• Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń
społecznych
•

4. Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze ośrodek zamiejscowy w Gorzowie Wlkp –
przedmiot kontroli:
kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami
pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A w
zakresie rewitalizacji projektu “Budowa transgranicznej sieci ścieŜek pieszo – rowerowych w
Gminie Kłodawa – I etap:
5. Lubuski Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i BudŜetu – przedmiot kontroli:
• gospodarka środkami przekazanymi z budŜetu Wojewody na wykonywanie zadań z zakresu
administracji rządowej
• realizacja dochodów budŜetu państwa w ramach zadań zleconych
6. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – przedmiot kontroli:
• Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do studni wodomierzowych w miejscowości
Rybakowo
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Komisja Rewizyjna rozdysponowała analizę protokołów pokontrolnych w następujący sposób:
NajwyŜsza Izba Kontroli - Radna Zienkiewicz
Urząd Kontroli Skarbowej x2 - Radny Rutkowski
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Przewodniczący Kubera
Organ Nadzorczy wojewody Lubuskiego - Radna Kowalska
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Radny Piotrowski
W protokole NajwyŜszej Izby Kontroli stwierdzono, Ŝe brak jest na terenie gminy Kłodawa
terenów inwestycyjnych i nie są podejmowane działania w zakresie pozyskania tych środków;
doceniono bardzo wysoką skuteczność w pozyskiwaniu środków pozabudŜetowych.
Komisja zgłosiła następujące zapytania:
• gdzie w latach 2004 - 2007 wybudowano: wodociągi komunalne; wykonano zadrzewienia,
zalesienia wylewisk; (strona 9 punkt 2.5.2 ppkt b,c,f protokołu NajwyŜszej Izby Kontroli
• na czym polegała rekultywacja starego wysypiska w RóŜankach (strona 10 punkt 2.5.2 ppkt g
protokołu NajwyŜszej Izby Kontroli
i otrzymała następujące wyjaśnienia:
Inwestycje w zakresie wodoaciągów były realizowane i dostosowane do potrzeb wynikających z
rozwoju przestrzennego oraz dostosowane do wielkości posiadanych środków
– zalesienia - nie były wykonano zalesienia wylewiska w Kłodawie
– nie zrealizowano rekultywacji wysypiska w RóŜankach
–

W protokole Inspektora Wydziału Finansów i BudŜetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
kontrolującego gospodarkę środkami przekazanymi z budŜetu Wojewody na wykonywanie zadań z
zakresu administracji rządowej i realizacji dochodów budŜetu państwa w ramach zadań zleconych
nie stwierdzono Ŝadnych nieprawidłowości.
W protokole Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wlkp nie stwierdzono
Ŝadnych uchybień. Składki potrącane są w terminie, nie ma Ŝadnych problemów z naliczeniem
składek emerytalnych. Wszystko robione jest terminowo i zgodnie z literą prawa
W protokołach Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze ośrodek zamiejscowy w Gorzowie nie
stwierdzono Ŝadnych znaczących nieprawidłowości. Jedyna uwaga dotyczy nieterminowego
złoŜenia sprawozdania z realizacji projektu budowy ścieŜek rowerowych (sprawozdanie zostało
złoŜone dzień po terminie). Uchybienie to nie skutkowało poniesieniem Ŝadnych konsekwencji.
Przewodniczący Kubera praktycznie wszystkie wnioski kończyły się pozytywie dla Urzędu,
raczej z pochwałami. Doceniono skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych jak i rozliczaniu.
Było duŜo pochwał w stosunku co do Pana który zajmował się pozyskiwaniem środków. Niektóre
kontrole były troszkę gorsze, chodzi szczególnie o kontrole z Delegatury, tu stwierdzono szereg
nieprawidłowości w postaci nieprawidłowo wydanych kart.
Radna Zienkiewicz wyniki kontroli nie były aŜ takie słodkie jak mówi Przewodniczący. Owszem
wyniki były pozytywne ale były teŜ negatywne. Ja się zajmowałam analizą protokołu NIK-u i
szereg rzeczy tam zostało ocenionych nieprawidłowo jako niezrealizowanych. JeŜeli ktoś jest bliŜej
zainteresowany to w protokole NIK-u są nieprawidłowości są przeze mnie pozaznaczane na Ŝółto.
Jednym z zarzutów było to Ŝe Ŝe wodociągi były realizowane niezgodnie ze Strategią
ZrównowaŜonego Rozwoju. W programie były określone miejsca w których wodociągi będą
budowane. Tymczasem wybudowano ich o wiele mniej. Owszem zostało to uzasadnione brakiem
środków, ale jest to wytłumaczenie które zawsze się znajdzie. Negatywną była ocena kontroli
przeprowadzone przez Delegaturę. Jest to jedna z waŜniejszych spraw z tej racji ze o naszej gminie
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pisano bardzo duŜo negatywnych artykułów do gazet. Kontrola potwierdziła ze błędem było
dopisywanie do spisu wyborców bez podania uzasadnienia. Wnioski pokotrolne zostały
zrealizowane. To czego nie zrobiono przed wyborami zrobiono po wyborach. Zaznaczam, ze to
wszystko miał miejsce w poprzedniej kadencji.
Radna Kaźmierczak z uaktualnieniem list wyborców to wcale nie jest tak w porządku, poniewaŜ
okazuje się prawa wyborcze cofnięta ludziom, którzy powinni je mieć. Ja sama znam takie
przypadki, kiedy ludzie przyjechali głosować i uniemoŜliwiono im to. Nie wiem czy Ci ludzie będą
się odwoływać, nie mniej jednak takie przypadki w Zdroisku miały miejsce łącznie z taką sytuacją,
ze pani która mieszka w Zdroisku, jej dziecko chodzi do nas do szkoły została pozbawiona praw
wyborczych co nie jest w porządku.
Radny Rutkowski kontrolowane były inwestycje co do których my jako Komisja Rewizyjna
poprzedniej kadencji nie mieliśmy zastrzeŜeń. Dziwnym trafem nie były kontrolowane inwestycje
do których mieliśmy ewidentne uwagi i zastrzeŜenia. Dlatego nie mydlmy sobie oczu Ŝe jest tak
pięknie, tylko nie popełniajmy błędów które były popełnione wcześniej.
Przewodniczący Legan trudno byłoby narzucać NIKowi co ma kontrolować.
Wójt Mołodciak w związku z tym, Ŝe nasza działalność jest jawna wszystkie te protokoły znajda
się na stronie Urzędu. Ja uwaŜam, Ŝe Ŝe z kontroli wyszliśmy obronną ręką poniewaŜ dobrze
wykonujemy naszą pracę. Co do protokołu Delgatury, to najwyŜszym organem do którego dotarła
ta sprawa jest prokuratura a ona śledztwo umorzyła.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddal informację pod głosowanie.
Została ona przyjęta przez Radę
Interpelacje i zapytania radnych
Radny Obidowski podczas opadu deszczu i nieregularnym spuszczaniu wód ze stawów
połoŜonych wyŜej Kłodawy zalewane są poniŜsze tereny. Temat nie dotyczy tylko mnie i terenów
gdzie moja Ŝona dzierŜawi działki ale jeszcze wielu innych. Ja jestem po rozmowie z Panem
Ciskiem, ale na współczuciu się skończyło. Zazwyczaj w weekendy ta woda płynie strumieniami i
poniŜsze tereny są zalewane.
Wójt Mołodciak wystąpię z Urzędu do Pana Starosty o podjęcie radykalnych kroków, bo nie jest
to pierwsze zalanie.3 tygodnie temu StraŜnik Gminny pracował i udowodniliśmy kto to zrobił.
Sporządziliśmy notatkę słuŜbową, był Pan Cisk. Z naszej strony osoba została ukarana. Wystąpimy
o podjecie bardziej radykalnych środków.
Radny Rutkowski na zebraniu wiejskim pewne sprawy sobie wyjaśniliśmy, chciałbym tylko
przypomnieć o ulicy Jeziornej i Polnej w Wojcieszycach. Sądzę, Ŝe nie unikniemy posprzątania tej
drogi.
Radna Zienkiewicz chciałabym się dowiedzieć o pracach społeczno uŜytecznych i osobach przy
tych pracach zatrudnionych. Jaka jest moŜliwość aby te osoby były nadal zatrudnione. Te osoby
zimą będą nam bardzo potrzebne podczas posypywania dróg i chodników po opadach śniegu. Poza
tym składam wniosek aby w najbardziej uczęszczanych miejscach we wsiach połoŜyć skrzynki z
piaskiem aby samodzielnie moŜna było posypywać bo teraz nie bardzo jest czym. Tylko proszę aby
ten piasek był suchy.
Wójt Mołodciak część z tych osób bardzo odpowiedzialnie do tych zadań podchodził i chcę paru
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osobom przedłuŜyć umowy, ale nie w tym programie tylko w innym, bo z prac społeczno
uŜytecznych na razie nie ma takiej moŜliwości. Sądzę ze w pobliŜu skrzyŜowań usypiemy piasek i
osoby które mają podpisane z nami umowy na sprzątanie będą te miejsca posypywać co do ulicy
Jeziornej to tak jak obiecałam jeszcze w tym roku ją wyremontujemy z pomocą osoby która tą ulicę
zniszczyła; co do Polnej to w tej chwili są tam pracownicy i moŜe dojdą do właściciela tych śmieci,
a jak nie to sami to posprzątamy, droga do remontu jest przewidziana w planie gospodarczym.
Radny Obidowski ja latem składałem interpelację Ŝeby rozmawiać z rejonem dróg powiatowych
na posypywanie bo oni jak posypują przystanki to nie posypią juŜ nic więcej a parę metrów dalej
jest skrzyŜowanie i proszę Ŝeby jak ktoś będzie posypywał to Ŝeby dojechał teŜ do skrzyŜowania.
Kierownik Kwiatkowski została wyłoniona firma Pana Wiącka do wykonywania tych prac. Tylko
trzeba mieć świadomość, Ŝe kaŜda droga posypuje się w innym okresie. Mają na to wpływ
stosowne normy. W ubiegłym roku zakupiliśmy 20 pojemników w tym roku teŜ zakupimy parę
pojemników. Na pewno nie w kaŜdym miejscu ta skrzynka będzie stała, ale sukcesywnie będziemy
je dokupować.
Przewodniczący Legan czyli trzeba się ratować we własnym zakresie bo nie ma co liczyć na
powiat.
Radny Piotrowski Kierownik Zakładu Komunalnego podał niepełną informację odnośnie zakazu
spoŜywania wody. Jest napisane tylko, Ŝe w tym i tym dniu 29 nie uŜywać wody z powodu awarii.
Jak jest tego przyczyna, do mnie mieszkańcy dzwonią dzień w dzień a ja nie nadąŜam z
odbieraniem telefonów proszę o dokładną informację.
Wójt Wegienek sanepid pobrał próbki do badania i stwierdzono pałeczki Coli. Ponowiono próbę i
okazało się Ŝe nie ma bakterii i Ŝe woda jest zdatna do picia. W tej chili jest robione ponowne
badanie Ŝeby tą informację potwierdzić. Pani z sanepidu powiedziała Ŝe to jest ich błąd i przeprosiła
za to.
Radny Piotrowski na następny raz ta informacja powinna być bardziej precyzyjna.
Radny Lawer ja mam prośbę aby w takiej sytuacji poniewaŜ woda jest podstawowym środkiem do
Ŝycia człowieka, Ŝeby wydając decyzję przez Zakład Komunalny dokładnie precyzować bądź
wstrzymać się od wydawania opinii, poniewaŜ wiadomo Ŝe jedno słowa albo dwa słowa mogą
spowodować takie a nie inne skutki. Sanepid teŜ niech poda opinię, Ŝeby ludzie widzieli jak to
wygląda. JeŜeli będzie chlorowanie to teŜ proszę o informację.
Radna Kaźmierczak mieszkaniec Zdroiska zgłosił chęć zalesienia łąki ale nie otrzymał Ŝadnej
odpowiedzi w tej sprawie.
Wójt Mołodciak sprawdzę to.
Radna Zienkiewicz na komisji budŜetowej zobowiązaliśmy Sekretarza o wystosowanie pisma do
PGNIGE o zdywersyfikowanie dostaw gazu, bo jest to cały czas u nas problemem.
Wójt Mołodciak wyszło nie było odpowiedzi.
Przewodniczący Legan w sprawozdaniu z prac komisji jest błąd 3 i 4 wniosek Komisji BudŜetu
był wnioskiem Komisji Oświaty i proszę o poprawienie tego.
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Podjęcie uchwały w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie Gminy Kłodawa na 2007 r.
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały.
Zwiększenie dochodów;
Dział 700 wpływy ze sprzedaŜy mienia są większe o kwotę 300.000,00 zł niŜ zaplanowano w
budŜecie na 2007r.
Dział 754 dochody ze sprzedaŜy dwóch samochodów OSP – 1.650,00zł i wpływ za reklame na
budynku remizy OSP w RóŜankach 2.200,00zł
Dział 756 podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany z Urzędów Skarbowych –
wykonanie większe od planowanych dochodów o kwotę 186.000,00zł
Dział 758 dochody uzyskane z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 30.000,00zł
Dział 801 – dotacja celowa z budŜetu państwa z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Kłodawie
na monitoring wizyjny-6.784,00zł ,dotacja w kwocie 1.462,00zł na nauczanie języka angielskiego
Dział 854 – dotacja celowa z budŜetu państwa na stypendia dla uczniów – 10.702,00zł
Dział 900 wplywy z tytułu opłat za przyłącza wody i kanalizacji – 15.000,00zł
Zwiększenie wydatków.
Dział 700 wydatki w kwocie 559.850,00zł przeznacza się na rozliczenia finansowe z Agencją
Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.
Dział 754 wydatki na zakup materiałów dla OSP Kłodawa i RóŜanki – 3.850,00zł
Dział 801 – dotacja na zakup i instalacje monitorigu wizyjnego w Zespole Szkół Kłodawa
6.784,00zł , na nauczanie języka angielskiego w pierwszej i drugiej klasie dotacja dka Zsz
Kłodawa- 486,00zł dotacja dla Zsz RóŜanki – 976,00zł
Dział 854 – środki na inną pomoc dla uczniów z terenu gminy Kłodawa – 10.702,00zł
Zmiana planu przychodów i wydatków spowodowana jest większą ilością zleceń na prace
wykonywane przez Zakład Komunalny RóŜanki , w wyniku których wzrastają przychody Zakładu.
Komisja BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego - opinia pozytywna
Komisja Oświaty – opinia pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej – 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 został przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVII/102/07
podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/351 Rady Gminy Kłodawa z dnia
25.10.2006r. w sprawie WPG na terenie Gminy Kłodawa na lata 2007 – 2010 w zakresie
inwestycji
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały.
Komisja BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego zgłosiła na komisji następujące poprawki. Zostały
one naniesione na projekt uchwały.
Tabela Nr 1 a – drogi
Kłodawa
• poz. 3 modernizacja drogi dojazdowej i parkingu przy cmentarzu na 2009rok wpisać kwotę 50
tys ogółem jako udział własny
• poz. 4 modernizacja ulicy Jeziornej dopisać ul. Wojcieszycką
Chwalęcice
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•

poz. 2. modernizacja ulicy Polnej FOGR wykreślić kwoty z 2009 roku

Wojcieszyce
poz. Nr 1 modernizacja ul. Sportowej dopisać i ulicy Polnej i w roku 2008 pozostawić 130 tys
jako udział własny; na rok 2010zabezpieczyć 100 tys z czego 70 tys jako udział własny i 30 tys
jako środki pomocowe

•

Łośno
• wykreślić kwoty na modernizacja drogi – chodnik i modernizację drogi rolniczej
Zdroisko
• pozycję modernizacja ulicy Bukowej zamienić na modernizację dróg i na 2010 wpisać kwotę
100 tys jako udział własny
Tabela nr 2 – RPI
Obiekty kubaturowe
• poz. 2 – Zdroisko – Odnowa wsi na 2009r. Zabezpieczyć 200 tys. 100 tys po stornie własnej i
100 tys po stronie środków pomocowych
• poz. 3 - Sala Łośno na 2010 rok zabezpieczyć kwotę 100 tys po stronie własnej
• poz. 5 – Mieszkania socjalne Wojcieszyce na 2009 r. zabezpieczyć 100 tys jako udział własny
• poz. 8 Kłodawa budowa gimnazjum, sala sportowa na 2010 rok wpiać 4 mln zł, z czego 1 mln
jako udział własny i 3 mln jako pomocowe
• poz. 9 ośrodki zdrowia - na 2009 rok zabezpieczyć 400 tys na ośrodek zdrowia w Kłodawie jako
udział własny i na 2010 wpisać 200 tys na ośrodek w RóŜankach jako udział własny
Obiekty sportowe
• poz. 2 boisko Santocko na 2009 r. Jako udział własny wpisać 15 tys
• poz. 3 boisko Zdroisko na 2009 r. Jako udział własny wpisać 20 tys
• poz. 6 boisko Łosno zmniejszyć kwotę z 70 tys na 20 tys jako udział własny i wykreślić kwoty
na 2010 rok
w takim kształcie uchwała zyskała pozytywną opinię.
Przewodnicząca Zienkiewicz w projekcie uchwały który otrzymaliśmy dzisiaj nie widzę Ŝeby
została wykreślona kwota z 2009 r. na ulice Łąkową w Chwalęcicach. Nanosimy poprawki czy
zostawiamy tak jak jest.
Radny Mołodciak ja proponuję Ŝeby tego nie zmieniać.
Przewodniczący poddał pod głosowanie pozostawienie kwoty w Chwalęcicach na rok 2009.
Wniosek został przegłosowany większością głosów.
Następnie Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosy za – 13
głosy przeciw - -głosy wstrzymujące się – 1
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Gorzowskiemu na budowę zatoki
parkingowej – płyty do waŜnie samochodów w miejscowości Wojcieszyce
Komisja BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego opinia pozytywna
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Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały.
Udziela się z budŜetu Gminy Kłodawa pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu w formie
dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania budowa zatoki parkingowej i płyty do
waŜenia samochodów w miejscowości Wojcieszyce w ciągu drogi powiatowej nr 1406FPomoc
finansowa, zostanie udzielona ze środków budŜetu Gminy Kłodawa w wysokości 25.000,00zł
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Głosy za – 13
głosy przeciw - -głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVI/104/07
Podjęcie uchwały sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Kłodawa
Komisja BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego opinia pozytywna
Na komisji Gospodarki Komunalnej projekt uchwały nie był analizowany
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały.
Pan Stanisław Oczkoś jest uŜytkownikiem wieczystym przedmiotowej działki do 22.09.2088 roku.
Z tego tytułu uiszcza opłaty roczne wynoszące 3 % wartości nieruchomości. W tym roku
przystąpiono do aktualizacji opłat z tytułu uŜytkowania wieczystego. Opłata ta znacznie wzrosła (z
65,10 do 370,50 zł). W dniu 20.11.2007 r zwrócił się z wnioskiem o jej sprzedaŜ Nieruchomość
gruntowa oddana w uŜytkowanie wieczyste moŜe być sprzedana wyłącznie uŜytkownikowi
wieczystemu. Na poczet ceny nabycia zalicza się wartość prawa uŜytkowania wiecznego.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Głosy za – 13
głosy przeciw - -głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVI/105/07
Wolne wnioski.
Radny Lawer proszę zwrócić uwagę na nasz przewóz PKS poniewaŜ jest problem z dowozem
ludzi z RóŜanek, często zdarza się Ŝe kierowcy nie zatrzymują się w miejscach do tego
wyznaczonych i nie zabierają mieszkańców, proszę aby porozmawiać z przedstawicielami PKS tej
kwestii.
Kierownik Kwiatkowski grupa mieszkańców RóŜanek napisała wniosek skierowany do PKS ale
trafił do nas w tej sprawie. Ja rozmawiałem z Panią Morawską i ona stwierdziła, Ŝe PKS robi
wszystko aby zapewnić jak najwyŜszy poziom usług. Kurs Strzelecko - Gorzowski jest późniejszy o
parę minut niŜ kurs nasz terenowy i młodzieŜ wybiera sobie ten późniejszy i próbuję się dostać tym
przepełnionym autobusem i często zdarza się tak ze autobus nie zabiera pasaŜerów, a ten autobus
wcześniejszy jest pusty. Taką odpowiedz uzyskałem od Pani Morawskiej.
Radny Piotrowski rozmawiałem z Panem Bębnem i jest on w stanie puścić ten autobus później,
ale wtedy konsekwencja będzie taka, Ŝe mieszkańcy Łośna będą płacić większa kwotę bo będzie
jeździł przez Rybakowo. Co do przystanków jest dwóch kierowców z którymi Pan Dyrektor nie
moŜe sobie poradzić, oni się nie zatrzymują poniewaŜ nie mają wpisane w kursówkę; proszę o
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interwencję w sprawie darów Ŝywnościowych. Przed świętami by się bardzo przydały
mieszkańcom.
Kierownik Wójcik Pani z banku Ŝywności deklarowała, ze jak dostanie większe ilości darów to
przekaŜe je Gminie Kłodawa. Na razie Pani nas zbywa i nie otrzymaliśmy konkretnej odpowiedzi.
Wójt Mołodciak pojadę do Pani z Ŝyczeniami świątecznymi i moŜe coś nam się uda zorganizować
.
Radny Szylińśki proszę o potwierdzenie, Ŝe aktualny jest wniosek komisji dotyczące tego Ŝe
niewykorzystane przez sołectwa środki przejdą na nowy rok.
Pani Skarbnik te środki zostaną wprowadzone do budŜetu jako tzn wolne środki pozostałe z tego
roku.
Radna Zienkiewicz prosiliśmy aby przedłoŜyć nam wykaz firm odbierających odpady ale i to jak
są zbierane surowce wtórne. Ta druga informacja nie została przedstawiona Obowiązek
dostarczania worków nie jest realizowany. W Lagunie powiedzieli Ŝe jak ktoś chce worki to ma do
nich zadzwonić. Oni łaski nie robią. SłuŜby gminne powinny wymóc na firmie przekazywanie
worków.
Wójt Mołodciak będziemy interweniować. KaŜda z firm ma obowiązek dostarczania tych worków.
Radna Kaźmierczak trwają uzgodnienia dotyczące modernizacji krajowej. Chciałabym zgłosić
wniosek mieszkańców dotyczący zagospodarowania centrum wsi – moŜliwości usytuowania
chociaŜ kilkunastometrowego chodnika w stronę Źródlanej.
Wójt Mołodciak poniewaŜ takie spotkanie jeszcze będzie miało miejsce w RóŜankach to moŜe
przy tej okazji zgłosimy tą informację dla Pani Płaczek.
Sołtys Turski wracając do worków, to nawet jak firmy będą dostarczać worki to wcale nie
oznacza Ŝe mieszkańcy będą segregować śmieci.
Radny Rutkowski na ostatniej sesji zgłaszałem wniosek Ŝeby utwardzić plac targowy w
Wojcieszycach, jeśli pobieramy za to opłatę to jakieś warunki handlującym powinniśmy zapewnić.
Wójt Mołodciak prace w zakresie utwardzania dróg kruszywem trwają to być moŜe uda nam się to
wykonać.
Pani Dorosz – mieszkanka Kłodawy od trzech lat mam podpisaną umowę nie widziałam nigdzie
worka, nie widziałam nikogo na mojej ulicy kto by otrzymał taki worek. Dlaczego u nas jest tak, Ŝe
obywatel musi dzwonić i prosić o worki. Podejmuję się ze będziemy odpady składać, segregować,
to ja dostaję worek i ja wiem na co ja dostaję worek. Dlaczego ja muszę dzwonić. Ja zadzwonię a
30 mieszkańców z sąsiedztwa nie zadzwoni, bo oni nie wiedzą. Ja do tej pory nie wiedziałam, Ŝe
jest taka moŜliwość.
Sekretarz Czapliński w umowie z odbierającymi odpady jest zapis który obliguje ich do
dostarczania worków. Zobliguję firmy odbierające odpady do przestrzegania warunków umowy.
Radny Kubera chciałbym podziękować Pani Wójt i urzędnikom za podjecie działań dzięki którym
mamy zatoki na osiedlu marzeń i jednocześnie proszę o wiaty.
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Wójt Mołodciak jedna wiata będzie tam usytuowana ze środków przyszłego roku.
Radny Piotrowski proszę u uporządkowanie placu na Osiedlu Parkowym w miejscu gdzie stały
śmietniki.
Wójt Mołodciak ten temat jest zaległy i zrobimy to jeszcze w tym roku.
Radny Lawer temat który jest poruszany bardzo często, opróŜnianie pojemników przy
segregowanych śmieciach. Dzisiaj przeszedłem się koło tych pojemników i niektóre są zapełnione i
nie wiem czy kolejny raz trzeba je segregować, Ŝeby firma je opróŜniła. Ludzie zaczynają mieszać
śmieci, poniewaŜ nie ma wolnych miejsc i przydałoby się te pojemniku opróŜnić; kolejna sprawa
czy jest moŜliwość zabierania zuŜytego sprzętu AGD, Ŝeby ludzie nie pozostawiali tego w lasach.
JeŜeli jest firma która utylizuje tego typu odpady, to proszę o podanie informacji mieszkańcom,
Ŝeby mogli złoŜyć sprzęt w jedno miejsce i firma w ustalonym dniu je wywiezie.
Przewodniczący Legan ja radzę przeczytać umowę, poniewaŜ ona określa zobowiązania odbiorcy
śmieci, w umowie jest teŜ napisane co jaki okres czasu firma zobowiązana jest do dostarczania
worków.
Radna śołądziejwska chciałabym powrócić do tematu, który poruszałam na zebraniu wiejskim i
który teŜ uzyskał akceptację mieszkańców. Chodzi o sygnalizację świetlną przed szkołą, tam gdzie
jest przejście z jednej strony ścieŜki rowerowej na drugą. Wiem, ze droga nie naleŜy do nas, ale
przez Urząd moŜna przyśpieszyć sprawę tej sygnalizacji, lub rozpocząć działania.
Przewodniczący Legan jeŜeli ktoś ma jakieś uwagi co do planu pracy Rady Gminy to proszę o
wnoszenie ich do poniedziałku. 28 grudnia odbędzie się kolejna sesja.
Radna Zienkiewicz proszę aby na komisji przedstawić nam gdzie i w jakich miejscowościach będą
montowane punkty świetlne.
Przewodniczący Legan chciałbym jeszcze przypomnieć o obowiązku złoŜenia oświadczenia
lustracyjnego.
Następnie Radny Konieczuk odczytał pisma jakie wpłynęły do Rady Gminy:
BudŜet Związku Celowego Gmin
– pismo z Gminnego Koła Sołtysów Powiatu Gorzowskiego dot. prośby o zabezpieczenie w
budŜecie środków na działalność statutową w wysokości 12 groszy od mieszkańca.
–

Radna Zienkiewicz jakie to są cele statutowe. Bo kaŜdy moŜe załoŜyć taką działalność i prosić o
pieniądze.
Przewodniczący Legan Statut Koła Sołtysów jest w Biurze Rady i w nim są ujęte cele. Poza tym
moŜna zaprosić Sołtysa na komisję i tam ten temat szczegółowo omówić.
Radna Zienkiewicz w takim razie zapraszam na posiedzenie komisji budŜetowej w środę na
godzinę 10.00 w celu omówienia działalności statutowej.
–

–

pismo z kolegium RIO informujące o wszczęciu postępowania nadzorczego w stosunku co do
uchwał Rady Gminy dot. podatku od posiadania psa oraz uchwały dotyczącej podatku o środków
transportowych
uchwały RIO dotyczące uchylenia zapisu z uchwały o podatku od posiadania psów mówiącego o
tym, ze część środków zostanie przeznaczona na rzecz sołectwa; oraz stwierdzające nieistotne
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–

naruszenie prawa w podstawie prawnej dotyczącej uchwały w sprawie podatku od środków
transportowych
oferta Studium Prawa Europejskiego – do wglądu w Biurze Rady

Radny Lawer środki w budŜecie są teŜ zabezpieczone na dokształcanie Radnych, jeŜeli są
moŜliwości zdobywania wiedzy dla Radnych to proszę o informowanie o tym.
Przewodniczący Legan wpływają oferty szkoleń dla Radnych, ale zazwyczaj są to drogie oferty.
– pismo Społecznego Komitetu Obywatelskiego przedstawiałem juz na komisjach. W poniedziałek
dyskutowaliśmy z komisją rewizyjną na temat udzielenia odpowiedniej odpowiedz. JeŜeli ktoś z
radnych nie zapoznał się z pismem to zapraszam do Biura Rady.
– Dziś dostaliśmy kolejne pismo dotyczące regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie
Gminy Kłodawa, zapoznamy się z nim i wrócimy do tematu
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący zamknął punkt wolne wnioski
Wystąpienie Pana Pawła Czaplińskiego Dyrektora Rejonu Dystrybucji Enea i przedstawienie
przez niego informacji na temat sterowania zegarami astronomicznymi oświetlenia drogowego na
terenie Gminy Kłodawa, lub w pojedynczych przypadkach sterowania przekaźnikami
zmierzchowymi (bez licznika).
Przewodniczący Legan prosimy o przybliŜenie nam zasad działania lamp. Naszym problemem jest
to ze lamy zapalają się zbyt wcześnie i gasną za późno
Dyrektor Czapliński lampy są sterowane zegarami astronomicznymi. Wszędzie mamy nastawione
jednakowe godziny kiedy to oświetlenie się zapala i gaśnie zgodnie z kalendarzem
astronomicznym. Tu niema regulacji nikt się jeszcze nie podejmował. To znaczy to Ŝe jak się patrzy
w kalendarz i codziennie godzina wschodu i zachodu jest inna tak samo lampy mają
zaprogramowany taki bieg. Codzienne te godziny zapalania i gaszenia światła są inne. Są to
urządzenia najmniej zawodne. Kilka gmin przystąpiło do programu modernizacji oświetlenia na
własny koszt i w ciągu 6 lat spłaca nakłady poniesione na unowocześnienie lamp. Gminom opłaca
się to o tyle ze mniej płaci za energię. W gminie Kłodawa jest duŜo energooszczędnych lamp, ale
Pani Wójt zapoznała się z tym programem.
Wójt Mołodciak ja jestem po przeglądzie oświetlenia i mam parę tematów, które prosiłabym
abyście wykonali nam w ramach konserwacji a myślę o przestawieniu lamp oświetleniowych z
miejsc w których jest ich duŜo w miejsca mniej oświetlone.
Dyrektor Czapliński jeŜeli chodzi tylko o przeniesienie lampy ze słupa na słup to oczywiście nie
ma problemu. Prosiłbym jeszcze o to abyście państwo na bieŜąco informowali Urząd Gminy o
usterkach bo my nie jesteśmy w stanie tego wiedzieć.
Radna Zienkiewicz lampy się regularnie zapalają za godzinę za wcześnie. Te lampy powinny być
ustawione zgodnie z zapadaniem zmierzchu a nie zegarem astronomicznym. To są nasze pieniądze i
w związku z czym prosimy aby te lampy się zapalały 40 minut wcześniej.
Dyrektor Czapliński jeŜeli one faktycznie zapalają się 40 minut za wcześnie to one musza być
rozregulowane i proszę o wskazanie tych lamp. Odnośnie przesunięcia czasu włączania i
wyłączania lamp to ja się tego nie podejmę, chyba Ŝe gmina to sobie zaŜyczy. W zegarach jest
moŜliwość regulacji rozregulowania ich o pół godziny , ale to działa w jedną stronę i ewentualne
przestawienia to jest coś poza umową, bo my musimy poświęcić dwa dni na objeŜdŜanie z
komputerem i przestawianie zegarów. Natomiast jeŜeli ktoś uzna Ŝe ten zegar odchyłki ma za duŜe
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to my to sprawdzimy i doprowadzimy do godzin astronomicznych, i wtedy moŜe być uczucie Ŝe ta
róŜnica to 15 minut, a nie 40.
Radna Zienkiewicz to co pisze w kalendarzu to w tym momencie nie robi się ciemno. Ja nie
rozumiem zegar jest źle ustawiony i nie moŜna tego zegara przestawić, to co to jest za zegar. JeŜeli
on jest źle ustawiony to na swój koszt powinien go przestawiać ten kto go programował, bo lampy
zapalają się 40 minut do godziny za wcześnie i za późno gasną.
Dyrektor Czapliński te zegary są tak ustawione Ŝe w kaŜdej szerokości geograficznej lampy
zapalają się i gasną inaczej. Nawet w Gorzowie to inaczej wygląda. RóŜnica moŜe być w 15
minutach. Natomiast jeŜeli jest to 40minut to my to sprawdzimy, ale proszę o podanie o jakie
miejscowości chodzi.
Radny Konieczuk Panie Dyrektorze tu chodzi nam o to, bo generalnie jest takie odczucie we
wszystkich miejscowościach Ŝe lampy przez cały rok do godziny zapalają się za wcześnie i gasną
za późno i sołtysi jak idą do gminy to się im tłumaczy Ŝe to niemoŜliwe, poniewaŜ zegary są
ustawione astronomicznie. Czy jest moŜliwość tej korekty, Ŝe dzisiaj zachód słońca jest np o 18.50
to ten zegar zapali światła o 18.50, czy jest taka moŜliwość skorygowania go Ŝe on zapali się o
19.50 albo 19.40, później. Chodzi o moŜliwość skorygowania tego. Bo w Santocku oświetlenie wsi
jest z dwóch zegarów i część zapala się wcześniej a część później i tutaj nam tłumaczono cały czas
Ŝe nie moŜna, a jeŜeli moŜna to proszę o skorygowanie tego.
Dyrektor Czapliński trzeba bardzo dokładnie sprawdzić te miejscowości i sprawdzić czy zegar nie
jest rozregulowany. A potem jeŜeli gmina sobie zaŜyczy przesunięcie godzin włączania i zapalania
lamp to my to zrobimy ale odpłatnie.
Wójt Mołodciak my na dzień dzisiejszy poprosimy Pana Dyrektora o sprawdzenie czy nasze
lampy nie są rozregulowane.
Radny Lawer czy mógłby Pan nam powiedzieć o której godzinie światła rano się wyłączają i o
której zapalają. W Gorzowie światła gasną o 7.20. Koledzy mówią Ŝe światła palą się dłuŜej niŜ do
momentu jasności , to wiadomo Ŝe wiąŜę się to z pewnymi wydatkami. My nie chcemy Ŝeby tak
było, poniewaŜ zaleŜy nam na oszczędnościach.
Dyrektor Czapliński nie odpowiem Panu na to pytanie. Lampy zapalają się i gasną codziennie o
róŜnej godzinie, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć o której godzinie.
Radny Rutkowski ja sądzę Ŝe z tej dyskusji nic nie wynika, składam wniosek o to Ŝeby sprawdzić
z Urzędu czy faktycznie te światła zapalają się za wcześnie i gaszą za późno. Ja w Wojcieszycach
nie zauwaŜyłem takiego zjawiska.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący podziękował za przybycie Dyrektorowi i
zamknął dyskusję w tym punkcie.
Zamknięcie XVII Sesji Rady Gminy Kłodawa
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa zamknął
posiedzenie XVII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Na tym protokół zakończono.
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Kamila Arciszewska
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Legan
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