
Protokół z posiedzenia XXII Sesji rady Gminy Kłodawa, 
która odbyła  a dniu 18 czerwca 2008r. 

w Sali Wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

1. Sprawy organizacyjne
a) otwarcie posiedzenia
b) stwierdzenie quorum
c) przyjęcie porządku obrad
d) przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Kłodawa

2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
3. Interpelacje i zapytania radnych
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian budŜetu Gminy Kłodawa na 2008 rok
b) wyraŜenia opinii dotyczącej objęcia udziałów w PWiK Sp. z.o.o.  w Gorzowie Wlkp
c) zmiany uchwały w sprawie zaopiniowania najniŜszego wynagrodzenia w wartości jednego

punktu dla potrzeb wynagrodzenia pracowników  GOPS w Kłodawie
d) wyraŜenia zgody na przejęcie darowizny od osoby fizycznej (Kłodawa)
e) wyraŜenia zgody na przejęcie darowizny od osoby fizycznej (RóŜanki)
f) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Kłodawa obejmującego teren w obrębach: Łośno, Kłodawa, Wojcieszyce (gaz)
g) w sprawie trybu przyznawania nagród dla nauczycieli  i innych dodatków
h) w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008r.
i) cofnięcia powierzenia prowadzenia Zespołu Szkół w Kłodawie.
j) cofnięcia powierzenia prowadzenia Zespołu Szkół w RóŜankach.
k) cofnięcia powierzenia prowadzenia  Gminnego Publicznego Przedszkola w Kłodawie
5. Wolne wnioski
6. Zamknięcie XXII Sesji Rady Gminy Kłodawa

Otwarcie posiedzenia
Przewodniczący Legan przywitał wszystkich przybyłych na XXII Sesję Rady Gminy Kłodawa i
rozpoczął jej obrady.

Stwierdzenie quorum
Przewodniczący  stwierdził  na podstawie listy obecności,  Ŝe w sesji  bierze udział  15 radnych,
wobec czego jest ona prawomocna aby móc podejmować uchwały. 

Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Radni nie zgłosili uwag, natomiast Wójt Mołodciak  poprosiła o przesunięcie punku 4 f  na 4a. Jest
to związane z przybyciem z daleka osób referujących plan.

W związku z brakiem dalszych uwag  Przewodniczący Legan poddał pod głosowanie porządek
obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Kłodawa
Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do protokołu.

Radna Kaźmierczak zgłosiła, Ŝe jej wypowiedź na stronie 8 jest mało logiczna; w wypowiedzi
Radnej śołądziejewskiej równieŜ jest błąd. Radna prosiła o wyłączenie telefonów, nie mikrofonów.
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W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie.
Został on przyjęty jednogłośnie.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

Wójt Mołodciak  uzupełniła pisemne sprawozdanie o informacje: ogłosiliśmy przetarg na remont dróg
rolniczych Kłodawa ul. Polna  - dalszy ciąg; Chwalęcice ul. Polna plus  odcinek Parkowej, środki mamy z
FOGR-u; na dniach odbierzemy tablice ogłoszeń które Państwo zgłaszaliście; zakupiliśmy samochód na
potrzeby StraŜy Gminnej, koszt to 49 tys zł, kwota była pomniejszona o środki z rezerwy Wójta, ta kwota
niedługo się zbilansuje, poniewaŜ mam informacje od Inspektora Transportu Drogowego o środkach jakie
wpłyną do naszego budŜetu z tytułu kontroli (ok 20 tys); wykonawca płyty boiska w Wojcieszycach
przedwczoraj zgłosił gotowość do odbioru a wczoraj dopiero siał trawę, myślę, Ŝe zgodnie z umową całej
kwoty nie wypłacimy poniewaŜ musimy zobaczyć czy ta trawa wyrośnie, doprowadziliśmy do boiska wodę
natomiast poszły zapytania o cenę do firm w sprawie budowy studni; został wyłoniony wykonawca na
modernizację Ośrodka Zdrowia w RóŜankach. Najtańsza oferta do 539 tys jest to spółka państwa Bach z
Gorzowa którzy w tej chwili wykonują remont GOK-u. Umowa przewiduje wykonanie prac do 30 września;
zleciliśmy wycene wymiany stolarki okiennej dla Warsztatach Terapii Zajęciowej; wykonaliśmy instalację
elektryczną na sali w Chwalęcicach i wyceniliśmy remont wnętrza budynku, wyszła to kwota 21 tys z
materiałem; do 5 lipca zostanie zakończona inwestycja sali w Santocznie; mieszkańcy Zdroiska wystąpili do
nas z inicjatywą społeczną ulicy Bukowej. W ubiegłym roku wykonywaliśmy  podbudowę tej ulicy nie
mamy zadania w budŜecie, mieszkańcy nie chcą zmarnować tych prac które zostały wykonane do tej pory.
Mieszkańcy prowadzili juŜ rozmowy z Dyrektorem Enei, jest wstępna zgoda aby zawrzeć trójstronne
porozumienie(Enea, Gmina, mieszkańcy).

Radny Rutkowski jeśli chodzi o remont GOK-u to firma która to wykonuje jest naprawdę solidna; co do
boiska to dopiero wczoraj została posiana trawa, nie ma zamontowanych grzybków, więc nie ma moŜliwości
podlewania, grzybki powinny być jak najszybciej zamontowane; poza tym woda będzie duŜo kosztowała
my na to pieniedzy nie mamy, trzeba to będzie jakoś rozwiązać; kolejna kwestia to o ile pamiętam to trzy
koszenia są po stronie wykonawcy i dla mnie w tej chwili oddanie boiska to jest nieporozumienie; niepokoi
mnie brak prac przy placu zabaw w Wojcieszycach i plaŜy wiejskiej, to juŜ prawie rok czasu trwa.

Wójt Mołodciak mieliśmy spotkanie z wykonawcą i uświadomił nam Ŝe nie pokryje kosztów wody, na
ostatniej sesji dołoŜyliśmy 19 tys do boiska więc zakładam, Ŝe doprowadzenie wody i koszt podlewania
będzie po stronie gminy, grzybki jeszcze nie zostały załoŜone poniewaŜ jeszcze nie było wałowania, ja
oczekuję od klubu Ŝe jakieś dyŜury będą pełnić i podlewać; co do placu zabaw to czekamy na grunty  w
przyszłym tygodniu powinny juŜ być, nie ma sesnu ponosić kosztu gruntu jeŜeli pozyskamy go nieodpłatnie;
na plaŜę Ŝwir poszedł, nie wiem czy w tym roku wykonamy plaŜę dla Wojcieszyc.

Radny Rutkowski dla nas podlewanie to nie jest Ŝaden problem, chcę tylko powiedzieć Ŝe jeŜeli trawa
wyrośnie to to boisko dla zawodników  będzie bajka.Piękna sprawa.

Sołtys Długołęcki chciałbym zaprosić wszystkich 05.07.2008r. o godz. 15.00 do salę w Santocznie.

Radny Piotrowski proszę Ŝeby pan Mularski naprawił drogę, którą zniszczył, bo nie moŜna jeździć i to nie
w przeciągu dwóch miesięcy ale w ciągu tygodnia.

Wójt Mołodciak byłam na tej drodze i na drodze do Kozaryna . JeŜeli Panu Mularskiemu uda się pozyskać
odcinek drogi to problem zostanie rozwiązany, ale zobligował się do wyrównania drogi.

Interpelacje i zapytania radnych

Radna Kaźmierczak w imieniu społeczności RóŜanek chcę podjąć następujące kwestie: budynek
który wykorzystywał kiedyś Pan Goral  niszczeje, na ścianach tworzą się zacieki. Wiem, Ŝe mamy
księgi inwentarzowe, proszę to obejrzeć, moŜe bez kosztów uda się ten budynek zabezpieczyć; 
na cmentarzu z jednej strony brak jest ogrodzenia, co powoduje Ŝe wchodzą tam zwierzęta, proszę

 - 2 - 



to sprawdzić; na ulicy Lipowej miał zostać postawiony znak ograniczenia prędkości a przy Ośrodku
Zdrowia  zakaz zatrzymywania się i postoju.

Kierownik Jesis salka w RóŜankach jest w naszym budŜecie, bedziemy chcieli opracować
dokumentację adaptacji sali na salkę dla sołectwa i świetlicę środowiskową i w tym kierunku
idziemy.

Kierownik Zatoka  ogrodzenie cmentarza będzie wymagało wymiany w przyszłym roku na dzisiaj
załatamy dziury.

Wójt Mołodciak  co do znaków to ja nie wiem czy mam to za powiat wykonać. Starosta
zadeklarował zmianę organizacji ruchu , państwo otrzymali od nas pismo które skierował do nas
Starosta potwierdzające wykonanie tego zadania ale nic się nie dzieje. Nie wiem jak rozmawiać z
powiatem. Nic więcej nie moge w tej kwesti powiedzieć. Interpelacje przekaŜemy na piśmie.

Radna Kaźmierczak bardzo podobała mi się odpowiedŜ Pana Zatoki; co do świetlicy chodzi mi
tylko o to Ŝeby spojrzeć na to gospodarskim okiem  i bez nakładów finansowych zabezpieczyć ten
budynek.

Wojt Mołodciak  Kierownik Zakładu Komunalnego obejrzy ten budynek.

Radna Kowalska zgłaszałam juŜ moŜe nie wycięcie drzewa ale odrostów od tego drzewa przy
wyjeździe z Kościelnej na Gorzowską w Kłodawie, te odrosty ograniczają widoczność i jest
naprawdę niebezpiecznie.

Wójt Mołodciak  nasz Zakład Komunalny to wykona.

Radna Zienkiewicz ja mam dwie sprawy . Pierwsza to prośba aby przy inwestycji na ulicy
Lotniskowej zainstalowac spowalniacze. Bardzo dobrze Ŝe utwardzamy nasze drogi asfaltem bądź
innymi materiałami, ale to powoduje Ŝe mieszkańcy jeŜdŜą samochodami o wiele szybciej, dlatego
proszę aby przy pracach na Lotniskowej od razu je zamontować bo potem bedzie to o wiele większy
koszt. Druga sprawa po ostatniej komisji zaczęłam się zastanawiać jaki sens ma praca Rady Gminy
i stanowienie przez nią prawa jeŜeli ono jest traktowane tak jak by go nie było, albo w zaleŜności
kogo dotyczy. Bo jeŜeli dotyczy zwykłego mieszkańca który mieszka tu kilkadziesiąt lat to jesteśmy
restrykcyjni i egzekwujemy to prawo, natomiast jeŜeli dotyczy ono cwaniaków krętaczy, tych którzy
przychodzą Ŝeby się wzbogacić na naszych terenach to jesteśmy łagodni jak baranki i prawie
padamy do stóp. 28 czerwca 2006r. podjęliśmy uchwałę w sprawie studium i ekofizjografii.
Chodziło o to Ŝeby nasza gmina nie została podzielona na małe działki i nie została rozjeŜdŜona
przez to Ŝe będzie nie wiadomo ile ludzi i Ŝeby nie było tak Ŝe kaŜdy sobie robi to co mu się Ŝywnie
podoba. Było to 28 czerwca 2006r. Do tego studium były określone wytyczne, Ŝe idziemy w
kierunku budownictwa jednorodzinnego bo jesteśmy gminą typowo wiejską i nie chemy tego
zmieniać. Osiedle Marzeń  pokazało nam co to szeregowce i nie chcemy iść w kierunku
budownictwa wysokiego itp. Wytyczne były takie Ŝe idziemy w kierunku duŜych działek, a tu się
okazuje Ŝe w zaleŜności od tego kogo to dotyczy tak jest stanowione. 25 października czyli 4 m-ce
po uchwaleniu studium została podjęta uchwała o przystąpieniu do planu odnośnie 5 hektarów w
Santocku jakie za psie pieniądze, bo inaczej tego nie moŜna nazwac kupili Pan Marcinkiewicz i
Nowik i okazuje się, Ŝe ten plan jest gotowy. Poprosiłam o wgląd do niego na komisji i włos się na
głowie jeŜy (potem puszczę w obieg ten dokument) Okazuje się, Ŝe jeŜeli "zwykła" osoba robi plan
to musi  rozrysować szerokość dróg, działki – to jest wymóg inaczej taki plan nie przejdzie, wiem o
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tym bo przez kilka lat pracowałam w Komisji Urbanistycznej i wszystkie plany tak się robiło.
Natomiast jeŜeli chodzi o plan odnośnie 5 hektarów to to wygląda tak, Ŝe jest zamalowana jakaś
powierzchnia nie ma wytyczonych dróg oraz działek, a w opisie jest napisane Ŝe ma być
budownictwo wielorodzinne o wysokości 12 metrów, średnia kontygnacja to  3 metry a tam są 4.
Zapis w treści projektu mowi o tym Ŝe działki mogą być podzielone na 3 i 6 arowe. Obok są  tereny
lasów państwowych i nie wiem czemu im teŜ pozwalamy budować budynki wysokie na 12 metrów i
działki 3 i 6 arowe. W dalszej części tego planu są tereny zwykłych mieszkańców i tam jest juŜ
zapis o budownictwie jednorodzinnym i działkach 12 arowych. Po co my wydajemy pieniądze na
studium i wytyczne do niego, jeŜeli potem robimy zupełnie coś innego. W tym planie nie ma
niczego wytyczonego, okaŜe sie Ŝe będzie tam naciapane pełno domów w których będą setki
mieszkańców,drogi z miejsca nam przekaŜą a my potem bedziemy mieć problem. Czy my wiemy co
uchwalamy  i jaki to ma sens jeŜeli okazuje się Ŝe za cztery miesiące robi się coś innego. 
Chciałam dojść do tego w jaki sposób daje się wytyczne dla projektanta  opracowującego plan, bo
mi się wydaje Ŝe jeŜeli jest zapotrzebowanie na plan, to się ogłasza przetarg wybiera się projektanta
potem gmina przedstawia mu swoje oczekiwania i wytyczne, Ŝeby wszystko było zgodne z prawem
następnie konsultuje sie to z właścicielami. Odpowiedziano mi Ŝe nikt nie rozmawiał z
projektantem, panowie sami się do niego wybrali i powiedzieli co chcieli by mieć. Ja się
zastanawiam czy nasze uchwały mają sens jeŜeli w kwestiach najwazniejszych robimy zupełnie co
innego.

Wójt Mołodciak  wiem, Ŝe mamy bałagan przestrzenny dlatego zleciliśmy opracowanie planów w
czterech miejscowościach w tym w Santocku, po zatwierdzeniu planów  będziemy mieć klarowną
sytuację. Teren o którym mówi Pani Radna  został przygotowany w oparciu o obowiązujące jeszcze
studium z 2003 roku.Wnioski do planu były przyjmowane  zgodnie z obowiązującym prawem czyli
studium. Po komisji BudŜetowej zadzwoniłam do Pana Ropeli i powiedziałam Ŝe ani Rada ani Wójt
nie wyrazi zgody na działki mniejsze niŜ 15 arów i Ŝe nie będzie zgody na zabudowę szeregową i
taki plan Rada Gminy otrzyma.

Radna Zienkiewicz jestem zbudowana  postawą Pani Wójt. Ciesze się Ŝe prawo będzie dotyczyło
wszystkich i dla wszystkich będzie takie samo.
 
Kierownik Jesis  jeŜeli mówimy o tym planie to o tym małym który jest robiony dla powierzchni
15 hektarowej. Informacja jaką państwo dostaliście to informacja jeszcze przed wyłoŜeniem tego
planu do publicznej wiadomości, gdzie kaŜdy po zapoznaniu się z nim bedzie mógł składać uwagi.
Na komisjach ustaliliśmy, Ŝe plany będą najpierw konsultowane na komisjach a potem podawane
do publicznego wglądu . Procedura była taka jak powiedziała pani Wójt były zbierane wnioski od
właścicieli gruntów, te wnioski zostały przyjęte. Jedną podstawową rzeczą która odróŜnia ten plan
od Osiedla Marzeń jest to Ŝe osoba która zakupywała by grunt posiadała by juŜ wiedzę  o
zabudowie szeregowej, takŜe to byłby świadomy wybór. Jak gmina ma na to spojrzeć, przy
uzbrajaniu terenu byłoby większe zagęszczenie i przy późniejszych podatkach zasadne. Natomiast
jeŜeli nasza polityka będzie szła w kierunku Ŝeby jak najbardziej rozstrzelić te działki, to ten
moment czyli przedstawienie planu nie powoduje tego Ŝe jest to sytuacja zamknięta, oczywiście jak
najbardziej moŜna to zmienić, bo efektem końcowym jest uchwała rady która zatwierdzi stan taki
jaki bedzie miał tam miejsce. Na dzień dzisiejszy jest to konsultowane. Projektant zmienił
powierzchnie działek i taka wersja planu zostanie przedstawiona do publicznego wglądu.

Radny Kubera jest robiony plan Santocka nie moŜna tego podpiąć i uchwalić razem z planem
Santocka. 

Kierownik Jesis  uchwała o przystąpieniu wyłącza ten kawałek na jaki jest opracowywany plan ,
taka uchwała została podjęta i procedura wszczęta i proces jest blisko końca i po wszystkich

 - 4 - 



wyłoŜeniach ma szansę stawać na komisjach sierpniowych do zatwierdzenia. Procedura związana z
planem  ogólnym będzie się kończyła gdzieś w październiku, poza tym jest tam porozumienie o
partycypacji w kosztach opracowania planu procentowodo powierzchni.

Radna Zienkiewicz mi się wydaje Ŝe wniosek kolegi jest rozsądny i logiczny, bo czy w sierpniu
czy w październiku to tak naprawdę nie ma znaczenia. Poza tym co z tego Ŝe ten teren jest
wyłączony, moŜemy dwie uchwały razem podjąć, ale one muszą być spójne ze sobą. Poza tym co
Pan Kierownik rozumie pod pojęciem partycypacja kosztów.

Kierownik Jesis powierzchnia planu to 15 hektarów. Do Panów naleŜy 5 hektarów i oni pokryją
koszt opracowania planu dla tych 5 hektarów.

Radna Zienkiewicz a teren lasów państwowych.

Kierownik Jesis to nam zaleŜało na włączeniu tych terenów do planu, poniewaŜ plan bedzie
regulował kwestię dróg która jest nierozwiązana.

Radna Zienkiewicz jeŜeli nam zaleŜało na tm Ŝeby na terenach lasów zaplanować tak wysokie
budynki i tak małe działki to jest coś nie tak, poza tym jeŜeli my idizemy im na rękę to dobrze
bybyło gdyby lasy zrobiły to samo dla nas np. z terenem dla szkoły w Kłodawie bo to jest kwestia
problematyczna, a to chyba jest  to samo nadleśnictwo.

Kierownik Jesis pomysł jest dobry i naleŜałoby go realizować i takie próby zostały podjęte.
Dyrekcja lasów jest ta sama bo to jest Szczecin, natomiast nadleśnictwa róŜne, jeŜeli chodzi o teren
Santocka to jest to Bogdaniec. Z Bogdańcem współpracuje się dobrze z Kłodawą to samo,
pomagają nam nie stawiają trudności a wręcz podpowiada choć przepisy lasów to państwo w
państwie, co do przejęcia terenów to  taki plan zamierzamy wykonać i chcemy to zrobić w studium i
w planie i przeznaczymy te tereny jako niezbędne dla nas czyli dla oświaty.

Wójt Mołodciak  ten plan i to o czym mówiła pani radna chcę uŜyć jako atut w rozmowach z
nadleśnictwem. Po zatwierdzeniu tego planu w Kłodawie i terenów dla szkoły chciałam władzom
lasów w Szczecinie powiedzieć Ŝe jako gmina podejmujemy takie decyzje które dla nich umoŜliwi ą
współpracę z naszymi mieszkańcami, bo my mamy podac o usankcjonowanie dróg w Santocku
bardzo duŜo i od bardzo dawna i piszą do lasów państwowych i rozmawiając  o terenach szkoły
wysunę tą kwestię.

Przewodniczący Legan ja się zastaanwiam czy partycypowanie w planie ma sens bo potem bedą
zabiegać o ulgę w opłacie planistycznej.

Kierownik Jesis nie ma takiej moŜliwości.

Radny Konieczuk  była mowa o boisku w Łośnie i nawiezieniu gruntu do Wojcieszyc ja proszę
Ŝebyśmy nie zapomnieli o Santocku bo chcemy tam posadzić drzewa i krzewy  Ŝeby na doŜynki nie
było gołe pole. Była mowa o tym Ŝe grunt z trójki pójdzie teŜ do Santocka.

Radny Bieryło mam prośbę do gminy Ŝeby wystapić z pismem do powiatu odnośnie tej obwodnicy
Kłodawy biegnącej na Zdroisk, kwestia dotyczy tego Ŝe droga nam zarasta, przejazd się zwęŜa i jest
problem przy mijaniu się nie tylko samochodów cięŜarowych ale równieŜ osobowych. Powiat ma
sprzęt i środki Ŝeby usunąć te naloty i przyciąć gałęzie; poszerzenie miało miejsce kilka lat temu ale
znów jest problem; za drugimi Lipami jest problem Ŝeby się dwa auta minęły.
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Wójt Mołodciak grunty które bedziemy odbierać z trójki, nadwyŜki ziemi i tak miałam gromadzić
w Santocku na tej części którą mamy notarialnie przekazaną i Mironicach. Strzelce Opolskie nam
odpowiedziały Ŝe tych gruntów dla Santocka i Mironic nam nie przekaŜą. Kilka lat trwały rozmowy
i potem nagle przychodzi pismo z odmową. Nie mniej jednak podjęłam kroki wykorzystałam
moment kiedy prezes Strzelec Opolskich był na rozmowie z Dyrektorem  Koperczukiem w
Małyszynie, poprosiłam o spotkanie i nadzieję dla Kłodawy Ŝeby Pan Prezes postawił na Zarząd w
Warszawie przeanalizowali dla kogo te grunty są potrzebne.Prawdopodobnie nastąpi powrót do
rozmów; zaproponuję Panu Staroście dwóch ludzi od nas do udroŜnienia tej drogi bo faktycznie jest
tam niebezpiecznie

Radny Piotrowski po starej kuźni w RóŜankach jest stolarnia. Są tam budowane magazyny, z tego
co wiem to stawiane tam są bardzo wysokie słupy na granicy budynku mieszkalnego, czy to naleŜy
do gminy czy do kogoś innego, prosze to sprawdzić.

Kierownik Jesis byliśmy to oglądać z Panem Sekretarzem, wygląda mi to na halę lekkiej
konstrukcji poprosiliśmy właściciela Ŝeby się z nami skontaktował,jeŜeli tojest budowane bez
zezwoleń to właścicel musi się liczyć z tym, Ŝe powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
odwiedzi tą budowę i nakaŜe rozbiórkę. JeŜeli właściciel przyległych bydynków nie wyraził zgody
to to jest nie zgodne z prawem.

Radny Rutkowski przypominam drogę Wojcieszyce RóŜanki teŜ jest nieprzejezdna; co do plaŜy w
Wojcieszycach to nam chodzi tylko o 4 wywwrotki Ŝwiru, niepotrzebujemy wielkiej plaŜy; klub
SHR niedługo będzie obchodził 60lecie, obchody są zaleŜne od tego czy trwa urośnie, ale jest
jeszcze jedna bolączka, ławki te które są mają po 20 lat i powinny zostać wyrzucone i
systematycznie nowe dokupywane, jest jeszcze budka spikera która szpeci boisko. JeŜeli
dostaniemy ławki to sami je zamontujemy i naprawimy budkę jeŜeli dostaniemy materiał.

Wójt Mołodciak to moŜe damy sobie spokój z plaŜą a wymyślimy coś Ŝeby zrobić ławki; droga do
Wojcieszyc była mowa w Starostwie o tym Ŝe jak będą podpisane umowy na prace interwencyjne to
pracownicy w pierwszej kolejności zostaną wysłani na tą drogę, powrócę do tematu w Starostwie
razem z Łośnem.

Radna Zienkiewicz pan Starosta podczas swojej komapni mówił, Ŝe priorytetem będą drogi. Droga
w Chwalęcicach teŜ jest w tragicznym stanie zwłaszcza na odcinku koło Kuźmińskich. Ja stawiam
wniosek o to Ŝeby zaprosić Pana Starostę na sesję. 

Radny Bieryło   ja proszę Ŝeby w piśmie do Starosty wspomnieć o moście mariańskim tam się
asfalt zapada i w którymś momencie moŜe wpaść do skarpy.

Przewodniczący Legan czy da się coś zrobić Ŝeby Kościelna boczna była przejezdna i czy parking
koło ośrodka zdrowia jest prywatny, bo on jest ciągle zajęty. Na policję nie ma co liczyć, bo
wczoraj tam byli i nic nie zrobili, popatrzyli i pojechali dalej

Komendant Matczak postaram się to sam załatwić z dzielnicowym. Od poniedziałku będzie nowy
dzielnicowy

Sołtys Długołęcki odcinek Zdroisk – Santoczno przed samym zakrętem korzenie drzew wybijają
asfalt proszę to zgłosić do Starostwa i coś tam zrobić.
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Radny Kubera tabliczki z nazwami ulic i ze zjazdów na drogi gminne są jenostronne co jest
kompletnie niefunkcjonalne, przybywa nowych ulic i nawet mieszkańcy mogą się pogubić nie
wspominając o przyjezdnych, brakuje teŜ planów z nazwami ulic w miejscowościach; cieszę się Ŝe
będziemy mieć nowego dzielnicowego, mam nadzieję, Ŝe będzie się to wiązało z większą
częstotliwością patrolów. Ludzie wychodzą  z pieskami na spacer koło jeziora, bardzo często
spuszczają je ze smyczy  a tak być nie powinno, ludzie boją się spuszczonych psów; kolejna sprawa
proszę aby mi konkretnie wyjaśnić jakie rowery mogą się poruszać po szosie, bo z ostatniego
spotkania z policją wynika Ŝe większość, w takim razie po co budujemy ścieŜki rowerowe jeŜeli nie
ma obowiązku poruszania się nimi.

Wójt Mołodciak  co do planów z miejscowościami to są one w trakcie wykonywania; co do
poruszania się po szosach wiem Ŝe kiedyś przepisy mówiły o tym Ŝe po szosie moŜe się poruszać
peleton czyli grupa zorganizowana, wystąpimy do Policji w celu uzyskania jednoznaczego
stanowiska.

Komendant Matczak spuszczanie psów ze smyczy jest zabronione, podczas kontroli będziemy na
to zwracać uwagę, będziemy się równieŜ posiłkować straŜą wodną w celu wyeliminowania tego
zjawiska.

Radna śołądziejewska ścieŜka rowerowa od jeziora do Gorzowa wymaga napraw, kostka się w
paru miejscach zapada, albo wogóle jej brakuje; obserwuję Pana na ulicy Mironickiej który sprzata i
dziwnym sposobem to Pan  sprząta tam gdzie jest czysto a koło Mroczków gdzie nikt nie mieszka
jest nieustanny nieporządek ten odcinek wymaga sprzątnięcia; przypominam o sprawie sygnalizacji
świetlnej przy szkole; proszę o rozpatrzenie moŜliwości wybudowania chodnika od szkoły w
kierunku osiedla Marzeń po przeciwnej stronie drogi, ja wiem, Ŝe tam są niedogodności terenowe
ale dla dzieci tak bybyło lepiej.

Wójt Mołodciak  na czas kiedy te ścieŜki były wykonywane  polbruk to był dobry pomysł, w chwili
obecnej na związku ustaliliśmy, Ŝe jak będziemy wchodzić w zadanie ścieŜek to będziemy je
wykonywać z asfaltu, wystąpimy do zarządcy ścieŜki o jej naprawę; odnośnie świateł
występowałam do Zarządcy drogi i dostałam odpowiedź Ŝe jeŜeli pokryjemy 50% kosztów
dokumentacji i kosztów wykonawstwa to oni to zrobią, odpowiedziałam, Ŝe będziemy uczestniczyć
w tych kosztach; pan który sprząta jest ze Starostwa, ja będę wnioskowała o to aby przesunąć go na
drogi a problem sprzątania rozwiąŜemy sami.

Radny Lawer chciałbym nawiązać do przepływu informacji jakie wypływają z Urzędu do
poszczególnych jednostek podległych jakimi są sołectwa. Chodzi mi o to, Ŝe w trybie
administracyjnym wypływają dokumenty typu decyzje administracyjne, czy zarządzenia Wójta które
sołtysi mają wywieszać w swoich sołectwach celem informacji społeczności w danym terenie
zamieszkującym. Moje pytanie jest takie, stan niektórych tablic jest opłakany, a ja nawiązuję do
tablic w RóŜankach bo jakie tablice by nie były stawiane są zalepiane i te wszystkie dokumenty
jakie wypływają z Urzędu są w stanie opłakanym. To świadczy o Urzędzie.Moja prośba do Pani
Wójt jest taka aby postawić przy sklepie w RóŜankach tablice z prawdziwego zdarzenia oszkloną
gdzie byłyby tylko dokumenty wypływające z Urzędu

Wójt Mołodciak  ustaliliśmy Ŝe RóŜanki dostaną dwie tablice, jedna bedzie zabezpieczona siatką.
Ustalone to zostało z Sołtysem.

Radna Zienkiewicz chciałabym nawiązać do problemu śmieci. Śmieci mamy wszędzie,
mieszkańcy po sobie nie sprzątają, nie wywoŜą skoszonej trawy. Od mieszkańców powinno się to
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wyegzekwować. Powinien się tym zająć pan StraŜnik. Dzielnicowi nam nic nie pomogą bo juŜ o
tym rozmawialiśmy i oni nam odpowiedzą Ŝe nie są dla nas tylko dla wszystkich. Mamy StraŜ
Gminną i niech ona to egzekwuje. 

Komendant Matczak ja sądzę Ŝe dzielnicowi teŜ powinni się przyjrzeć tej sprawie, ja w miarę
moich moŜliwosci będę przeprowadzał kontrole.

Radna Kaźmierczak chciałabym opowiedzieć o inicjatywie społecznej podjętej przez
mieszkańców Zdroiska. Na komisji Oświaty sfinalizowałam temat ale nie wszyscy byli na tej
komisji. Mieszkańcy Zdroiska szczególnie ulicy Bukowej podjęli taką inicjatywę. Państwo
pamiętają Ŝe była tam droga  rumoszowa w ubiegłym roku wykonana, ona ulega ciągłej dewastacji.
Mamy juŜ prawie 20 tys zł. PieniąŜki ciągle wpływają, zbiórka cały czas trwa. Mamy wstępną
dekalrację od Enei (ale decydujący głos będzie miał Poznań) Ja proszę Radnych Ŝeby dać zielone
światło tej drodze wiem, Ŝe nie mamy Ŝadnych rezerw, ale Pani Wójt mówi Ŝe nie wiadomo jaki
będzie los naszej odnowy, w związku z tym proszę radnych o danie przyzwolenia dyspozycji Pani
Wójt, Ŝeby w razie gdyby odnowa przesunęła się wczasie i płatność nie nastąpiła w tym roku
kalendarzowym, to Ŝeby część tych pieniaŜków wykorzystać jako dopłatę do ulicy Bukowej. W
lipcu się nie spotkamy, a nam zaleŜy na czasie więc proszę o to Ŝeby radni szybciej wyrazili swoją
opinię.

W związku z brakiem dalszych wniosków i interpelacji Przewodniczący zamknął dyskusję w tym
punkcie.

uchwała  w  sprawie  w  sprawie   przystąpienia  do  opracowania  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Kłodawa  obejmującego  teren  w  obrębach  Łośno,
Kłodawa Wojcieszyce
Komisja BudŜetowa opinia pozytywna
Komisja Komunalne opinia pozytywna
Wójt Mołodciak  w dniu dzisiejszym otrzymałam na piśmie odpowiedź z PGNIGe i MOW-u i
zapewnienie naszych warunków dotyczacych podłączenia nowych mieszkańców.To był warunek
przedłoŜenia tej uchwały.

Przedstawiciele PGNIG-e omówili projekt uchwały. Uchwała podejmowana jest na wniosek
PGNiG S.A. w Warszawie Oddziału w Zielonej Górze (DN300), oraz Operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie (DN700) reprezentowanych przez firmę
projektową – Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT SA, ul. Strzegomska 55a,
53-611 Wrocław oraz urbanistę Marka Czaplińskiego, posiadającego pełnomocnictwo Inwestora.
Inwestor realizujący inwestycję celu publicznego, poniesie wszelkie koszty sporządzenia planu
zagospodarowania przestrzennego.
Plan zagospodarowania przestrzennego potrzebny jest do umoŜliwienia wykonania inwestycji celu
publicznego tj. gazociągów wysokiego ciśnienia wraz z obiektami pomocniczymi, w tym m.in.
zespołami zaporowo-upustowymi, drogą dojazdową, infrastrukturą kontrolno - pomiarową i liniami
kablowymi światłowodowymi i zasilającymi, które zlokalizowane są m.in. na terenach rolnych i
leśnych. Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z
2004, nr 121, poz. 1266 z póź. zm.) zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nie
rolnicze i nie leśne wymaga sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący  Legan poprosił  o  potwierdzenie  Ŝe  gazociąg  nie  będzie  szedł  przez  środek
zabudowy, bo taki był jeden z wariantów.
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Przedstawiciele PGNIG-e potwierdzili, Ŝe taka sytuacja nie będzie miała miejsca.

Radny Kubera poprosił o bardziej dokłądną mapę.

Przedstawiciel PGNIG-e odpowiedział, Ŝe takie mapy znajdują się w Urzędzie, ale mam ją przy
sobie więc zapraszam do obejrzenia.

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
głosy za – 15
głosy przeciw ---
głosy wstrzymujące się ---
Uchwala została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XXII/156/08

uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na przejecie nieruchomości od osoby fizycznej
Komisja Komunalna opinia negatywna. Uchwała dotyczy przejęcia drogi, problem tkwi w tym, ze
dotyczy  ona  przejęcia  pół  dorgi.  Komisja  Komunalna  stałą  na  stanowisku,  Ŝe  nie  ma  sensu
przejmować połowy drogi.
Pani  Alicja  Piasecka  zwróciła  się  w  dniu  2  czerwca  br  z  wnioskiem  o  wyraŜenie  zgody na
dokonanie darowizny na rzecz Gminy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 118/1 połoŜonej
w Kłodawie. Działka została wydzielona w 2008 roku w oparciu o ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego  pod  drogę  wewnętrzną.  Referat  drogownictwa  pozytywnie
zaopiniował wniosek P. Piaseckiej dotyczący  przejęcia działki .

Radny Rutkowski ja wnioskuję o to Ŝeby przesunąć tą uchwałę na kolejną sesję.

Wójt Mołodciak  intencją naszą było, Ŝe przejmujemy wszystkie drogi wewnętrzne, chciałabym,
Ŝebyśmy wszystkich mieszkańców traktowali  równo.  Poza tym tą  drogę  będziemy przejmować
nieodpłatnie.Ja wnioskuję o przyjęcie tej uchwały.

Radna Zienkiewicz czy my mamy obowiązek przejmowania dróg. Proszę o jednoznaczną
odpowiedź.

Wójt Mołodciak ja sądzę Ŝe my sobie powinniśmy sami naszą politykę ustalić. Wątpię Ŝe prawo
nam nakazuje przejmowanie tych dróg. Ja tylko zmierzam do tego Ŝe do tej pory przejmowaliśmy te
drogi i róbmy to do tej pory. Tymbardziej Ŝe to były wnioski komisji. MoŜemy przyjąć inną
politykę, ale dopiero wtedy kiedy poinformujemy o tym mieszkańców.

Radny Lawer Ŝeby nie przedłuŜać, proszę o przegłosowanie tej uchwały.Składam wniosek
formalny Ŝeby zakończyć dyskusję.

Radny Rutkowski przypominam o moim wniosku Ŝeby przełoŜyć na kolejną sesję.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnego Rutkowskiego.
Głosy za – 5
głosy przeciw - 8
głosy wstrzymujące się - 2

W związku z tym, Ŝe wniosek Radnego Rutkowskiego nie przeszedł Przewodniczący poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
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głosy za – 10
głosy przeciw - 5
głosy wstrzymujące się ---
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXII/157/08

uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na przejęcie nieruchomości od osoby fizycznej
Komisja Komunalna opinia negatywna.

Wójt Mołodciak   Pan Marek Mróz zwrócił się w dniu 30 maja br. z wnioskiem o wyraŜenie zgody
na dokonanie darowizny na rzecz Gminy działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 147/2 i
147/6 połoŜonych w RóŜankach. Działki zostały wydzielone w 1998 roku w oparciu o ustalenia
obowiązującego poprzednio planu zagospodarowania przestrzennego pod drogi wewnętrzne.  Pan
Mróz w 98 roku przekazał tereny pod przepompownie dla Gminy za symboliczną złotówkę. Nie
moŜemy odmówić temu panu przyjęcia. Wnioskuje o przyjęcie tej uchwały.

Po dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
głosy za – 14
głosy przeciw - --
głosy wstrzymujące się --
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XXII/158/08

uchwała w sprawie trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i innych dodatków
Radna Kaźmierczak  Komisja Oświaty opinia pozytywna. Uchwała się  nie zmieniła od czasu
kiedy ją podejmowaliśmy. Jest to kwestia tylko uporządkowania pewnych kwestii.

Radna Zienkiewicz czy nasze szkoły teŜ będą zamknięte od 1 września w związku ze strajkiem.

Radna śołądziejewska jeŜeli chodzi o szkołę w Kłodawie to nie ma jeszcze takiej decyzji. 

W związku z brakeim dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
głosy za – 14
głosy przeciw - --
głosy wstrzymujące się --
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XXII/159/08

uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Radna Kaźmierczak w przypadku tej uchwały jest tak samo  jak w przypadku poprzedniej. Te
uchwały stanowią komplet. Opinia Komisji Oświaty pozytywna

W związku z brakeim dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
głosy za – 14
głosy przeciw - --
głosy wstrzymujące się --
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXII/160/08

uchwała w sprawie cofnięcia prowadzenia Zespołu Szkół w Kłodawie osobie fizycznej
Wójt  Wegienek sprawa  jest  wszystkim  znana.  Formalnie  musi  być  podjęta  taka  uchwała.
Jencześnie musi  utracić  moc uchwała którą  podejmowaliśmy w roku 99roku.  Lubuski  Kurator
Oświaty w Gorzowie Wlkp decyzją Nr 12/2008 z dnia 30 maja 2008r. polecił Gminie Kłodawa
przywrócić  w  terminie  do  końca  roku  szkolnego  2007/2008  tj.  do  dnia  31  sierpnia 2008r.
prowadzenie  przez  Gminę  Kłodawa publicznego przedszkola,  publicznej  szkoły podstawowej  i
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publicznego  gimnazjum wskazując,  Ŝe Gmina  powierzając  prowadzenie   wszystkich  placówek
oświatowych osobom fizycznym naruszyła art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie
oświaty.  Obowiązkowy  charakter   zadań  własnych   gminy  w  postaci  prowadzenia  szkół
podstawowych  i  przedszkoli  powoduje,  Ŝe  gmina  nie  moŜe  z  wykonywania  tych  zadań
zrezygnować, czy teŜ przekazać ich do wykonywania innemu podmiotowi, nawet fundacji, na której
powstanie  i  działalność  będzie  wywierała  znaczący wpływ.  Mając  na  względzie  ustalony stan
faktyczny naleŜy stwierdzić, Ŝe Gmina Kłodawa nie prowadzi Ŝadnego publicznego przedszkola,
szkoły podstawowej  ani gimnazjum co stanowi naruszenie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty.

Radna Zienkiewicz nie mogą być wszystkie szkoły prowadzone przez osoby fizyczne, jedna musi
być przez gminę. Czyli rozumiem Ŝe gdybyśmy jedną szkołę zostawili tak jak jest to byłoby dobrze.

Radna śołądziejewska oczywiście Ŝe moŜemy tak zrobić, tylko Ŝe są pewne uwarunkowania.
Podstawowe jest takie, Ŝe gmina musi posiadać sieć szkół obsługujących Gminę Kłodawa,
natomiast jeŜeli uznamy Ŝe ta sieć nie zapewna warunków dla nauki, tworzymy kolejną szkołę którą
powierzamy osobie fizycznej; na powierzenie szkoły osobie fizycznej musimy mieć zgodę
wszystkich organizacji związkowych, Rady Rodziców, Kuratora itd. Poza tym zasady pracy w
takich szkołach są zupełnie inne niŜ w szkołach gminnych. 

Radna Zienkiewicz ja zadałam niezobowiązujące pytanie Ŝeby znać obraz sytuacji.

Radny Rutkowski ja jeszcze powtórzę Ŝe w tym czasie kiedy podejmowaliśmy tą decyzję miliśmy
wszystkie ekspertyzy, byliśmy wzorem dla innych, więc nie rozumiem stanu jaki teraz ma miejsce.

Wójt Wegienek wszystko się zgadza i w tym momencie naleŜą się oficjalne podziękowania dla
Panów Dyrektorów za dotychczasowe dokonania.

Wójt Molodciak  z przedstawicielem Kuratora byłam w szkołach i przedstawiłam sytuację. Sądzę
Ŝe jest zrozumienie ze strony grona nauczycieli.

Radna śołądziejewska to nie było tak, Ŝe mieliśmy  wszystkie dokumenty, poniewaŜ w piśmie
ministerstwa dokładnie się o tym pisze.Nie było opini Rad Rodziców, związków zawodowych.
Bądźmy konsekwentni w pokazywaniu faktów tak jak one wyglądają.

Radna Kaźmierczak to nie do końca tak. Wtedy kiedy tworzone były szkoły  przedstawiano nam
róŜne opinie i z perspektywy czasu ja juŜ nie potrafię powiedzieć ile ich było i jakie. W momencie
kiedy sprawa ruszyła z miejsca starałam się odszukać te opinie. Cały czas nam mówiono Ŝe nie ma
tych dokumentów, ale nie do końca jest tak jak mówi koleŜanka, bo udało nam się odzyskać opinie
związków zawodowych co do szkoły w RóŜankach, były teŜ inne dokumenty, więc teŜ proszę o
konsekwencje w sprawie wyraŜania swoich opini.

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
głosy za – 10
głosy przeciw - --
głosy wstrzymujące się  - 4
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXII/161/08 

uchwała w sprawie cofnięcia prowadzenia Zespołu Szkół w RóŜankach osobie fizycznej
Przewodniczący Legan powiedział  Ŝe sytuacja  jest  analogiczna.  W związku z  brakiem głosów
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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głosy za – 10
głosy przeciw - --
głosy wstrzymujące się - 4
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XXII/162/08

uchwała w sprawie cofnięcia  powierzenia prowadzenia  Gminnego Publicznego Przedszkola w
Kłodawie

W związku  z wieloma niejasnościami uchwałą  została przesunięta na inny termin.

uchwała w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie
Komisja BudŜetu opinia pozytywna
Komisja Komunalna opinia pozytywna

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. Pierwsza zmiana polega na przeniesieniu 3.500 tys z
obrony cywilnej na dotację celową na zakup cysterny. Druga zmiana dotyczy zmiany w planie
przychodów i rozchodów Zakładu Komunalnego. Kierownik zwięsza przychody o 29.400,
zmniejsza wydatki bieŜące o 10.600, i przeznacza  50.000 na inwestycje, kupuje kosiarke Ŝyłkową,
zgrzewarkę do rur i jeszcze dokupienie innego sprzętu.

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
głosy za – 14
głosy przeciw - --
głosy wstrzymujące się --
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XXII/163/08
uchwała w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej objęcia udziałów w PWiK  w Gorzowie Wlkp
Komisja BudŜetu opinia pozytywna
Komisja Komunalna opinia pozytywna

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały.  Pozytywnie opiniuje się  zamiar objęcia przez Gminę
Kłodawa nowych  udziałów w  podwyŜszonym kapitale  zakładowym Spółki  –  Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o.o. w Gorzowie Wlkp. ,której Gmina Kłodawa jest udziałowcem,
w ilości   1.594 udziały po 500,00 zł kaŜdy ,za łączną kwotę 797.000,00zł ( słownie : siedemset
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy zł)  i pokrycie ich wkładem pienięŜnym.

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
głosy za – 14
głosy przeciw - --
głosy wstrzymujące się --
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXII/164/08

uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaopiniowania najniŜszego wynagrodzenia w
wartości jednego punktu dla potrzeb pracowników GOPS w Kłodawie

Radna Kaźmierczak uchwała dzisiaj była analizowana. Pani Kierownik wyjaśniła nam, Ŝe chodzi
o narzędzie, poniewaŜ pracownicy zdobywają nowe kompetencje, po drugie Pani Kierownik nie ma
Ŝadnych moŜliwości Ŝeby wynagrodzenie podnieść. Na Komisji BudŜetowej były analizowane
wynagrodzenia pracowników Urzędu, Szkół  i innych jednostek i GOPS na tym tle wypadł blado.
Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

 - 12 - 



głosy za – 14
głosy przeciw - --
głosy wstrzymujące się --
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XXII/165/08

Wolne wnioski
Radna Kaźmierczak będziemy optować za tym, Ŝeby zwołać sesję nadzwyczajną w sprawie
przesunięcia środków na Bukową. Poza tym gorąco zapraszam na nasze pierwsze spotkanie
kulturalne które odbędzie się w sobotę o godz. 17.00 na naszym placu.

Radna Zienkiewicz uwaŜam, Ŝe nie moŜna zmarnować tego Ŝe ludzie sami chcą coś zrobić. Mam
prośbę aby poprzeć tą inicjatywę w Zdroisku. W chwalęcicach są teŜ ludzie któzy chcieliby drogę
wykonać w ramach inicjatyw, więc proszę aby się wybrać do tych ludzi i wytłumaczyć im jak krok
po kroku to powinno wyglądać i z jaką kwotą powinni się liczyć.

Wójt Mołodciak popieram kaŜdą inicjatywę społeczną.  Co do Chwalęcic to jestem na jutro
umówiona z Panem Rojem.

Radny Kubera za tydzień w czwartek mamy spotkanie komisji rewizyjnej i chciałbym zaprosić na
nie prezesów klubów.

Radny Rutkowski Pani Wójt obiecała publicznie wjazd i dwie lampy przed kościołem w
Wojcieszycach.

Wójt Mołodciak  a ja sadzę Ŝe jak pojedziemy na sesję nadzwyczajną to zatrzymamy się w
Zdroisku i zobaczymy co tam się dzieje.

Radny Piotrowski a moŜe dzisiaj uchwalimy te pieniądze dla Zdroiska.

Pani Skarbnik nie ma takiej moŜliwości, poniewaŜ nie ma projektu uchwały.

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.

Zamknięcie XXII Sesji Rady Gminy Kłodawa
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Legan zamknął XXII Sesję Rady
Gminy Kłodawa.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Kamila Arciszewska

Przewodniczący Rady Gminy

      Andrzej Legan
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