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Protokół z XIX Sesji Rady Gminy Kłodawa,  
która odbyła się w dniu 13 luty 2008r.  

w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Kłodawa 
 
Proponowany porządek obrad 
1. Sprawy organizacyjne 
a) otwarcie posiedzenia 
b) stwierdzenie quorum 
c) przyjęcie porządku obrad 
d) przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa 
15. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 
16. Interpelacje i zapytania radnych 
4. Informacja o realizacji zadań zaplanowanych w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska w 
2007r. 
5. Informacja o planowanych inwestycjach w 2008r. 
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wydatków 

Sołtysa i Rady Sołeckie Mironic w okresie 2002 - 2006 
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) wyraŜenia zgody na dokonanie cesji umowy dzierŜawy na nieruchomości stanowiące 
własność Gminy Kłodawa 
b) wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych  
c) wyraŜenia zgody na przyjęcie darowizny od osoby fizycznej (Santoczno) 
d) wyraŜenia zgody na przyjęcie darowizny od osoby fizycznej (Chwalęcice) 
e) wyraŜenia zgody na przyjęcie darowizny od osoby fizycznej (Chwalęcice) 
f) wyraŜenia zgody na przyjęcie darowizny od osoby fizycznej (Kłodawa) 
g) przejęcia pojazdu marki Opel Kadett o nr rej. FG 11851 na własność Gminy Kłodawa 
h) uchwalenia “Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na  
2008rok” 
i) zmiany Statutu Związku Celowego Gmin MG  -6 
j) nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa 
k) zmiany uchwały Nr XI/54/07 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 kwietnia 2007 r. 
8. Wolne wnioski 
9. Zamknięcie XIX Sesji Rady Gminy Kłodawa 

 
Otwarcie posiedzenia 
Przewodniczący Legan powitał wszystkich zebranych na XIX Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Stwierdzenie quorum 
Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Przewodniczący na podstawie załączonej listy obecności 
stwierdził Ŝe w sesji uczestniczy 13 radnych wobec czego jest ona prawomocna aby móc 
podejmować na niej uchwały. 
 
Przyjęcie porządku obrad 
Przewodniczący poprosił o wnoszenie uwag do porządku obrad jeŜeli takie są. 
 
Wójt Mołodciak  poprosiła o wprowadzenie do porządku dwóch uchwał. Pierwszą w sprawie 
ustalenia zasad poboru podatku rolnego i drugą w sprawie utworzenia jednostki pod nazwą Gminna 
Bibliotek Publiczna w Kłodawie. Uchwały były omawiane na komisjach. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie 
porządku obrad. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
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Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa 
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał przyjęcie protokołu pod 
głosowanie. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Sprawozdanie z działalności  międzysesyjnej 
 
Wójt Mołodciak  rozpoczynamy prace nad remontem remizy w Rybakowie; trwają prace 
projektowe nad przystosowaniem kontenerów na mieszkania socjalnew Wojciezycach Santocznie i 
Kłodawie; opracowywana jest dokumentacja projektowa na wykonanie elewacji  podjazdów w 
GOK i remont Ośrodka Zdrowia w RóŜankach; realizując zadania z budŜetu zamówiliśmy wiaty dla 
miejscowości Rybakowo i w Kłodawie na Osiedlu Marzeń; wykonaliśmy fragment chodnika przy 
Osiedlu Parkowym w RóŜankach; podpisaliśmy dwie umowy na prace społeczno – uŜyteczne. Są to 
osoby typowane z listy GOPS które s a zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy; trwają 
prace związane z wymianą opraw oświetleniowych 
 
Radny Rutkowski odnośnie przystanków, to w budŜecie są zapisane przystanki w Wojcieszycach i 
nic się w tym temacie nie robi. Mam prośbę, jeŜeli są demontowane stare wiaty i są one w dobrym 
stanie to proszę o przekazanie  dla klubu. Przydadzą się na pewno. 
 
Wójt Mołodciak  w tych miejscowościach zostały zamontowane mniejsze wiaty. Wojcieszyce mają 
zaplanowaną większą; podczas wymiany wiat przekaŜemy je dla klubu sportowego. 
 
Radny Piotrowski ja mam uwagę do muru, czy nie moŜna coś z tym zrobić, bo to wygląda 
okropnie. 
 
Wójt Mołodciak ja się boję to odsłonić, bo sami państwo wiedzą co tam się dzieje, owszem nie 
moŜe to być mur, wymyślimy coś innego. 
 
Radny Lawer ten problem nie istnieje od wczoraj ale od długiego czasu, sądzę Ŝe w ramach 
regulaminu porządku i utrzymania czystości powinno się wyegzekwować uprzątnięcie bałaganu 
 
Wójt Mołodciak   chcieliśmy przenieść Panią do mieszkania socjalnego, ale jest problem poniewaŜ 
osoba ta nie zalega z opłatami. StraŜ gminna interweniowała juŜ wielokrotnie ale nie przynosi to 
efektów. 
 
Przewodniczący Legan mam pytanie odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego dla 
Kłodawy, Mironic, Łośna i Santocka. Kiedy będą zrobione i zapytanie do Kierownika 
Kwiatkowskiego odnośnie oświetlenia czy uzupełniamy punkty czy stawiamy nowe. 
 
Kierownik Jesis plany powinny być gotowe w październiku, listopadzie tego roku. 
 
Interpelacje i zapytania radnych 
 
Radna Kowalska jaka jest moŜliwość zmniejszenia cen biletów, rozumiem Ŝe gmina musi dotować 
te kursy, proszę o podanie kwoty jaka to będzie. Co roku mówimy o włączeniu  
Kłodawy do strefy miejskiej i nic się w tym temacie nie dzieje. Kolejna kwestia dotyczy sosn 
posadzonych na ulicy Chwalęcickiej koło Kuźmińskich, jak one były małe to było ok, ale teraz jak 
są duŜe ograniczają widoczność na zakrętach więc trzeba je podciąć. 
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Wójt Mołodciak odnośnie włączenia Kłodawy do strefy miejskiej to ten temat juŜ nie raz był 
podejmowany, odpowiadano nam Ŝe musimy dopłacić 3 zł do kilometra. Podobną sytuację mamy 
na RóŜankach. Mieszkańcy wnioskują o przedłuŜenie strefy miejskiej do Gorzowa. Sosny znajdują 
się w pasie drogi powiatowej, więc wystąpimy do powiatu o wyegzekwowanie wycinki tych drzew. 
 
Radny Lawer to poproszę o przygotowanie symulacji cenowej odnośnie Kłodawy i RóŜanek w 
przypadku włączenia do strefy miejskiej. 
 
Wójt Mołodciak  dobrze, wystąpimy do MZK z prośbą o przygotowanie takiej symulacji. 
 
Radny Kubera cięŜarówki wyjeŜdŜające ze Ŝwirowni nie mają przykrytego piasku w związku z 
czym on się wysypuje na drogę, jest to najbardziej widoczne na drodze pomiędzy osiedlem Marzeń 
w Gorzowem, proszę o interwencję;zaczyna się wiosna a wraz z nią rowerzyście którzy jeŜdŜą ulicą 
a nie ścieŜką rowerową proszę coś z tym zrobić; apeluje o ustawienie śmietników przy 
skrzyŜowaniach na drodze z centrum Kłodawy nad jezioro, zbliŜa się sezon letni i coraz więcej 
ludzi tamtędy chodzi na spacery; droga z której korzysta firma kładąca rury w Kłodawie była 
niedawno naprawiana ale jest wąska i dwa pojazdy się tam nie miną, poza tym ta ulica jest 
nieoświetlona  i przy wjeździe jest bardzo niebezpiecznie wystosujmy do nich pismo i zeby 
inwestycję zrealizowali szybko i sprawnie i nie pogarszali dróg jakie mamy 

 
Wójt Mołodciak co do problemów na drodze pomiędzy osiedlem marzeń a Gorzowem to 
wystąpimy do policji z prośbą o interwencję; przekaŜę drogówce która robi kontrolę Ŝeby zwróciła 
uwagę na rowerzystów; śmietniki sądzę Ŝe to jest słuszna uwaga ale dopiero jak się sezon 
rozpocznie, bo to wszystko niestety wiąŜe się z kosztami 
 
Radny Obidowski proszę o lampę na Lipowej; na wysokości nieczynnej lampy nowy mieszkaniec 
własnym sumptem robi sobie ścieŜkę jeŜeli jest taka moŜliwość Ŝeby mu pomóc to proszę bardzo, 
Ŝeby Ci ludzie mogli dojść do swojej posesji; na wysokości Kowalskich są dwa  przepusty które 
były naprawiane ale wymagają poprawy to znaczy ustawienia szykan; są dwa następne takie 
przepusty na Chwalęcickiej które zginęły, to jest droga powiatowa i naleŜy tam zwiększyć 
bezpieczeństwo; jest problem odbioru wód opadowych na skrzyŜowaniu Lipowej z Rzeczną ta 
woda spływa prawie z całych Chwalęcic trzeba się do tego przymierzyć; następnym miejscem gdzie 
Kłodawka bardzo ładnie wygląda oskarpowana jest nowy mostek, łanie to wygląda ale są tam  lub 
trzy przepusty które trzeba udroŜnić Ŝeby ta inwestycja wyglądała na zakończona 
 
Wójt Mołodciak   co do nieczynnych lamp rejon ma to zgłoszenie od bardzo dawna, wiem Ŝe część 
prac w innych miejscowościach została wykonana, musimy się uzbroić w cierpliwość; ulica 
Rzeczna i odwodnienie to nasze zadania i w najbliŜszym czasie Zakład Komunalny to wykona   

 
Kierownik Jesis jest przygotowany projekt modernizacji przepustu na drodze Chwalęcickiej ale nie 
wiem kiedy to nastąpi. Pan Starosta mówił Ŝe będzie najpierw wykonywał badania geologiczne 
Ŝeby zobaczyć jakie tam jest podłoŜe; przepusty w drodze powiatowej sądzę Ŝe napiszemy pismo o 
uzupełnienie barierek 
 
Radny Rutkowski na komisji oświaty zgłaszałem wniosek o ustawienie kontenera na plastiki 
prośba w dalszym ciągu aktualna; wnioskuję o podcięcie drzewek na ulicy Osiedlowej między 
GOKiem a szkoła; po raz kolejny proszę o utwardzenie placu targowego w Wojcieszycach; ponadto 
mam wniosek aby na komisje na których porusza się temat szkół zapraszać Dyrektorów poniewaŜ 
sprawy ich dotyczące powinny być omawiane w ich obecności, ja uwaŜam ze ktoś niepotrzebnie 
robi złą atmosferę dookoła szkół. 
 
Przewodniczący Legan uwaŜam Ŝe to słuszny wniosek 
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Wójt Mołodciak temat utwardzenia placu nam uciekł ale w najbliŜszym okresie ten temat zostanie 
załatwiony 
 
Sekretarz Czapliński obowiązek segregacji śmieci obowiązuje i musimy go realizować. Pan 
Jędraszczyk został zobowiązany do skierowania pisma o przywrócenie tego systemu zbiórki to 
firmy wywoŜącej odpady. 
 
Radny Piotrowski ogrodzenie stawku dookoła szkoły zostało zniszczone proszę o naprawę; 
przypominam kwestię odwodnienia remizy; poza tym droga do Łośna była naprawiana ale wyrwy 
jak były tak są 
 
Wójt Molodciak  Komendant StraŜy robi przeprowadza postępowanie w sprawie zniszczenia 
stawku, sądzę Ŝe naprawimy to ogrodzenie w ramach prac społeczno – uŜytecznych; co do 
odwodnienia remizy  niestety jest to ból finansowy ale sądzę Ŝe się od tego nie ucieknie. 
 
Radna śoładziejewska kwestia cmentarza i wywozu pojemników, w ubiegłym tygodniu 
wyglądało tam tragicznie, wokół pojemników było pełno śmieci; proszę o obsadzenie pasa drogi od 
plebani do Pana śołądziejewskiego Ŝywopłotem; na poprzedniej sesji prosiłam o zajęcie się sprawą 
sygnalizacji świetlnej przed szkołą, proszę o podjęcie tego tematu; pytanie do Przewodniczącego 
czy wniosek jednego radnego obliguje Przewodniczącą Komisji do przestrzegania tego, to nie jest 
tak Ŝe Przewodniczący Komisji zapraszana posiedzenie osobę którą chce. 
 
Przewodniczący Legan  to Przewodniczący o tym decyduje. 
 
Wójt Mołodciak  zapełnione śmietniki zgłosiłam do Zakładu Komunalnego; sygnalizacja  i 
obsadzenie pasa drogowego jutro będę na odbiorze nowego Zarządu Dróg Wojewódzkich i wrócę 
do tych tematów 
 
Radny Powiatowy Mołodciak wszystkie kwestie związane z drogami powiatowymi przekaŜe 
Staroście. JuŜ niedługo rusza łatanie dziur. Poza tym w tym roku nie mieliśmy prawie w ogóle zimy 
więc pieniądze przeznaczone na zimowe utrzymanie przeniesione zostaną na inwestycje. 
 
Dyrektor Król  czy są podjęte jakieś działania w sprawie rozbudowy szkoły. 
 
 
Kierownik Jesis sprawa wygląda w ten sposób Ŝe SKO wyznaczyło organ zastępczy do wydania 
decyzji, czekamy na jej wydanie. 
 
Informacja o realizacji zadań ujętych w Gminnym Funduszu Ochrony  Środowiska 
 
Pani Pawłowska omówiła informację i poprosiła o zadawanie pytań. Informacja stanowi załacznik 
do protokołu. 
 
Informacja była omawiana na komisjach i została przyjęta bez uwag. 
 
W związku z brakiem głosów Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 
informację pod głosowanie. 
Informacja została przyjęta jednogłośnie. 
 
Informacja o planowanych inwestycjach w 2008roku. 
Przewodniczący Legan  informacje były omawiane na komisjach ale jeŜeli są jeszcze wątpliwości 
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to proszę o pytania. 
 
Radna śołądziejewska pieniądze na remont sali w Kłodawie przeznaczamy na dach i ogrzewanie i 
czy mamy juŜ jakiś konkretny kosztorys 
 
Kierownik Jesis jest to kwota szacowna, będziemy robić kosztorys i zobaczymy jak się będzie 
kształtowała sprawa finansowa. Na razie jest problem z gazem. Limity gazu dla MOW nie 
pozwalają na dostarczanie gazu dla nowych odbiorców. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 
informację pod głosowanie. 
Informacja została przyjęta jednogłośnie. 
 
Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dotyczącej 
wydatków Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Mironice. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kubera na wniosek zebrania wiejskiego dokonano kontroli 
wydatków Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Mironice. W komisji uczestniczyła Pani Skarbnik i Pan 
Sołtys. Komisja przeanalizowała faktury dotyczące wydatków i nie stwierdziła Ŝadnych 
nieprawidłowości. Pieniądze są wydatkowane zgodnie z prawem. 
 
W związku z brakiem głosów Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał 
informację pod głosowanie. 
Informacja została przyjęta jednogłośnie. 
 
podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie cesji umowy dzierŜawy na 
nieruchomości stanowiące własność Gminy Kłodawa 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. Pan Jerzy Łochowicz zwrócił się w dniu 10 stycznia br 
do P. Wójt z prośbą  o zmianę umowy zawartej dnia 10 lipca 2002 roku. Zmiana polegałaby na 
zastąpieniu dotychczasowego dzierŜawcy nowym podmiotem tj. StęŜyca Kopalnie Surowców 
Mineralnych Sp. z o.o z siedzibą w Kłodawie. 
 
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do treści uchwały. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Komisja BudŜetu opinia pozytywna. 
Komisja Komunalna opinia pozytywna. 
głosy za – 13 
głosy przeciw --- 
głosy wstrzymujące się --- 
 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XIX/118/08 
 
podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przyjęcie darowizny od osoby fizycznej 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. W dniu 05.09.2007 roku dokonano kontroli w sprawie 
zobowiązań podatkowych wobec Gminy Pani Kazimiery Dylewskiej. W toku kontroli ustalono, Ŝe budynek 
gospodarczy zamieszkuje jej córka z rodziną w ilości łącznie  9 osób na 12 m2. 4 października 2007 roku 
prac tut. urzędu dokonał oględzin budynku w Santocznie, który zamieszkuje Pani Elzbieta Gawkowska z 
rodziną. W czasie wizji lokalnej ustalono między innymi, Ŝe budynek gospodarczy jest wykorzystywany  na 
cele mieszkaniowe co jest niezgodne z jego przeznaczeniem, budynek wymaga gruntownego remontu, nie 
nadaje się obecnie na cele mieszkalne i jest uŜytkowany w sposób zagraŜający Ŝyciu i zdrowiu ludzi. Trudną 
sytuację tej rodziny potwierdziła teŜ Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. – pismem z dnia 22 listopada 
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2007 roku  wnosząc o udzielenie jej pomocy. W dniu 23 .10.2007 roku GOPS w Kłodawie zwrócił się do  
Wójta o rozwaŜenie problemu tej rodziny poprzez stworzenie warunków mieszkaniowych bądź znalezienie 
mieszkania socjalnego. Po przeanalizowaniu sprawy i skonsultowaniu z radcą Pani Wójt w dniu 15 stycznia 
br poleciła przeprowadzenie postępowania dotyczącego przejęcia od Pani Dylewskiej gruntów pod lokal 
socjalny. W dniu 18 stycznia br. przeprowadzono rozmowę z P. Kazimierą Dylewska – właścicielką 
przedmiotowej nieruchomości, która wniosła o wyraŜenie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy 
części działki nr 530 połoŜonej w Santocznie jak na załączniku graficznym celu wybudowania mieszkania 
kontenerowego. 
 
Komisja BudŜetu opinia pozytywna 
Komisja Komunalna opinia pozytywna 
 
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do treści uchwały. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
 
głosy za – 13 
głosy przeciw - - 
głosy wstrzymujące się --- 
uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XIX/119/08  
 
podjęcie uchwały  w sprawie wyraŜenia zgody na przyjęcie darowizny od osoby fizycznej 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. Pan Łosiński zwrócił się z wnioskiem o wyraŜenie zgody na 
dokonanie darowizny na rzecz Gminy działki oznaczonej numerem 57/6 połoŜonej w Chwalęcicach. Działka 
została wydzielona   w oparciu o ustalenia poprzednio obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Nieruchomości znajdujące się przy tej drodze nie mają uregulowanego stanu prawnego w 
zakresie korzystania z niej. Przekazanie jej na rzecz Gminy rozwiąŜe problem właścicieli działek i Gminy. 
Referat wnioskuje o przyjęcie uchwały i proponuje aby zaakceptować prośbę w zakresie poniesienia kosztów 
zawarcia umowy przez Gminę. 
 
Komisja BudŜetu opinia pozytywna. 
Komisja Komunalna opinia pozytywna. 
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do treści uchwały. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
głosy za – 13 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się -- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XIX/120/08 

 
podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przejęcie darowizny od osoby fizycznej 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. Pan Materkowski zwrócił się z wnioskiem o wyraŜenie zgody na 
dokonanie darowizny na rzecz Gminy działki oznaczonej numerem 58/5 połoŜonej w Chwalęcicach. Działka 
została wydzielona   w oparciu o ustalenia poprzednio obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Nieruchomości znajdujące się przy tej drodze nie mają uregulowanego stanu prawnego w 
zakresie korzystania z niej. Przekazanie jej na rzecz Gminy rozwiąŜe problem właścicieli działek i Gminy. 
Referat wnioskuje o przyjęcie uchwały i proponuje aby zaakceptować prośbę w zakresie poniesienia kosztów 
zawarcia umowy przez Gminę. 
 
Komisja BudŜetu opinia pozytywna. 
Komisja Komunalna opinia pozytywna. 
 
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do treści uchwały. 
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Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
głosy za – 13 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --  
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XIX/121/08  
podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przejęcie darowizny od osoby fizycznej 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. Państwo Świderscy zwrócili się z wnioskiem o wyraŜenie zgody 
na dokonanie darowizny na rzecz Gminy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 123/6 połoŜonej w 
Kłodawie. Działka została wydzielona   w oparciu o ustalenia obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pod drogę wewnętrzną.  
 
Komisja BudŜetu opinia pozytywna. 
Komisja Komunalna opinia pozytywna. 
 
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do treści uchwały. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
głosy za – 13 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --        
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycja Nr XIX/122/08 
 
podjęcie uchwały w sprawie przejęcia pojazdu marki Opel Kadett o nr. Rej. FG 11851 na 
własność Gminy Kłodawa 
Pani Pawłowska omówiła projekt uchwały. Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 2 sierpnia 2002r. w sprawie usuwania pojazdów obowiązkiem Gminy jest usuwanie 
pojazdów porzuconych na terenie Gminy Kłodawa. Projekt uchwały dotyczy pojazdu marki Opel Kadett o 
numerze rejestracyjnym FG11851, usunięty w dniu 07.07.2007r. z miejscowości Kłodawa. 
 
Komisja BudŜetu opinia pozytywna. 
Komisja Komunalna opinia pozytywna. 
Komisja Oświaty opinia pozytywna. 
 
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do treści uchwały. 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
głosy za – 13 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --  
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycja Nr XIX/123/08  
 
 
podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami 
pozarządowymi na 2008 rok 
Wójt Wegienek. Jest to uchwała która podejmujemy co roku. Jest ona wymogiem po spełnieniu którego 
organizacje pozarządowe będą się mogły ubiegać  na zasadzie konkursu o dofinansowanie do swojej 
działalności. 
 
Komisja Oświaty opinia pozytywna 
Komisja BudŜetu opinia pozytywna. 
Komisja Komunalna opinia pozytywna. 
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Przewodniczący zapytał czy są uwagi do treści uchwały. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
głosy za – 13 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --  
 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XIX/124/08 
 
podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego Gmin MG-6 
Wójt Mołodciak celem uchwały jest przyznanie większych kompetencji Przewodniczącym Rad. Do tej pory 
pomimo obecności na zebraniu razem z Wójtem, Przewodniczący nie mieli prawa głosować. Teraz ta 
kwestia uległa zmianie. Zmianie uległ równieŜ skład komisji Rewizyjnej. W skład Komisji Rewizyjnej nie 
mogą wchodzić Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Zgromadzenia, a takŜe członkowie Zarządu   i 
pracownicy Biura Związku. 
 
Komisja Oświaty opinia pozytywna 
Komisja BudŜetu opinia pozytywna. 
Komisja Komunalna opinia pozytywna. 
 
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do treści uchwały. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
głosy za – 13 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --  
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XIX/125/08  
 
podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa  
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. Dla działki o numerze ewidencyjnym 1222/1 połoŜonej w 
miejscowości Kłodawa nadaje się nazwy ulic  o następującym brzmieniu:  
Jachtowa 
Wioślarska 
Rybacka 
Brzegowa 
Komisja Oświaty opinia pozytywna 
Komisja BudŜetu opinia pozytywna. 
Komisja Komunalna opinia pozytywna. 
 
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do treści uchwały. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
głosy za – 13 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --  
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XIX/126/08 
 
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/54/07 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 
kwietnia2007r. 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. 
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Komisja BudŜetu opinia pozytywna. 
Komisja Komunalna opinia pozytywna. 
 
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do treści uchwały. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
głosy za – 13 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --  
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XIX/127/08  
 
podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w 
Kłodawie 
Wójt Wegienek celem utworzenia samodzielnej jednostki jest to aby mogła się ona ubiegać o 
dofinansowanie z róŜnych jednostek oraz dotacje z Uni. Uchwałą była szeroko omawiana na komisjach więc 
jeŜeli są pytania to proszę bardzo. 
 
Komisja Oświaty opinia pozytywna 
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do treści uchwały. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
głosy za – 13 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --  
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XIX/128/08  
 
podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego na 2008 rok 
Pani Skarbnik jest to uchwała podatkowa którą podejmujemy co roku. Na inkasentów wyznacza 
się sołtysów wsi, którzy otrzymywać będą prowizję w wysokości  10% od zebranej kwoty. 
 
Przewodniczący zapyta czy są uwagi do treści uchwały. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
głosy za – 13 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --  
uchwała została podjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XIX/129/08 
 
Wolne wnioski 
 
Radny Konieczuk odczytał pismo “Eurogame” z prośba o zaopiniowanie przed Radę Gminy 
postawienia w Łośnie automatu do gier. 
 
Przewodniczący Rady poprosił  o przegłosowanie tej kwestii. Zapytał ilu Radnych jest za tym aby 
postawić w Barze w Łośnie automat do gier. 
 
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych 
głosy za – 12 
głosy przeciw – -- 
głosy wstrzymujące się -1 
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Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek o postawienie automatu do gier w Łośnie 
 
Radny Rutkowski ja mam pytanie odnośnie ilości sztuk kontenerów jakie zostaną postawione w 
Wojcieszycach. 
 
Wójt Mołodciak  kontenery są na razie na etapie projektowania. Ustalamy szczegóły techniczne. 
Nie wcześniej niŜ  na jesień nie przystąpimy do tego zadania. Planujemy 8 mieszkań. 4 dla 
bezdomnych i 4 dla rodzin które wyeksmitujemy. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący zamknął punkt wolne wnioski. 
 
Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Przewodniczący stwierdził Ŝe porządek obrad został wyczerpany w związku z czym zamknął 
obrady XIX Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała 
K.Arciszewska 
 
       Przewodniczący Rady Gminy  
 
        Andrzej Legan 
 
 
 


