Protokół z posiedzenia XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa
która odbyła się w dniu 19 listopada 2008r.
w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Kłodawa.
Proponowany porządek obrad.
1.
Sprawy organizacyjne.
a) otwarcie XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kłodawa
b) stwierdzenie quorum
c)
przyjęcie porządku obrad
2.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyraŜenie woli udzielenia pomocy dla Powiatu Gorzowskiego w 2009 roku w zakresie
remontu drogi powiatowej nr 1410 F na odcinku Kłodawa – Mironice
b) podjęcia zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji: Przebudowa i remont ul. Wiśniowej i
Sportowej w miejscowości RóŜanki z odwodnieniem jezdni.
c)
zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej
3.
Wolne wnioski.
4.
Zamknięcie obrad XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Otwarcie posiedzenia
Przewodniczący Legan przywitał wszystkich zebranych na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
Kłodawa
Stwierdzenie quorum
Przewodniczący stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 13 radnych wobec czego jest ona prawomocna
aby móc podejmować na niej uchwały.
Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał go
pod głosowanie.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenie woli udzielenia pomocy dla Powiatu Gorzowskiego w
2009 roku w zakresie remontu drogi powiatowej nr 1410 F na odcinku Kłodawa – Mironice
Wójt Mołodciak omówiła projekt uchwały. Inwestycja realizowana przez Powiat Gorzowski, przy
współpracy z Gminą Kłodawa, przeznaczona jest do finansowania z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Zgodnie z pkt. 5.4 wytycznych programu, opracowanych
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zapewnienie środków finansowych
uchwałą jest niezbędne w momencie złoŜenia wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji.
Termin składania wniosków upływa w dniu 21 listopada 2008 roku. Koszt całości inwestycji
wynosi 1 338 484 zł, w tym środki pozyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011 wyniosą 669 242 zł. Gmina Kłodawa zagwarantuje środki finansowe w
budŜecie na rok 2009 w wysokości 334 621,00 zł.
Radny Mołodciak czy będzie przy okazji robiony ciąg pieszo – rowerowy.
Inspektor Antczak będzie robiona nowa nakładka o tej szerokości co istniejąca droga, regulacja
wpustów i krawęŜniki.
Radny Konieczuk chociaŜ na tym odcinku tam gdzie byłą obora w Mironicach zróbmy ścieŜkę
bo tam piesi nie mają się gdzie podziać.
Radny Mołodciak jeŜeli nie zrobimy tego teraz to przez najbliŜsze 10 lat nie nie zrobimy

Radna Zienkiewicz proszę aby a uchwale było dopisane na jakim odcinku droga będzie robiona.
Inspektor Antczak nie ma takiej moŜliwości, poniewaŜ powiat podjąć juŜ swoją uchwałę a dwie
uchwały muszą być identyczne.
Radna Zienkiewicz w takim razie proszę sporządzić aneks do porozumienia w którym będzie
jasno określone Ŝe odcinek będzie remontowany od ul. Leśnej w Kłodawie do końca Mironic.
Radna Zienkiewicz ja nie rozumiem czemu my akurat ten odcinek będziemy robić a nie drogi
które są w o wiele gorszym stanie, np. Wojcieszyce – RóŜanki, Chwalęcice – Kłodawa. Poza tym ja
wnioskuję o to abyśmy dostali WPI Powiatu Gorzowskiego, inwestujemy takie środki a nie mamy
do wglądu takiego dokumentu.
Wójt Mołodciak na te dwa odcinki będzie składany wniosek. Zostały wybrane takie dwa odcinki
poniewaŜ tylko one spełniają wymogi wyznaczone w wytycznych. Trzeba było pokazać
transgraniczność tych dróg oraz ich niebezpieczeństwo, liczbę wypadków i tylko te dwie drogi
udało się zakwalifikować.
Po dalszej dyskusji Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod głosowanie. W
głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Głosy za – 12
Głosy przeciw --Głosy wstrzymujące się --2
Uchwała została podjęta i zarejestrowana pod pozycją XXVI/198/08
Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji: Przebudowa i
remont ul. Wiśniowej i Sportowej w miejscowości RóŜanki z odwodnieniem jezdni.
Wójt Mołodciak uzasadnienie do uchwały jest identyczne jak w poprzedniej uchwale. Koszt
całości inwestycji wynosi 1.614.000,00 zł, w tym:
1) wnioskowane środki w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 20082011” – w kwocie:
807.000,00 zł,
2) środki własne Gminy Kłodawa – w kwocie: 757.000,00 zł,
3) deklarowana pomoc Powiatu Gorzowskiego – w kwocie: 50.000,00 zł.
Radna Zienkiewicz poprosiła o pokazanie na mapie odcinek jaki będzie wykonywany.
Inspektor Antczak pokazała na mapie odcinek jaki będzie wykonywany.
Radny Lawer to połączy drogę jaką mieszkańcy wykonywali samodzielnie w ramach inicjatyw
społecznych. Społeczeństwo będzie usatysfakcjonowane.
Radna Zienkiewicz tylko proszę o spowalniacz.
Inspektor Antczak będziemy mogli go wykonać dopiero po zrealizowaniu inwestycji.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosy za – 14
Głosy przeciw –
Głosy wstrzymujące się –
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXVI/197/08
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej.
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. Zmienia się paragraf 2 na następujący „Zwalnia się z

opłaty targowej dokonywanie sprzedaŜy produktów ‘’ Musimy to zrobić poniewaŜ uchwała w
poprzednik kształcie zostanie uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Rada złoŜyła wniosek o to aby do wprowadzić poprawkę polegającą na zapisie ze zwalnia się
produkty z własnego gospodarstwa rolnego z terenu Gminy Kłodawa.
Pani Skarbnik powiedziała Ŝe taki zapis będzie niezgodny z prawem, ale jeŜeli taka jest państwa
wola to proszę bardzo.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosy za – 14
Głosy przeciw –
Głosy wstrzymujące się –
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXVI/199/08
Wolne wnioski
Radna Zienkiewicz proszę o przedłoŜenie mi na najbliŜszą komisję budŜetową WPG Starostwa.,
bo do dofinansowania to my jesteśmy super z do komisji przetargowej to juŜ nie bierze się nas pod
uwagę wogóle i wybiera się wykonawców którzy juŜ niejednokrotnie się nie spisali.
Radny Lawer proszę zaprosić na sesję Radnego Powiatu Gorzowskiego Pana Mroza który nas
wesprze.
Radny Kubera proszę o oznakowanie dróg przy których są ścieŜki rowerowe znakiem
nakazującym jazdę po ścieŜce rowerowej.
Radna śołądziejewska ja poruszę kwestię przeznakowania terenu przy szkole. Ten obszar jest
przeznakowany, a nie ma aŜ takiej potrzeby.
Radny Rutkowski co z placem targowym, juŜ od paru miesięcy proszę o jego utwardzenie; część
ulicy Sportowej nie miała szczęścia i asfalt się tam nie wylał, więc moŜe chociaŜ jakiś grys gmina
tam połoŜy.
Radna Zienkiewicz a czy mieszkańcy nie mogą zrobić tego w ramach inicjatyw społecznych.
Radny Konieczuk ja proszę o to aby policja częściej przeprowadzała kontrole przy ścieŜkach
rowerowych, bo jak się jedzie samochodem i się pokazuje kierowcom rowerów, Ŝe ma zjechać na
ścieŜkę to on nas ignoruje, proszę wymóc na naszych dzielnicowych wzmoŜenie kontroli.
Radna Zienkiewicz naszych dzielnicowych znowu nie widać; proszę o ustawienie drogowskazu
jak się wyjeŜdŜa z Rybakowa, Santoczna to jest skrzyŜowanie i ma nie ma Ŝadnego znaku który
mówi gdzie się pojedzie skręcając w dany zakręt.
Wójt Mołodciak Starosta jest poinformowany o znaku i jak będzie miał samochód to to zrobi.
Radny Kubera ja uwaŜam, Ŝe główne drogi gminne powinny być oznakowane, wszystkie inne są
równorzędne i to powoduje Ŝe się zwalnia.
Radny Kubera od dwóch lat koło kościoła w RóŜankach miał stać znak i nic się nie dzieje w ten
sprawie.
Radny Lawer mamy nowy wyremontowany ośrodek i osoba która będzie go dzierŜawiła powinna
równieŜ płacić odpowiednią kwotę.
Radna Kaźmierczak ja w sprawie parkingów przy ośrodku , wiem Ŝe były plany, jak ta kwestia
wygląda.

Wójt Mołodciak jesteśmy w trakcie negocjacji w Sołtysem Banickim, poniewaŜ od niego
będziemy wykupować działkę na parking, ale będzie on tylko gliniasty .Chyba przeznaczę na to
pieniądze z rezerwy Wójta
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.
Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Kłodawa
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XXVI Sesji Rady
Gminy Kłodawa.
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Protokołowała
Kamila Kłosowska
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Legan

