Protokół z posiedzenia XXIV Sesji Rady Gminy Kłodawa,
która odbyła się w dniu 10 września 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 XXII i XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa
2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
3. Sprawozdanie z realizacji planu finansowo rzeczowego Kierownik Biblioteki Gminnej.
4. Sprawozdanie Pani Kierownik GOK z działalności własnej oraz świetlic wiejskich.
5. Informacja dyrektorów Szkół z działalności bieŜącej oraz realizacji wydatków za I półrocze
2008r.
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. uchwalenia miejscowego planu zagospodowania przestrzennego w gminie Kłodawa (lotnisko)
b. przedterminowych wyborów Sołtysa i członka Rady Sołeckiej sołectwa Mironice
c. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Kłodawa obejmującego teren w obrębach: Łośno, Kłodawa, Wojcieszyce
d. zmian budŜetu Gminy Kłodawa na 2008r.
e.
określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
samorządowych placówek oświatowych Gminy Kłodawa oraz warunki i sposób ich przyznawania
f. wystąpienia z członkowstwa w Stowarzyszeniu Lubuskiej Organizacji turystycznej LOT-ur
g. wyraŜenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Gminy Kłodawa
h
wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy nieruchomości gruntowej
i.
nadania nazw ulic w miejscowości Wojcieszyce
j. nadania nazw osiedli i ulic w miejscowości Kłodawa
k.
nadania nazwy placu przy sali wiejskiej w miejscowości Kłodawa
l. nadania nazw ulic w miejscowości RóŜanki
ł. przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kłodawa na lata 2008 – 2013
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie XXIV Sesji Rady Gminy Kłodawa
Otwarcie posiedzenia
Przewodniczący Legan przywitał wszystkich przybyłych na XXIV 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.
Radna Zienkiewicz złoŜyła wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa w miejscowości Wojcieszyce.
Jest to jedna z najwaŜniejszych uchwał jakie podejmuje Rada Gminy. Treść tej uchwały uległa
zmianie. Przedwczoraj dostaliśmy poprawioną uchwałę i uwaŜam Ŝe powinniśmy dokładnie się z
nią zapoznać.
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W związku z brakiem innych wniosków Przewodniczący poddał wniosek Radnej Zienkiewicz
pod głosowanie
głosy za - 5
przeciw – 8
wstrzymało się - 2
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Legan poddał pod głosowanie porządek
obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przyjęcie protokołu z XXII i XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa

Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do protokołów.
Radni nie zgłosili uwag do protokołów, w związku z czym Przewodniczący poddał protokoły pod
głosowanie.
Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
Wójt Mołodciak uzupełniła sprawozdanie o następujące informacje: wystąpiliśmy do sieci róŜnych
hipermarketów z zapytaniem czy będą zainteresowani lokalizacją obiektów na naszym terenie (przy trasie 22
w pobliŜu autokomisu) Na kolejnej sesji wystąpię do Państwa z projektem uchwały dotyczącym
przystąpienia do sporządzenia planu; uzupełnienie do pkt 2 informacji RDK – pojawiła się inicjatywa o
czym wspominaliśmy wcześniej dotycząca połoŜenia nawierzchni bitumicznej na ulicy Bukowej w
Zdroisku. Inicjatywa wsparta jest udziałem Zakładu Energetycznego, oraz prawdopodobnie budŜetu
Wojewody; rozpoczęliśmy nawoŜenie mas ziemnych na boisku w Łośnie; termin modernizacji dróg
rolniczych w Kłodawie i Chwalęcicach jest do 30 października

Radna Zienkiewicz kiedy dokładnie rozpocznie się remont ulicy Polnej w Chwalęcicach bo chyba
juŜ jest po przetargu i wszystko wiadomo.
Wójt Mołodciak 15 września nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą a wykonanie tak jak
wspomniałam do 30 października.
Przewodniczący Legan czy kwota jaka jest wpisana przy pozycji dotyczącej oczyszczalni w Łośnie
dotyczy dokumentacji, czy całej inwestycji.
Wójt Mołodciak w tej kwocie 70 tys jest nasz udział i Starostwa (25 tys)Pan Nowik i
Marcinkiewicz 120.900; Pan Roman Strzelczyk 39 tys. Gmina zobowiązała się wykonać
dokumentację projektową na kwotę 38.500. Pierwszy moduł obejmuje podłączenie bloków
mieszkalnych i terenów jakie gmina sprzedała a takŜe podłączenie istniejących budynków
mieszkalnych.
Radny Lawer na jakim etapie i czy zabezpieczone są środki na budowę kolektora w RóŜankach.
Kierownik Jesis na dzień dzisiejszy kończy się etap projektowania. Następnie dokumentacja
zostanie złoŜona do odpowiednich organów celem uzgodnienia, a potem pozwolenie na budowę.
Pieniądze na ten cel są zabezpieczone w budŜecie.
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W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i
przystąpił do kolejnego.
Sprawozdanie z realizacji planu finansowo rzeczowego Kierownik Biblioteki Gminnej.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Radna Kaźmierczak sprawozdanie było szczegółowo
przeanalizowane na komisji. W związku z nieobecnością Pani Kierownik zrelacjonował nam je Pan
Sekretarz. Komisja była zbudowana działalnością biblioteki. Komisja nie przegłosowania
sprawozdania licząc na dodatkowe informacje od Pani Kierownik. Niestety na dzisiejszej sesji jest
nieobecna.
Sekretarz Czapliński przepraszam za nieobecność Pani Kierownik. Jest ona na zwolnieniu
lekarskim. JeŜeli są jeszcze jakieś zapytania to proszę, przekaŜę je Pani Kierownik po powrocie.
Radny Kubera ja jako sołtys chcę wyrazić podziękowania. Pani Kierownik szuka współpracy
wszędzie tam gdzie moŜe. Współpraca układa się bardzo dobrze. Pani Kierownik jest bardzo
zaangaŜowana. Odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku .Mam tylko taką prośbę aby w
czasie nieobecności Pani Kierownik ktoś ją zastępował. śeby biblioteka nie była zamknięta.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał przyjęcie sprawozdania pod
głosowanie.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Sprawozdanie Pani Kierownik GOK z działalności własnej oraz świetlic wiejskich.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Radna Kaźmierczak było spotkanie z Panią Kierownik na
którym omawiane były wszystkie aspekty pracy GOK-u. Ponadto dwa miesiące wcześniej było
spotkanie z instruktorkami świetlic wiejskich. Spotykamy się dosyć często i wyjaśniamy wszystkie
wątpliwości. Komisja nie miała Ŝadnych uwag do pracy ośrodka i świetlic.
Radni nie zgłosili uwag i zapytań w związku z czym Przewodniczący poddał sprawozdanie pod
głosowanie.
Zostało ono jednogłośnie przyjęte przez Radę.
Informacja dyrektorów Szkół z działalności bieŜącej oraz realizacji wydatków za I półrocze 2008
Przewodnicząca Komisji Oświaty Radna Kaźmierczak odbyło się spotkanie z Panami Dyrektorami.
Omówiliśmy nie tylko sprawozdanie, ale równieŜ przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego. Nie
mieliśmy uwag do sprawozdań. Dyrektorzy są teraz w nowej sytuacji i pewne rzeczy wymagają zmian.
Radni nie zgłosili uwag i zapytań w związku z czym Przewodniczący poddał sprawozdanie pod
głosowanie.
Zostało ono jednogłośnie przyjęte przez Radę.
Interpelacje i zapytania Radnych
Radny Piotrowski czy droga do Państwa Kozioł została zrobiona, bo wygląda bardzo kiepsko.
Kierownik Kwiatkowski jeŜeli chodzi o drogę to przypominam, Ŝe jest to droga naleŜąca do
Nadleśnictwa. Nadleśnictwo zdecydowało się wyremontować nawierzchnię tej drogi. Byłem tam wczoraj
i droga została wyrównana, przewałowana. My spodziewaliśmy się, Ŝe zostanie uzupełniony materiał na
drodze. Niestety takie prace nie miały miejsca, ale nie od nas to zaleŜy bo nie jesteśmy właścicielem.
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Przepust został poprawiony, przyczółki są wykonane, co do jego funkcjonowania nie będzie problemów,
ale z drogą moŜe być, tym bardziej Ŝe jest to jedyna droga leśna, którą firmy przewoŜą drewno z pozysku.
JeŜeli będziemy dostawać sygnały o nie przejezdności tej drogi, to będziemy rozmawiać z Nadleśnictwem.
Radny Rutkowski plac zabaw w Wojcieszycach, Ŝenujące jest to co tam się dzieje. Od roku gmina nie
potrafi wybudować placu zabaw. Teraz tylko śmieci się tam gromadzą; czy moŜemy liczyć na kosiarkę do
nowego boiska, bo kaŜdorazowe wypoŜyczanie kosztuje a cięŜkim sprzętem nie moŜna tam wjeŜdŜać
Wójt Mołodciak brak jest obiektywizmu w tym co Pan mówi, bo w tym roku w Wojcieszycach
wykonałam zadań ponad plan, nie wspominając o boisku gdzie przekroczyłam kwoty. Proszę obiektywnie
powiedzieć czy na placu zabaw nie ma prac. Chcę aby mieszkańcy teŜ się włączyli i pilnowali porządku
na tym terenie.
Kierownik Kwiatkowski plac został wyrównany i uprzątnięty. Boli nas to, Ŝe mieszkańcy nie potrafią
przypilnować tego terenu, tym bardziej Ŝe utylizacja odpadów kosztowała 1.500 zł. Z pracami na placu
wejdziemy w najbliŜszym czasie. Będziemy nawozić humus i siać trawę Ŝeby dobrze się zakorzeniła, nie
robiliśmy tego wcześniej ze względu na warunki atmosferyczne. W przyszłym roku do budŜetu zostaną
wniesione środki urządzenie placu.
Wójt Mołodciak co do kosiarki to wniosek został złoŜony w trakcie roku budŜetowego. Przekazałam go
do słuŜb finansowych i w trakcie prac nad budŜetem zostanie on wniesiony do budŜetu roku przyszłego.
Radny Rutkowski ja jestem nieobiektywny, drodzy państwo rok czasu trwa wyrównanie i do tej pory nie
jest to zrobione, to Ŝe coś się zrobiło w Wojcieszycach nie oznacza Ŝe ma się nie robić zadań
zaplanowanych; co do kosiarki to kaŜde koszenie kosztuje a pieniądze na klub zostały obcięte. Jest
rezerwa budŜetowa z której moŜna kupić kosiarkę. Mieliśmy na nowy samochód dla StraŜy Gminnej a nie
mamy na kosiarkę.
Radna Zienkiewicz proszę o ustawienie fotoradaru pomiędzy świetlicą a basenem. Niestety kierowcy nie
liczą się ze znakami a tamtędy chodzą ludzie, przebiegają dzieci i zwierzęta. Były tam juŜ dwa powaŜne
wypadki, proszę podjąć działania Ŝeby rozwiązać ten problem. Kolejna sprawa - jestem zainteresowana
remontem drogi powiatowej Kłodawa - Marwice. Mieliśmy pieniądze na ten cel, mieliśmy to wykonywać
wspólnie z powiatem i nic się nie dzieje. Nie ma nas kto poinformować bo ani radni powiatowi ani
Starosta nie przychodzą do nas na sesje. Nic się nie dzieje na drogach powiatowych.
Wójt Mołodciak wniosek jest zasadny, ale wiąŜe się to z kosztami dla samorządu. Wystąpię do zarządcy
drogi i policji w celu uściślenia kosztów; co do remontu drogi to wiem Ŝe w tej chwili wszystko jest na
etapie projektowania. Pan Starosta wybiera się do nas więc sam osobiście odpowie na te pytania.
Radny Rutkowski w woli sprostowania to, Ŝe z rezerwy trzeba było dać pieniądze na studnię to nie jest
wina klubu, bo klub dosłownie przyniósł wykonawcę do gminy który zrobiłby to za pieniądze
wcześniejsze, ale Pani Wójt się na to nie zgodziła w związku z powyŜszym potem to kosztowało tyle ile
kosztowało.
Wójt Mołodciak pan Rutkowski jest radnym i takie rzeczy mówi. Zna pan ustawę o finansach
publicznych, państwo razem decydowaliście jakie zadanie wejdą do budŜetu a jakie nie. Za 35 tys
wykonaliśmy taflę boiska, system nawadniający - system sieci wodociągowej nie dał rady zasilić
urządzenia więc wykonaliśmy studnię. Państwo przeznaczyli na ten cel 19 tys, ale nawet to okazało się za
mało, więc ja nie czekając na kolejną sesję sama podjęłam decyzję o przeznaczeniu dodatkowych
środków, bo uznałam Ŝe to jest słuszne. Pan radny rozmawia ze mną tak jak gdyby chodziło o moją
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prywatną kieszeń, a to są pieniądze publiczne.
Radna Zienkiewicz szanujmy nasz czas i mieszkańców, nie bawmy się w przepychanki.
Radny Kubera ja proszę Ŝeby patrzeć okiem gospodarskim na to co zrobiliśmy do tej pory. Jakiś czas
temu była robiona droga na ulicy Jeziornej. Droga była w bardzo dobrym stanie do momentu pojawienia
się developerów. W tej chwili droga jest zniszczona i kto ma ją naprawić. Prośba Ŝeby przyglądać się tego
typu sytuacjom i Ŝeby zmuszać developerów do naprawiania tego co zniszczyli.
Wójt Mołodciak moje słuŜby były na tej drodze. Była juŜ jedna konfrontacja z developerem, ale widzę Ŝe
musimy to powtórzyć. JeŜeli to nie przyniesie efektów to będziemy karać mandatami.
Radny Lawer ja podziękuję i pochwalę nasze słuŜby gminne. Wczoraj na spotkaniu z ANR
zaparkowałem na niedozwolonym miejscu, na kopercie. Nasze słuŜby zadziałały tak szybko Ŝe policja
pojawiła się w ciągu 10 minut za co chylę czoło przed StraŜnikiem Gminnym. Policjant wylegitymował
mnie. Pomimo tego, Ŝe chciałem przyjąć mandat dostałem pouczenie. Bardzo dobrze, Ŝe reakcja była taka
szybka. Mam tylko pytanie czy gdyby była to inna osoba reakcja równieŜ była by taka szybka. Sam
wielokrotnie byłem świadkiem jak urzędnicy parkują w miejscach niedozwolonych i nie ma Ŝadnej
reakcji. Ostatnio samochód policji prawie otarł się o pojazd stojący na miejscu zakazanym i nie było
Ŝadnej reakcji. Pytam się więc czy są równi i równiejsi.
Komendant Matczak to jest Pana kolejne pouczenie, a zdjęcie które pan robił jak ktoś stał na zakazie to
tak się akurat trafiło, Ŝe ta Pani jest niepełnosprawna i zgodnie z prawem mogła tam zaparkować. Nie ma
lepszych i gorszych, a my jesteśmy od tego Ŝeby reagować.
Radna Zienkiewicz strasznie mi przykro Ŝe Pan StraŜnik tak się zachowuje. My prosimy Ŝeby pan był we
wsiach, bo ja nie pamiętam kiedy pan ostatni raz był w Chwalęcicach. Dzisiaj wyjazd z parkingu
zagradzał duŜy srebrny samochód. Pan StraŜnik był w urzędzie i nie było Ŝadnej reakcji. Pan chyba
pomylił role. Zgłaszam, Ŝe na odcinku z Kłodawy do Chwalęcic przy sklepie na linii ciągłej ciągle stoją
samochody i brak jest interwencji z pana strony. Poza tym gmina jest dla mieszkańców nie na odwrót. W
związku z tym, Ŝe jest tak mało miejsca na parkingu to ja wnioskuję o to Ŝeby pracownicy nie parkowali
na miejscach dla mieszkańców.
Radny Lawer to jest skandal Ŝe funkcjonariusz tak się zachowuje. Ten samochód był z Urzędu i nie było
Ŝadnej reakcji i proszę nie mówić, Ŝe jest to polowanie na czarownice. Nawet poprzedni Wójt stawał na
zakazie nie było Ŝadnej interwencji, w końcu znak został przestawiony i wtedy poprzedni Wójt mógł tam
stawać bezkarnie. Ja się do Pana odnoszę z szacunkiem i jedyne o co proszę to o jednakowe traktowanie
wszystkich.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.
podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
Gminie Kłodawa.
Przewodniczący Legan temat jest znany doskonale kaŜdemu z nas. KaŜdy ma juŜ wyrobioną opinię i
zagłosuje zgodnie z nią. Zanim przystąpimy do dyskusji proszę aby była ona merytoryczna.
Radna Zienkiewicz wczoraj w Urzędzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Agencji
Nieruchomości Rolnych, na którym wyraźnie zostało powiedziane, Ŝe jeŜeli Gmina Kłodawa chce przejąć
te tereny to po pierwsze musimy opracować plan za własne pieniądze. Tereny moŜemy przejąć na cel
uŜyteczny społecznie. Inwestycja jaka tam powstanie musi być realizowana i finansowana przez gminę,
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chyba Ŝe znajdziemy kogoś kto będzie to współfinansował, ale środki na to musi w formie darowizny
przekazać gminie. Tylko pod takimi warunkami Agencja przekaŜe nam ten teren. Po ostatnich
wydarzeniach które miały miejsce w między innymi naszej gminie Agencja zaostrzyła przepisy dotyczące
nieodpłatnego przekazywania gruntów gminom. Ja jako Przewodnicząca Komisji BudŜetowej uwaŜam,
Ŝe nie stać nas na projektowanie lotniska, ani jego budowę. Owszem za plan musimy zapłacić bez
względu na to, czy go przyjmiemy czy nie. Mam prośbę, aby kaŜdy we własnym sumieniu rozwaŜył co
jest dla niego waŜniejsze; drogi, kanalizacja czy lotnisko.
Wójt Mołodciak uchwałą nr VIII/81/03 z dnia 24 września 2003 roku podjęliśmy decyzję o przystąpieniu
do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa w obrębie wsi RóŜanki i Wojcieszyce dz. nr
30/11 w RóŜankach i 212/4 w Wojcieszycach. Przedmiot planu to tereny sportu i rekreacji i lotnisko
sportowe wraz z infrastrukturą techniczną. W dniu 12 marca 2004 roku rozpoczęły się prace projektowe.
Zadanie zostało zlecone dla biura planowania przestrzennego ROMAX pana Ropeli. Uchwała
zapoczątkowała procedurę związaną z uchwaleniem wyŜej wymienionego planu zgodnie z zapisami
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Temat był omawiany na wszystkich komisjach
Rady. Mając na uwadze niepokoje jakie wywołały nieścisłe informacje przekazywane dla mieszkańców
wprowadziłam zmiany po ostatniej komisji w tekście uchwały w celu ograniczenia do minimum
uciąŜliwości planowanego lotniska sportowego. Usunięto zapisy które mogłyby wskazywać, Ŝe charakter
lotniska jest inny niŜ sportowy. Nigdy o Ŝadnym innym tu nie rozmawialiśmy. Kolorem zielonym na
uchwale są zaznaczone teksty które wykreśliłam w celu uspokojenia tych niepokoi, natomiast czerwonym
które uzupełniłam Ŝeby zabezpieczyć. Nie zakładam Ŝe projekt uchwały jest czymś co będzie działało
przeciwko tej gminie, wręcz przeciwnie.
Pan Stanisław Wujec Panie Przewodniczący mam pytanie do Pana. Jak Pan widzi to lotnisko. Czy
rzeczywiście jak lotnisko z jednym pasem startowym trawiastym o długości 800 metrów.
Przewodniczący Legan tak jest zapisane w uchwale i tak naleŜy to rozumieć.
Pan Wujec w takim razie mam pytanie. Dlaczego na stronie 4 uchwały pkt 4 ppkt a jest zapis „strefa
lokalizacji dróg startowych i powierzchni manewrowych” oraz pkt nr 7 „ moŜliwość uŜytkowania dróg
startowych w obu kierunkach wschodnim i zachodnim” Jest tu wyraźnie mowa o drogach startowych liczba mnoga z czego wiadomo, Ŝe jedna będzie miała 800 metrów. Druga jest nieokreślona co do
długości. Czy moŜe być to droga betonowa o długości 1300 metrów, moŜe. Jak wynika z załącznika
graficznego nr 1 będącego integralną częścią uchwały ten 1 kl ma niezmiennie długość 1300 metrów.
Dalsze przykłady Ŝe mamy do czynienia z tym samym zamierzeniem. Zarówno dla lotniska
wielofunkcyjnego i małego sportowego droga 4 kdz naleŜy poszerzyć drogę do minimum 23 metrów. Nie
waŜne jakie to będzie lotnisko. Zapotrzebowanie na energię elektryczną 700 kw , potęŜna fabryka.
Budynki mogą mieć wysokość nawet 15 metrów, czyli 4 piętra. Czy to jest określenie małego lotniska. W
całej uchwale nie ma ani razu sformułowania lotniska sportowego, jest tylko i wyłącznie lotnisko . Czy
trzeba więcej przykładów na to, Ŝeby zdać sobie sprawę z tego Ŝe ktoś tu chyba partaczy. Dalsza sprawa,
tytułem dygresji przytoczę arabskie przysłowie „oszukałeś mnie biada Ci, oszukałeś mnie po raz drugi
biada mi”. W Komitecie protestacyjnym nie splamiliśmy się nierzetelną kłamliwą informacją. To dzięki
komitetowi zniknęła lansowana wizja placówek powietrznych z biznesmenami lądującymi na trawiastym
lotnisku a pojawił się betonowy pas o długości 1300 metrów. Teraz pod przykrywką lotniska sportowego
próbuje się nam podrzucić pierwotny projekt z pasem o nieokreślonej długości i nawierzchni. Pisze Pan
Henryk Maciej Woźniak do Prezydenta Jędrzejczaka „jest miejsce dla helikoptera sanitarnego, jest
miejsce dla lotniska sportowego oraz w dalszej perspektywie dla lotniska pasaŜerskiego” Trzeba jeszcze
więcej dowodów. Nie bądźmy głupcami i nie dajmy się oszukać po raz drugi. Lotnisko sportowo
rekreacyjne w przedstawionym zapisie to matactwo. Nie jest równieŜ prawdą Ŝe nie ma w okolicy miejsca
na lotnisko dla Gorzowa. Jakiś czas temu na zlecenie Wojewody firma warszawska opracowała studium
lokalizacyjne lotniska dla Gorzowa . Kolejność: tereny poligonu, Lipek Wielkich, Wojcieszyce. Uwagi na
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bliskość siedzisk ludzkich. Władze Gorzowa równieŜ nie widziały tej lokalizacji z uwagi na „bliskie
sąsiedztwo terenów zurbanizowanych miasta” A naszym władzom nie przeszkadza znacznie bliŜsze
sąsiedztwo Wojcieszyc, RóŜanek, Kłodawy i faktyczna degradacja naszej gminy. Jesteśmy przeciwko
budowie jakiegokolwiek lotniska.
Pani BoŜena Adamczak dziękuję za udzielenie mi głosu. Chcę powiedzieć, Ŝe przemawiają przez nas
wielkie emocje i rozpacz. Dzisiaj jest chyba najwaŜniejsza sesja w historii naszej gminy, poniewaŜ
podejmujecie uchwałę którą Ŝywotnio są zainteresowani mieszkańcy. UwaŜam, Ŝe mieszkam w
najpiękniejszej wsi na świecie, w której mieszkali moi rodzice, w której się wychowałam i w której
mieszka i gospodaruje mój brat. Wielu moich przyjaciół nauczycieli po 40 latach pracy zaciągnęło
gigantyczne kredyty aby móc wybudować się właśnie w RóŜankach, Ŝeby mieszkać w najpiękniejszej
okolicy w najpiękniejszej gminie, bo gmina Kłodawa jest dla mnie najpiękniejsza. Nie zawsze szkiełko i
oko ale czucie i wiara - człowiek jest najwaŜniejszą cząstką przyrody. My jesteśmy mieszkańcami, wy
naszymi radnymi. Nie jesteście kim innym jeśli mieszkacie w Chwalęcicach czy Kłodawie. Prosimy was o
to, wykorzystaliśmy wszystkie moŜliwości aby was o tym przekonać i pokazać jak bardzo zaleŜy nam na
tym Ŝeby mieszać w ekologicznej gminie. Gmina i my przeprowadzaliśmy sondy, pisaliśmy protesty,
wypowiadali się rodzice, rady pedagogiczne, dyrektorzy. Wszyscy prosiliśmy i prosimy aby za naszymi
domami, ogrodami nie było lotniska. To my jesteśmy waszymi wyborcami, nie aeroklub gorzowski. Nas
jest kilka tysięcy. Przyjechaliśmy tu Ŝeby Ŝyć w ekologicznej gminie. My moŜe nie doczekamy lotniska ale
nasze dzieci i wnuki tak. Te samoloty nie będą krąŜyły tylko nad Wojcieszycami i RóŜankami ale równieŜ
nad Kłodawą, Łośnem, Santockiem czy Chwalęcicami. My jesteśmy przeciwni lotnisku. Nie moŜna go
wybudować w sercu, w miejscu w którym mieszkają tysiące ludzi. Nie wiem w jaki inny sposób mogę do
państwa apelować. Nie ma tu dziś tylu mieszkańców ilu chciałoby być. Do 30 marca musieliśmy się
zmobilizować, aby złoŜyć nasze opinie i wnioski. Niektórzy moŜe zapomnieli ile protestów wpłynęło.
Uszanujcie wolę swoich wyborców. My jesteśmy wasi, oddaliśmy na was, na Panią Wójt swoje głosy
prosząc abyście byli naszymi radnymi, Wójtem. Jeszcze wiele mogłabym powiedzieć, ale jeŜeli te słowa
nie pomogą to juŜ Ŝadne inne nie wystarczą.
Pan Popiel Pani Wójt kiepsko odrobiła lekcje, ten projekt uchwały został poprawiony na kolanie. Jest w
nim wiele błędów i nieścisłości a być moŜe celowo został w ten sposób zrobiony. Jest to zrobione tak
jakby Pani Wójt mieszkała w zupełnie innej części Polski. Chciałbym się odnieść do tej części w której
jest mowa o lądowisku sanitarnym. To nie jest tajemnica Poliszynela, to są fakty. Toczą się rozmowy z
Marszałkiem Województwa a pogotowiem ratunkowym o formie własności dla pogotowia ratunkowego,
które chce mieć lądowisko przy naszym szpitalu. Nie w RóŜankach, Wojcieszycach. Te rozmowy się
zintensyfikowały, dlatego Ŝe Dyrekcja szpitala poczuła biznes w spełnianiu tych funkcji przez samolot.
Wiemy doskonale o tym, Ŝe był przygotowany projekt studium wykonalności i kilka propozycji przy
samym szpitalu lądowiska dla helikopterów i wpisywanie w projekt uchwały w obliczu takich
zaawansowanych rozmów i mydlenie oczu, Ŝe tutaj jest cel publiczny, Ŝe tutaj będzie lądowisko sanitarne
jest zwykłym wprowadzaniem nas w błąd. Mało tego 2007 rok, rozporządzenie w sprawie szpitalnych
oddziałów ratunkowych i tam jest napisane w paragrafie 3, Ŝe oddział musi dysponować miejscem dla
śmigłowca ratunkowego zlokalizowanym w takiej odległości, aby moŜliwe było przejęcie osób które
znajdują się w stanie zagroŜenia zdrowotnego bez uczestnictwa specjalistycznych środków transportu
sanitarnego. Czyli na nosze i od razy w szpitalu. Takie są wytyczne. Ale jest odstępstwo od tego, nie
trzeba lądowiska umieszczać przy samych drzwiach , tylko moŜe być 5 minut dojazdu. 7,5 km jest
odległości pomiędzy szpitalem a planowanym lądowiskiem, ale te 5 minut to nie jest czas przejazdu tylko
od momentu kiedy śmigłowiec zejdzie na ziemię do momentu umieszczenia w szpitalu. Z RóŜanek,
Wojcieszyc nie ma takiej moŜliwości. Nie da się przejechać odległości w krócej niŜ 9 minut łamiąc
przepisy. Wpisywanie w projekt uchwały lądowiska medycznego jest kłamstwem i odstępstwem od
przepisów, coś takiego nie powinno być wpisane w projekt uchwały. Pani Wójt słabo odrobione lekcje,
bardzo źle.
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Wójt Mołodciak uwaŜam, Ŝe mój projekt jest dopracowany.
Pani Maciejewska wspominała Pani o zagroŜeniu, ale zagroŜenie jest wszędzie . U nas w Mironicach
jest zagroŜenie gdzie trzeba było zamknąć drogi, domy nam się walą kiedy samochody przejeŜdŜają,
zamykajmy drogę do RóŜanek tam są krzyŜe na drodze, zamykajmy drogę do Marwic, czy lotnisko - tak
się składa Ŝe samolot jest najbezpieczniejszym środkiem transportu. To nie lotnisko jest zagroŜeniem, ale
drogi. Co wy chcecie od Wójtowej, od StraŜnika.
Pan Bielecki chciałbym przypomnieć Pani Wójt co Pani Wójt mówiła, a mówiła Ŝe nie będzie działać
przeciwko mieszkańcom, a Ci mieszkańcy nie chcą lotniska a Pani Wójt chyba zrobiła front. UwaŜam Ŝe
Pani Wójt i urząd szykują zgniłe jajo mieszkańcom. Dlaczego to mówię, bo mieszkałem dwa lata koło
lotniska, odbyłem słuŜbę wojskową w lotnictwie i wiem jaki to jest smród i jak się będzie Ŝyło
mieszkańcom w pobliŜu takiego lotniska.
Radny Rutkowski ja myślę Ŝe tej uchwały nie da się odłoŜyć. Trzeba ją przegłosować, odrzucić. Wiem
jedno, organizowałem spotkanie w Wojcieszycach, ponad 150 osób opowiedziało się jednogłośnie
przeciwko budowie lotniska i dla mnie to jest święte. Nie rozumiem teraz tej dyskusji. Radni wy jesteście
od tego Ŝeby klepnąć tą uchwałę a Gorzów zrobi swoje – oni tak sobie myślą ale mam nadzieję Ŝe
zmienicie zdanie. Lotnisko spowoduje zahamowanie rozwoju RóŜanek i Wojcieszyc. Jeszcze raz apeluję
nie bądźcie naiwni.
Radna Kaźmierczak kolega powiedział o spotkaniu w Wojcieszycach, ja muszę powiedzieć, Ŝe
spotykam się z takim pytaniem prawie codziennie, bo zanim przejadę przez RóŜanki jestem nagabywana ,
pytana jak wygląda sytuacja. Przez ostatnie dwa tygodnie jestem bombardowana róŜnymi argumentami w
róŜnym stylu, z róŜnych stron i powiem, Ŝe to bardzo podwaŜa wiarę w człowieka. Pozostaje mieć
nadzieję Ŝe radni są przedstawicielami mieszkańców i Ŝe reprezentują ich interesy.
Pan Dorosz mam bezpośrednie pytanie do urbanisty. Lotnisko nigdy nie naleŜało do zadań własnych
gminy, czy podejmując opracowanie próbował znaleźć w regionie albo wytłumaczyć zasadność
wciśniętego między dwie miejscowości terenu lotniska, czy to polega na tym Ŝe Pan Wojewoda pokazuje
palcem, a moŜe pan Starosta, marszałek. Proszę określić jak to działa. Na jakiej zasadzie zostało
rozpoczęte te planowanie. Czy to jest potrzebne władzom czy społeczeństwu.
Pan Ropela lotnisko znalazło się w tym miejscu nie ja je wyznaczałem, nie Wojewoda chociaŜ moŜe w
tamtym okresie, nie wiem. Uchwała intencyjna wyznaczała, określała miejsce które jest zgodna z
obowiązującym studium. To była wola Rady Gminy Kłodawa wyraŜona w formie uchwały intencyjnej o
przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyjaśnię Ŝe w
uchwale pojawił się błąd porządkowy, Ŝe wystąpiła liczba mnoga. Słowo lotnisko moŜe zbyt mocno
odcisnęło tutaj zbyt mocno swoje brzemię, to jest funkcja sportowo rekreacyjna. Jedynym lotniskiem
moŜe być takie lotnisko z pasem trawiastym o długości 800 metrów a nie jak mówiono betonowe z pasem
o długości 1300 metrów, bo ten pas jest tylko i wyłącznie jeden. Mogę jeszcze dopowiedzieć Ŝe te 23
metry długości drogi, czy ono wynika z wielkości lotniska, nie - to wynika z ustalonego juŜ na odcinku
ustalonego istniejącego od drogi nr 22 budownictwa mieszkaniowego które na tym odcinku tą drogę
między drogą 22 a Wojcieszycami ustanawia w tym parametrze 23 metrów, to była juŜ konsekwencja
przedłuŜenia tej drogi o tej szerokości, niezaleŜnie od tego czy tam będzie lotnisko czy nie. Czy będzie to
miejsce dla lotniska pasaŜerskiego w jakimś podtekście – kaŜdy zapis prawa miejscowego jest zapisem
prawa miejscowego i jeśli tu nie ma pasaŜerskości to tej pasaŜerskości nie ma w tym brzmieniu, jeśli ta
uchwała wolą Rady Gminy miała by być uchwalona.
Pan Sokołowski przyjęcie uchwały dopuszczającej powstanie lotniska rodzi konflikt społeczny i pytanie
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co na tym zyskuje gmina. Wczorajsze spotkanie z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych
wykazało jednoznacznie, Ŝe brak środków finansowych uniemoŜliwia przejecie terenów od Agencji
Nieruchomości Rolnych. Pani Wójt miała zadane pytanie odnośnie dysponowania środkami finansowymi
teraz, bądź w przyszłości nie odpowiedziała na to pytanie, nie miała odwagi odpowiedzieć wprost, Ŝe nie
ma tych środków, Ŝe nie ma pomysłu na pozyskanie - odpowiedziała ogólnie pomimo, Ŝe ona będzie
wykonawczynią uchwały która dzisiaj będzie podjęta. Wracając do planu – Pani Wójt ten plan jest
wyśmienity, majstersztyk. Panie Ropela, szanowni radni bo to trzeba podkreślić, jest wymieniona jedna
droga o powierzchni trawiastej i długości 800 metrów – ona jest wymieniona, to nie przypadek Ŝe
występuje liczba mnoga , wy nad tym pracowaliście non stop. W ciągu 14 dni zmieniliście projekt
uchwały co najmniej dwa razy. Wszystko działo się w olbrzymim tempie właśnie po to, Ŝeby nie było
czasu na analizy. Pan Ropela niech pan potwierdzi, tego oczekuję bo tak jest, Ŝe długość lotniska zamyka
się w tym samym obszarze co pierwotny plan który był maglowany w lutym i marcu, czyli nie
wymieniając dróg startowych pozostałe które są w liczbie mnogiej. MoŜna domniemać, Ŝe one mogą
mieć dokładnie tą samą długość czyli 1300 metrów. To pierwsza kwestia druga jest taka, Ŝe uchwała
sprawia wraŜenie, Ŝe dotyczy lotniska sportowego ale „przedmiotem opracowań planu są teren lotniska
(przecinek) sportu i rekreacji oznaczone symbolem 1 kl. Nie ma lotniska sportowego. Lotnisko jest
wymienione w treści uchwały 11 razy i ani razu nie ma pojęcia lotnisko sportowe a jak pan wie pojęcie
lotniska jest bardzo waŜne. Pani Wójt wczoraj na spotkaniu z ANR publicznie powiedziałem Pani Ŝe nie
ma zapisu lotnisko sportowe, Pani powiedziała jest, proszę pokazać. To jest kłamstwo i oszukiwanie
radnych.
Pan Ropela nie ma dosłownie literalnie wpisanego określenia lotnisko sportowe, bo ono jest wypisane w
paragrafie 3 jako główne funkcje terenu. Pan Ropela odczytał paragraf 3. Jeśli chodzi o długość drogi
startowej występującej w liczbie mnogiej, to ulegnie autopoprawce. Długość terenu jest taka a nie inna i
tam moŜna zmieścić nawet kilometrowy pas ,natomiast wiąŜący zapis jest w prawie miejscowym.
Załącznik graficzny jest tylko załącznikiem umoŜliwiającym zobrazowanie ustaleń tekstowych które są de
facto najwaŜniejsze. W ustaleniach tekstowych określony jest jeden pas trawiasty o długości 800 metrów.
Pan Kecana jestem mieszkańcem Gorzowa od czterech lat płacę podatki w gminie Kłodawa , od roku
mam pozwolenie na budowę. Wystarczyło mi powiedzieć Ŝe będę mieszkał w sąsiedztwie lotniska ja bym
takich pieniędzy jakie włoŜyłem w tą budowę nie włoŜył. Nie stać mnie na to Ŝeby drugi raz się budować.
Moja koleŜanka nauczycielka powiedziała Ŝe pracujemy tyle lat Ŝeby uciec z miasta i zamieszkać w ciszy i
spokoju. Moja posiadłość według banku jest warta ok 580 tys zł. Ciekawe ile będzie warta po tej uchwale.
Mam nadzieję Ŝe do tego nie dojdzie. To są moje pieniądze a gmina nie ma pieniędzy Ŝeby budować
lotnisko. Ja byłem wczoraj na spotkaniu z Panem prezesem Agencji od którego zresztą kupiłem kawałek
ziemi i ten pan teŜ nie powiedział. O tym Ŝe planowane jest tutaj lotnisko powiedział mi mój kolega ja mu
nie wierzyłem. Zadałem wczoraj Pani Wójt jedno pytanie czy do Pani Wójt zgłosiły się osoby z gminy z
prośbą wybudowania lotniska. Bo pan prezes powiedział, Ŝe tereny mogą być przeznaczone na cele
społeczno uŜyteczne. Nie nie ma takiego pisma, są za to protesty mieszkańców przeciwko budowie
lotniska i tam jest tych osób o wiele więcej. Wygląda na to Ŝe Pani Wójt reprezentuje interesy Gorzowa a
nie mieszkańców ja się z tym nie zgadzam.
Radna Zienkiewicz po pierwsze proszę nie wkładać w moje usta słów Ŝe Pani Wójt źle odrobiła lekcje,
to nie są moje słowa i jeŜeli tak to zostało odebrane to przepraszam. Ale jeszcze raz czuję się w
obowiązku powiedzieć Ŝe jest coś za coś. Nie ma nic za darmo. Przejęcie tych terenów wiąŜe się z
duŜymi nakładami finansowymi i mam pytanie do Pani z Mironic, czy Pani chce lotnisko czy świetlicę, bo
ja w Chwalęcicach chcę drogi i kanalizację i jeŜeli ktoś zabiera głos w sprawie tak istotnej to nie wypada
Ŝeby wychodził przed końcem dyskusji.
Pani Maciejewska proszę nas nie szantaŜować. Nam się ta świetlica naleŜy.
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Pan Popiel Pani GraŜyno przepraszam takie słowa nie padły z moich ust. Powiedziałem Ŝe projekt był
przygotowywany na kolanie bo tych projektów było trzy albo cztery i moŜe jeszcze inny mają państwo
przez sobą. I o to mi chodziło, Ŝe on był szybko przygotowywany. Pan Ropela mówił o autoporawkach o
jednym pasie trawiastym ale w tym samym punkcie jest w uwagach napisane Ŝe dopuszcza się moŜliwość
zmian w przebiegu granic pomiędzy strefami co oznacza tak jak mówił Pan projektant Ŝe tam moŜna
zmieścić nawet tysiąc metrów, tym projektem dopuszczamy zmiany dlatego przyjdzie nam to lotnisko
budować.
Radny Rutkowski ja myślę Ŝe pan projektant zrobił swoje i do niego nie moŜna mieć zastrzeŜeń. My z
tego lotniska nie będziemy mieć nic. W tej chwili mamy jakieś drobne opłaty, ale potem przejmie to
stowarzyszenie które jest zwolnione z opłat i my z tego nie będziemy mieli nic. A oni zwrócą się jeszcze
do gminy z prośbą do gminy o pieniądze na działalność bo jako stowarzyszenie mają do tego prawo.
Składam wniosek o to Ŝeby zakończyć dyskusję.
Radny Lawer ja chciałbym jeszcze zabrać głos i zadać dwa pytania. Pierwsze czy w oparciu o
przegłosowanie tej uchwały gmina otrzyma 200 hektarów ziemi i czy budowa lotniska mieści się w
zadaniach własnych gminy i czy gmina moŜe to lotnisko budować, bo przepisy mówią Ŝe nie moŜe. W
ustawie o samorządzie gminnym jest napisane Ŝe do zadań własnych gminy naleŜy budowa szkół,
przedszkoli, kanalizacji, wodociągów a nie lotnisk .Jak to się ma do dokumentów które zostały nam
przedłoŜone. Ja mam wniosek o to Ŝeby jeŜeli dojdzie do głosowania było to głosowanie imienne, Ŝeby
kaŜdy radny miał odwagę taką Ŝe będzie sposób jego głosowania będzie odnotowany.
Przewodniczący Legan prezes Agencji powiedział wczoraj Ŝe moŜemy dostać tyle ile będzie obejmował
plan, ale moŜemy dostawać te ziemie w częściach. Nie ma takiej opcji Ŝe z chwilą podjęcia uchwały
otrzymujemy cały teren. Co do celu, to prezes mówił Ŝe moŜna by to było podciągnąć jako cel publiczny.
Co do głosowania imiennego to głosowanie jest jawne jest nas 15 kamery pracują, w telewizji się
zobaczycie, ale wniosek padł będziemy głosować.
Radna śołądziejewska gdybym myślała w taki sam sposób jak Pan Kecana to miałabym pretensje do
wszystkich ludzi którzy przeprowadzili się do Kłodawy do RóŜanek , poniewaŜ 20 lat temu kiedy
przeprowadzałam się do Kłodawy obok mojej posesji jeździł kombajn i kosił zboŜe, a teraz mnie
zabudowano – znak czasu. Nie mam pretensji dostosowałam się, teŜ wyłoŜyłam pieniądze i nic nie mogę
zrobić. Chcę się teraz odnieść do komitetu protestacyjnego – spotykaliśmy się z państwem,
analizowaliśmy argumenty, ale oprócz was spotykaliśmy się równieŜ z duŜą częścią Kłodawy, moŜe nie
na zebraniach moŜe w rozmowach indywidualnych, ale reprezentujemy teŜ ludzi którzy mają odmienne
zdanie niŜ państwo.
Pan Kecana ja nie mam nic przeciwko temu Ŝeby tam powstało osiedle mieszkaniowe, będzie nam się
Ŝyło wspaniale razem.
Radny Lawer panie Przewodniczący jeŜeli w kwestii formalnej to musi pan udzielić głosu, musi się pan
trzymać prawa. Ja mogę twierdzić Ŝe Pan jest jednostronny. WaŜna sprawa moŜna powiedzieć Ŝycia i
śmierci dla mieszkańców a pan zabiera głos. Po raz kolejny upominam Pana Ŝe postępuje pan w imieniu
swoim a nie Rady.
Przewodniczący przegłosował wniosek Radnego Rutkowskiego.
Głosy za - 14
głosy przeciw --głos wstrzymujące się – 1
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Następnie Przewodniczący poddał wniosek Radnego Lawera odnośnie głosowania imiennego
glosy za – 6
głosy przeciw – 9
wstrzymało się --

W związku z przyjęciem wniosku Radnego Rutkowskiego Przewodniczący Legan zamknął dyskusję i
podał projekt uchwały pod głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 8
głosy przeciw
–6
głosy wstrzymujące się
-1
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXIV/167/2008
Pani Adamczak to jest wielki skandal.
podjęcie uchwały w sprawie przedterminowych wyborów Sołtysa i Członka Rady Sołeckiej Sołectwa
Mironice
Przewodniczący Legan Państwo wcześniej dostali projekt uchwały, oraz dołączone do niej wnioski
sporządzone przez mieszkańców Mironic. W Mironicach powstał konflikt pomiędzy Sołtysem a
mieszkańcami. Ja i Pani Wójt prowadziliśmy mediacje ze stronami, spotykaliśmy się parokrotnie ale do
niczego to nie doprowadziło. Wpłynął wniosek mieszkańców Mironic o odwołanie sołtysa. Organem
zobowiązanym do przeprowadzenia nowych wyborów jest Rada Gminy. Stąd ta dzisiejsza uchwała.
Proszę tylko o uszczegółowienie w par. 1 i wpisanie daty 24.09.2008 o godz. 17.30 w budynku
gospodarczym przy pałacyku (Mironice 15).
Radny Kubera zebranie wyborcze wnioskowało do Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli
wydatkowania środków przez sołtysa i Radę Sołecką. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę
wydatków finansowych. Kontrolowano ostatnie 5 lat, a szczegółowo ostatni rok. Komisja stwierdziła, Ŝe
wydatki były dobrze wydatkowane, nie stwierdzono Ŝadnych nieprawidłowości. Chcę zaznaczyć Ŝe ta
nieduŜa miejscowość regularnie uczestniczyła w zabawach gminnych. Pani Skarbnik przedstawiła nam
faktury na zakup róŜnych rzeczy. Pani Skarbnik nie miała zastrzeŜeń co do przedłoŜonych faktur.
Radna Zienkiewicz poprosiła o zajęcie głosu sołtysa wyjaśniając Ŝe część zarzutów skierowanych do
Sołtysa nie powinno się znaleźć we wniosku poniewaŜ na niektóre rzecz takie jak kanalizacja nie ma on
wpływu
Sołtys Brylewicz ustosunkował się do zarzutów przedstawionych przez mieszkańców Mironic.
(wypowiedź niemoŜliwa do odsłuchania)
Radna Kaźmierczak myślę, Ŝe jest to uchwała pro forma, bo gdybyśmy nawet nie przegłosowali to
byłoby to wbrew demokracji. Mnie dziwią zarzuty typu dzień dobry itd. Myślę Ŝe Ŝycie sołtysa w
Mironicach nie byłoby łatwe, stąd moŜe lepiej to przegłosować.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 11
głosy przed
–0
głosy wstrzymujące się
-1
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXIV/168/2008
podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kłodawa obejmującego teren w obrębach: Łośno, Kłodawa, Wojcieszyce.
Kierownik Jesis uchwała była juŜ raz podejmowana przez Radę. Do nadzoru trafiła uchwałą bez
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załącznika graficznego w związku z tym została ona uchylona przez Nadzór Wojewody. Moglibyśmy się
odwołać od decyzji i prawdopodobnie wygrać poniewaŜ załączniki graficzne znajdowały się w
dokumentacji planistycznej, ale byłaby to procedura długotrwała. W związku z powyŜszym najlepiej
będzie jeŜeli Rada podejmie tą uchwałę jeszcze raz abyśmy mogli rozpocząć procedurę.
głosy za podjęciem uchwały – 12
głosy przed
–0
głosy wstrzymujące się
-0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXIV/169/2008
podjęcie uchwały w sprawie zmian budŜetu Gminy Kłodawa na 2008r.
Pani Skarbnik w materiałach został państwu dostarczony poprawiony projekt uchwały. Mówiłam o tym
na komisjach . Zmienił się sposób finansowania szkół, zmniejszamy dotację i dajemy ją w postaci
paragrafów. Od teraz obowiązuje szczegółowa klasyfikacja dotycząca szkół.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 12
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXIV/170/08
podjęcie uchwały w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli samorządowych, placówek oświatowych Gminy Kłodawa oraz warunki i sposób ich
przyznawania.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Radna Kaźmierczak jest to uchwała porządkująca wynikająca ze
zmiany sposobu prowadzenia szkół. Projekt został zaakceptowany przez komisję.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 12
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXIV/171/08
podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z członkostwa w Stowarzyszeniu Lubuskiej Organizacji
Turystycznej LOT-ur.
Wójt Mołodciak wnioskuję o podjęcie tej uchwały. Chcemy wystąpić z tego stowarzyszenia poniewaŜ,
nie czerpiemy z niego Ŝadnych korzyści. Uczestnictwo polega tylko na wpłacaniu składek. Jest to 2 tys
rocznie. Nie ma potrzeby wydawania tych środków.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 12
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-1
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXIV/172/2008
podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Gminy
Kłodawa
Przewodniczący Legan do Uchwały Rady Gminy Kłodawa. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział
w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 42 wniósł o wyraŜenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy na
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zasadzie porozumienia stron z radnym Gminy Kłodawa – Panem Ryszardem Obidowskim, który jest
obecnie zatrudniony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp. na stanowisku
magazyniera. Rozwiązanie stosunku pracy spowodowane jest zmniejszeniem stanu zatrudnienia w
Oddziale , czyli przyczynami leŜącymi po stronie pracodawcy (podstawa prawna: Art. 10 ustawy z
dn. 13.03.2003r. O szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z
przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z 2003r. z późniejszymi zmianami,
oraz art. 30, § 1, pkt. 1KP).
WyraŜenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym jest kompetencją Rady Gminy o charakterze
uznaniowym. Mając na uwadze fakt braku związku pomiędzy rozwiązaniem umowy o pracę a pełnieniem
obowiązków radnego, Rada Gminy wyraŜa zgodę na rozwiązanie. Radny zgadza się na rozwiązanie
umowy o pracę.
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 12
głosy przeciw
–0
-0
głosy wstrzymujące się
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXIV/173/2008
podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy nieruchomości
gruntowej.
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. Pan Tołkaczewski jest dzierŜawcą przedmiotowej działki od
1998 roku. Prowadzi na niej produkcję ogrodniczą. Korzysta z dotacji unijnej na gospodarstwo nisko
towarowe. W momencie składania wniosku o dotacje nie wiedział , Ŝe musi być dzierŜawcą
nieruchomości przez kolejne 5 lat. W przypadku nie przedłuŜenia umowy dotacja będzie podlegała
zwrotowi wraz z odsetkami. Dla nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania przestrzennego. W studium oraz m.p.z.p zamierzam tę nieruchomość przeznaczyć na
cele nierolnicze. UwaŜam, Ŝe w chwili obecnej moŜna ją przeznaczyć do dalszej dzierŜawy.
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 13
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXIV/174/2008
podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wojcieszyce.
Kierownik Jesis projekt uchwały ma pozytywną opinię Rady Sołeckiej.
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 13
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXIV/175/2008
podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw osiedli i ulic w miejscowości Kłodawa.
Kierownik Jesis projekt uchwały ma pozytywną opinię Rady Sołeckiej.
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 13
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głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXIV/176/2008
podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placu przy sali wiejskiej w miejscowości Kłodawa.
Kierownik Jesis projekt uchwały ma pozytywną opinię Rady Sołeckiej.
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 10
głosy przeciw
–0
-3
głosy wstrzymujące się
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXIV/177/2008
podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości RóŜanki.
Kierownik Jesis projekt uchwały ma pozytywną opinię Rady Sołeckiej.
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 13
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-0
Uchwała Nr XXIV/178/2008
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu rozwoju Lokalnego Gminy Kłodawa na lata 2008 – 2015.
Przewodniczący Legan uchwałą była omawiana na komisjach i uzyskała opinię pozytywną.
Wójt Mołodciak sądzę, Ŝe będziemy musieli wprowadzić zapis o lotnisku, ale dzisiaj tego Państwu nie
proponuję.
Radna Zienkiewicz sądzę, Ŝe to jest głębokie nieporozumienie wprowadzenie lotniska do WPI. MoŜemy
przeprowadzić referendum i mieszkańcy na pewno opowiedzą się za kanalizacją i drogami.
Wójt Mołodciak ja nie mówię o budowie tylko pieniądzach na dokumentację dzięki którym przejmiemy
te tereny.
Radna Zienkiewicz nie mamy środków na dokumentacje na dokończenie kanalizacji więc nie mówmy o
dokumentacji na te tereny. Swojego czasu był u nas na sesji Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego,
który mówił, Ŝe my mamy tylko podjąć uchwałę a oni zrobią resztę. Ile pieniędzy dostaliśmy od
Wojewody.
Wójt Mołodciak dostaliśmy ok 30 tys na dokumentację. Ja mówię o dokumentacji na przejęcie tych
gruntów a nie o budowie lotniska.
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 13
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana po pozycją Nr XXIV/179/2008
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Wolne wnioski
Radna Zienkiewicz mówiliśmy o tym Ŝeby sołectwa wykorzystały swoje środki do końca października,
w związku z tym zostało juŜ niewiele czasu. JeŜeli sołectwa mają jakieś plany na listopad grudzień, to
muszą określić jakie będą to kwoty. W związku z powyŜszym proszę o przygotowanie informacji dla Rad
sołeckich ile im pozostało do wykorzystania łącznie ze środkami pozostałymi z roku ubiegłego i podatku
za psy. Chciałam się zapytać o te działki w lesie jak się jedzie z Chwalęcic do Santocka. Ten teren jest
nasz czy prywatny.
Kierownik Jesis prywatny.
Wójt Mołodciak Rady sołeckie otrzymają takie informacje.
Radny Kubera proszę aby sołtysi rozprowadzili po wsi informację Ŝe Cliv Harris będzie w Kłodawie
02.10 o godz. 17.45. Plakaty moŜna odebrać od Pani Zosi.
Sołtys Kłos – Gryska proszę o przekazanie sołtysom, Ŝe moŜna odbierać protokoły suszowe. Ponadto
mieszkańcy niepokoją się brakiem działań i informacji związanych z modernizacją drogi krajowej nr 22.
Wójt Mołodciak Pani sołtys pracuje w referacie drogownictwa i powinna wiedzieć, Ŝe powodem
opóźnień są zmiany kierownictwa w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Przewodniczący Legan do mnie mieszkańcy zgłaszają się z zapytaniem czy są jakieś odszkodowania za
to Ŝe kładzie się gazociąg.
Kierownik Jesis przy rozliczeniach inwestor będzie rozmawiał indywidualnie z właścicielem gruntów.
Radny Lawer kontrola NIK-u wykazała Ŝe GDDKiA ma ponad miliard zł nie wydanych pieniędzy, nad
czym moŜna z przykrością ubolewać.
Radna Kaźmierczak na ostatnie posiedzenie komisji oświaty przyszły dwie bardzo zdeterminowane
kobiety. Przedstawiły one swoje problemy lokalowe. Czy są juŜ jakieś decyzje w ich sprawie.
Przewodniczący Legan do mnie równieŜ wpłynęło pismo w tej sprawie. Skieruję je chyba do Pani Wójt,
bo my jako Rada nie moŜemy podjąć Ŝadnych kroków w tej sprawie.
Sołtys Gryska Ci państwo są tak samo jak ich rodzice są odpowiedzialni za to co się dzieje. Państwo
mają zaległości w opłatach na około 20 tys zł. Nie płacą od dawna. My nie moŜemy ciągle dawać nie
otrzymując nic w zamian, bo ustawi nam się długa kolejka. Ci państwo są na liście do eksmisji
Radna Zienkiewicz wybudowaliśmy mnóstwo ścieŜek z polbruku, wszędzie w spoinach jest mnóstwo
chwastów, Ŝeby one nie zniszczyły naszej pracy, kto się tym zajmie; miał przybyć Pan Starosta Ŝeby
wyjaśnić kwestię budowy drogi na Marwice nie ma Starosty, ale proszę Ŝeby wyjaśnić ten temat i podać
nam informację; było oficjalnie powiedziane, Ŝe będzie budowana ścieŜka rowerowa z Chwalęcic do
Gorzowa, nic się nie dzieje w tej sprawie; miała być równieŜ modernizowana ul. Wyszyńskiego i ja proszę
o informację na jakie drogi zostanie skierowany ruch i co w sytuacji jeŜeli cały ruch zostanie skierowany
przez Chwalęcice; dlaczego Radni powiatowi nas nie odwiedzają.
Wójt Mołodciak oni są teraz w Kostrzynie, poruszana jest kwestia szpitala. Pan Starosta myślał, Ŝe to się
wcześniej skończy i będzie mógł przybyć, ale spotkanie się przedłuŜa; chodnik ruszy na pewno najpóźniej
do końca września; co do drogi na Marwice to Starosta na kolejnej sesji juŜ będzie i sam osobiście
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odpowie na ty pytania; sądzę Ŝe równieŜ zaprosimy kogoś z miasta zęby opowiedział nam o remoncie ul.
Wyszyńskiego; co do polbruków, zastanowimy się nad rozwiązaniem tej kwestii przy pomocy osób
sprzątających place.
Radny Kubera nasz Premier mówił o tym Ŝe będą budowane obwodnice, w związku z tym apel do Pani
Wójt , aby podgrzewała atmosferę odnośnie obwodnicy Kłodawa.
Radny Lawer był wykonany asfalt od ulicy Lipowej w kierunku Szkolnej i tam jest studzienka która się
zapada, proszę o interwencję. Kolejna sprawa, zostały postawione 3 punkty świetlne przy boisku, ale one
nie świecą, proszę o wyjaśnienie. Chciałbym wnieść wniosek o zmianę planu pracy Komisji Rewizyjnej
związanej z kontrolą audytów placówek oświatowych i chciałbym otrzymać podstawę prawną mówiącą o
niemoŜliwości nie udostępnienia go dla radnych.
Kierownik Kwiatkowski poproszę aby radny po sesji dokładnie zlokalizował mi miejsce zapadnięcia się
tej studzienki.
Radna Zienkiewicz dla mnie oczywiste jest Ŝe kaŜdy protokół pokontrolny trafia do komisji rewizyjnej i
nie za bardzo rozumiem dlaczego ta uchwała jest potrzebna. Proszę aby Pani mecenas powiedziała jaki
przepis zabrania zapoznania się z takimi dokumentami.
Pani mecenas ja równieŜ nie spotkałam się z takimi przepisami. Problem stanowią dane osobowe których
nie moŜna udostępniać.
Radna śołądziejewska tu chyba zaszło jakieś nieporozumienie. Ja słyszałam na komisji oświaty, Ŝe
moŜna udostępnić protokół. JeŜeli jest jakaś wątpliwość z nazwiskami to naleŜy je wyjąć. Chodziło o to Ŝe
zgodnie ze Statutem kompetencją Rady Gminy jest wnoszenie zmian do planu pracy zatwierdzonego na
rok i o to chodziło. JeŜeli komisja rewizyjna chce się tym zająć to musi zmienić uchwałę zmieniającą plan.
Radny Kubera komisja rewizyjna pracuje zgodnie z planem. W planie na przyszły rok będzie punkt
mówiący o tym Ŝe Komisja Rewizyjna moŜe kontrolować protokoły. JeŜeli to jest kwestia problematyczna
to moŜe teraz podejmijmy uchwałę.
Pani mecenas to jest niemoŜliwe, poniewaŜ nie ma projektu uchwały i porządek obrad został juŜ
zatwierdzony.
Radny Kubera w takim razie zrobimy to na kolejnej sesji.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.
Zamknięcie XXIV Sesji Rady Gminy Kłodawa
Przewodniczący Legan podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXIV Sesji Rady Gminy
Kłodawa

protokołowała
Kamila Kłosowska
Przewodniczący Rady Gminy

- 16 -

Andrzej Legan
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