Protokół z posiedzenia XXVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa,
która odbyła się w dniu 29 grudnia 2008r.
w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej
Proponowany porządek obrad
1. Sprawy organizacyjne
a) otwarcie posiedzenia
b) stwierdzenie quorum
c) przyjęcie porządku obrad
2. Interpelacje i zapytania radnych
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia BudŜetu Gminy Kłodawa na 2009 rok
b) regulamin wynagradzania nauczycieli w 2009r.
c) ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia
ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami w oświatowych
jednostkach budŜetowych Gminy Kłodawa
d) określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
samorządowych placówek oświatowych Gminy Kłodawa oraz warunki i sposób ich
przyznawania
e) ustalenia wysokości stawek opłaty stałej w przedszkolach na terenie Gminy Kłodawa w roku
2009
f) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla ośrodka
przywodnego nad jeziorem Nierzym
g) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa w
miejscowości Santocko
h) wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłodawa
i) wyraŜenia zgody na przejęcie darowizny od osoby fizycznej
j) planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2009r.
k) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009r.
4.Wolne wnioski
5. Zamknięcie XXVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa
Otwarcie posiedzenia
Przewodniczący Legan przywitał wszystkich przybyłych na obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Legan na podstawie załączonej listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 13
radnych wobec czego sesja jest prawomocna aby móc podejmować na niej uchwały.
Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał porządek obrad pod
głosowanie.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Wójt Mołodciak omówiła sprawozdanie, które radni otrzymali w materiałach sesyjnych.
Przewodniczący poprosił o zapytania.
Radni nie zgłosili zapytań w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan zamknął dyskusję w tym
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punkcie.
Interpelacje i zapytania radnych
Przewodniczący zapytał radnych czy zgłaszają interpelacje lub zapytania.
Radni nie zgłosili interpelacji w związku z czym Przewodniczący Legan zamknął punkt i przystąpił do
kolejnego.
podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Kłodawa na 2009 rok
Pani Skarbnik omówiła autopoprawki do budŜetu Gminy Kłodawa na 2009 rok oraz odczytała
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
Radna Zienkiewicz odczytała wnioski zgłoszone przez Komisję i poprosiła o przedstawienie
sposobu ich załatwienia
1. Utrzymanie diet radnych na tym samym poziomie
Pani Skarbnik w budŜecie jest kwota zaproponowana przez Przewodniczącego ale te pieniądze
nie zostaną do końca wykorzystane.
2. Zmniejszyć środki przeznaczone na zakup mebli do Biura Rady do10 tys zł.
zmniejszone
3. Zmniejszyć wydatki na podróŜe słuŜbowe i krajowe radnych.
zmniejszone
4. Zmniejszyć wydatki na szkolenia radnych do 2 tys zł.
zmniejszone
5. PodwyŜki pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych GOK, GOPS, straŜ Gminna
zmniejszyć do 3%
zmniejszone
6. Zredukować fundusz nagród dla Urzędu Gminy i jednostek podległych GOK,GOPS,ZK do 1%.
zmniejszone
7. Zmniejszyć środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe w Urzędzie Gminy.
Zmniejszone.
8. Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposaŜenia w Urzędzie Gminy pozostawić na
poziomie roku ubiegłego.
Pani Skarbnik pozostawiamy kwotę jaką zaproponowaliśmy w projekcie budŜetu
przedstawionym przez Panią Wójt, poniewaŜ w tej zwiększonej kwocie są środki na
klimatyzację.
9. Zmniejszyć dofinansowanie GOK o dotację na świetlicę w Wojcieszycach – zdublowane
wydatki na tą samą działalność
Pani Skarbnik zmniejszyłam dotację dla GOK-u.
10.
RozwaŜyć konieczność zatrudniania tylu instruktorów w GOK-u.
11.Wprowadzić do budŜetu opracowanie projektu siedziby Zakładu Komunalnego
Pani Skarbnik kwota została ujęta
12.Zorganizować spotkanie z przedstawicielem Agencji Nieruchomości Rolnych na temat gruntów pod
lotnisko.
Wójt Mołodciak czekamy aŜ Dyrektor wyznaczy nam termin.
Radny Rutkowski zgłosił wniosek o wykreślenie z budŜetu pozycję lotnisko.
Przewodniczący Legan poddał wniosek pod głosowanie.
Głosy za – 5
głosy przeciw – 6
głosy wstrzymujące się - 2
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Radna Zienkiewicz dlaczego rok rocznie na funduszy ochrony środowiska zostaje tyle pieniędzy
Pani Skarbnik one juŜ teraz będą wykorzystywane.
Radni nie zgłosili więcej uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan poddał projekt
uchwał pod głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 9
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-4
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXVIII/206/2008
podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Wójt Wegienek jest to uchwała corocznie przez nas podejmowana. Poproszę Przewodniczącą
Komisji o przedstawienie poprawek.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Kaźmierczak Komisja Oświaty która analizowała projekt
uchwały wniosła poprawkę polegającą na zamianie procentowej dodatku motywacyjnego. Komisja
proponowała aby 5% dodatek przysługiwał dla dyrektora a 10% dla nauczycieli.
Wójt Mołociak zgłaszam autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na zamianie procentowej
dodatku motywacyjnego. Komisja proponowała aby 5% dodatek przysługiwał dla dyrektora a 10%
dla nauczycieli.
Dyrektor Król gratuluję dobrego samopoczucia i pomysłów jeŜeli chodzi o dodatki motywacyjne.
Jest to to pierwsza gmina która podwyŜsza pracownikom a obniŜa osobom zarządzającym. Z tego
co przeczytałem jest do dodatek nie 5 i 10 % tylko od 5 i od 10%. Jeśli juŜ to ustalmy Ŝe to będzie
promil a nie procent, bo to trochę śmiesznie wygląda. Trzeba zwrócić uwagę Ŝe dodatek
motywacyjny dla nauczycieli jest delegacją dyrektora. Ten jeden procent jest ustalone w subwencji
oświatowej i to jest niewielka kwota. Delegacją samorządów jest podwyŜszenie dodatków
motywacyjnych i wtedy moŜemy dzielić te pieniądze. No bo w tej chili mówimy o niczym. JeŜeli ja
mam dzielić 32 zł. dodatek motywacyjny to jest niepowaŜne. Państwo mogą to przegłosować ale
chciałbym wrócić w przyszłym roku do podwyŜszenia dodatków motywacyjnych dla nauczycieli.
Radna Zienkiewicz myślę, Ŝe kaŜdy chciałby więcej zarabiać ale jest jeszcze kwestia środków w
budŜecie. W związku z tym ja nie neguje tego co mówi Pan Dyrektor, czy jeŜeli zmienimy ten
dodatek motywacyjny to czy to starczy
Przewodniczący Legan róŜnie jest z tym dodatkiem motywacyjny w róŜnych szkołach. W
niektórych nauczyciele dostają po równo w innych są jakieś kryteria. JeŜeli przyjmiemy te 10 % dla
nauczycieli to wtedy mniej nauczycieli dostanie ten dodatek.
Radna śołądziejewska byłam autorką tego wniosku i nie wiem czy zostałam dobrze zrozumiana.
W paragrafie 4.1 jest zapis Ŝe rocznie nalicza się fundusz na dodatek motywacyjny w wysokości
1% do puli płac funduszu płac. Czyli jeŜeli jest 100.000 tzn ze w ciągu roku na fundusz nagród jest
10 tys. W związku z tym nie mówi się tu o kwocie 20 zł na osobę tylko jeŜeli to jest 10% od
wynagrodzenia zasadniczego. Mając na uwadze to Ŝe moŜliwość nagradzania dyrektorów leŜy w
gestii Pani Wójt. Czyli jeŜeli w uchwale jest zapis Ŝe dodatek motywacyjny dla dyrektora jest w
wysokości od 5% to moŜe to być 10,15,20%. Natomiast zapis który zaproponowałam to jedyny
zapis który doceni pracę nauczyciela. Chcę zwrócić równieŜ uwagę Ŝe dodatek motywacyjny to
dodatek uznaniowy i nie kaŜdy musi go dostać bo to leŜy w gestii dyrektora. Jest jeszcze inna forma
wynagradzania nauczycieli z okazji dnia edukacji narodowej ale teŜ nie kaŜdy nauczyciel go
dostaje.
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Radny Rutkowski ja wnioskuję Ŝeby do głosowania doszło nad pierwotną wersją i wniosek o
zakończenie dyskusji
Dyrektor Król bez względu na co napiszemy czy 5 czy 10% ja nie dam nauczycielowi 5% bo to
będzie śmieszna kwota 80zł brutto. Dając dodatek motywacyjny mieszcząc się w tej puli która u
mnie wynosi 9.5 tys zł. Więc bez względu na to co jest tu napisane będę chciał dać więcej więc
proszę to teŜ mieć na uwadze. Więc to nie jest tak ze Dyrektorzy nie chcą dawać tylko Dyrektorzy
muszą mieć z czego dawać.
Wójt Mołodciak chcę Ŝeby państwo wiedzieli w tej chili dyrektorzy dostali 40% dodatek. Będę to
regulowała poniewaŜ wszędzie obcinamy pieniądze na dodatkach.
Radna Zienkiewicz pan wytoczył Ŝe 5% dla nauczyciela to śmieszne pieniądze a 10% dla
dyrektora to musi być duŜo biorąc pod uwagę pensję. Procenty nam nic nie mówią ile to jest 40%
Ŝeby to nam dało jakiś obraz.
Wójt Mołodciak ok 1 tys zł – 40%
Radny Lawer ja chcę powiedzieć Ŝe jak szkołami zarządzały osoby fizyczne lub prawne to
nauczyciele nie dostawali dodatku motywacyjnego. Nauczyciele pracują na dorobek szkoły.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Legan poddał autopoprawkę Pani Wójt
za – 5
wstrzymał – 4
przeciw – 4
W związku z tym Ŝe wniosek przeszedł większością głosów nie ma potrzeby głosowania wniosku
Radnego Rutkowskiego. W związku z powyŜszym Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt
uchwały z przegłosowaną autopoprawką.
głosy za podjęciem uchwały –5
głosy przeciw–4
głosy wstrzymujące się - 4
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXVIII/207/2008
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii
zaszeregowania i uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników nie będącymi
nauczycielami w oświatowych jednostkach budŜetowych Gminy Kłodawa
Wójt Wegienek omówił projekt uchwały.
Radna Kaźmierczak Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła pozytywną opinię Komisji.
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
głosy za – 13
głosy przeciw --głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXVIII/208/08
podjęcie uchwały w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli samorządowych placówek oświatowych Gminy Kłodawa oraz warunki i tryb ich
przyznawania
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Wójt Wegienek omówił projekt uchwały. Taką uchwałę juŜ raz Państwo uchwalaliście, jednak została
ona uchylona przez Nadzór wojewody z powodu przekroczenia kompetencji w uchwale. Uchwała została
dostosowana do wytycznych Wojewody
Radna Kaźmierczak Przewodnicząca Komisji Oświaty wyraziła pozytywną opinię o projekcie uchwały.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod głosowanie
głosy za podjęciem uchwały – 13
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana Nr XXVIII/209/2008
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty stałej w przedszkolach na terenie Gminy Kłodawa
Wójt Wegienek omówił projekt uchwały. Do tej pory ustalaliśmy stawkę kwotową opłaty za przedszkole.
Pracując nad projektem uchwały, sprawdzałem jaką formę mają inne gminy i miasta. Mają uchwałę w
której opłata za przedszkole jest wyraŜone w procencie od najniŜszej pensji krajowej. My w projekcie
uchwały zaproponowaliśmy 10 % co stanowi kwotę 127,60 zł. Za dwójkę dzieci w przedszkolu 8% czyli
102,08 zł a za trójkę dzieci 6% czyli 76,56 zł. Komisja Oświaty rozwaŜała Ŝeby stawka za jedno dziecko
wynosiła 12%.
Radny Kubera mam pytanie do pani dyrektor jak ta kwota ma się do kosztów ponoszonych na
utrzymanie przedszkola.
Pani Owsińska wiadomo wszystko ma droŜeć i droŜeje, ale chcę zwrócić uwagę na inny problem. Są
dzieci z zerówki które nie korzystają z wyŜywienia są do 5 godzin i nie płacą, ale korzystają z wody,
toalety, czy one będą płacić.
Wójt Wegienek kwestia opłaty za posiłki jest kwestią odrębną, nauka w przedszkolu dla dzieci
korzystających z zerówek jest bezpłatna.
Radna Zienkiewicz to nasza wina Ŝe nie stworzyliśmy moŜliwości chodzenia dzieci do zerówki w
szkole. My mamy obowiązek zapewnić dostęp do zerówki za darmo.
Radny Kubera ja sądzę Ŝe powinniśmy to zapisać w treści uchwały.
Wójt Wegienek nie ma czego zapisywać, poniewaŜ jest to ustawowo regulowane i ustawa nakłada na
nas obowiązek. Zerówka do 5 godzin jest bezpłatna i my mamy obowiązek stworzyć takie warunki.
Nawet jeŜeli dziecko korzysta z jednego posiłku to płaci tylko za ten posiłek.
Radni opowiedzieli się za wprowadzeniem zapisu mówiącym o bezpłatnym korzystaniu z zerówki.
Wójt Wegienek w takim razie Ŝeby nie było niedomówień dopiszmy w punkcie 1 b nie dotyczy
grup “0”
Radni nie zgłosili więcej uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan poddał pod
głosowanie poprawkę polegającą na zostawieniu opłaty stałej na poziomie 10% najniŜszego
wynagrodzenia
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za – 10
przeciw – 2
wstrzymało się --Następnie Przewodniczący Legan poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zgłoszoną
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poprawką dotyczącą wprowadzeniem zapisu “nie dotyczy grup “0”
głosy za podjęciem uchwały – 11
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-2
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXVIII/210/2008
podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Kłodawa dla ośrodka przywodnego nad jeziorem Nierzym
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały.
9 lutego 2005 r. uchwałą Nr XXI/216/05 oraz 31 października 2007 r. uchwałą nr XVI/99/07 Rada Gminy
Kłodawa postanowiła przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Kłodawa dla obszaru ośrodka przywodnego nad jeziorem Nierzym.
W projekcie tym przewiduje się przeznaczenie terenów pod funkcje rekreacyjno –
wypoczynkowe wraz z drogą dojazdową i parkingiem, oczyszczalnią ścieków oraz lokalizacją stacji
przekaźnikowej telefonii komórkowej.
Projekt planu miejscowego obszaru ośrodka przywodnego nad jeziorem Nierzym zgodny jest z
ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa.
Uchwała uzyskała pozytywną opinię Komisji Rady Gminy Kłodawa.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Legan 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 XXVIII/211/2008
podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Kłodawa w miejscowości Santocko
Kierownik Jesis omówił zmiany które Pani Wójt wprowadza w formie autopoprawek, a które zostały
zgłoszone przez radnych na komisjach.
1) § 2 pkt 4 ppkt e – po słowach wynoszenia poziomu parterów budynków nad poziom dopisać
istniejącego
2) § 3 pkt 3 na końcu zdania dopisać wolno stojącej
3) § 3 pkt 3 ppkt 2 pomiędzy słowami według zasad dopisać zalecanych
4)

§ 3 pkt 3 ppkt 4b na końcu zdania dopisać lecz nie mniej niŜ 15O

5) § 3 pkt 3 ppkt 7 f zmienić brzmienie na “ lokalizacji zabudowy bliźniaczej dwurodzinnej w obrębie
terenu 5 MN w ilości nie przekraczającej 30% łącznej ilości domów jednorodzinnych wolno stojących
przewidzianych w obrębie tego terenu
6) § 3 pkt 3 ppkt 8 a dopisać oraz murowanych
RównieŜ zgodnie z wnioskiem komisji załącznik graficzny został doszczegółowiony i stał się
obowiązujący dla tego terenu.
Radny Rutkowski ja się chcę zapytać inwestora co sądzi o tych poprawkach. Ten teren jest
prywatny, więc inwestor powinien się wypowiedzieć.
Radna Zienkiewicz z tego co ja się orientuję to inwestor miał wgląd do projektu uchwały, panowie
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widzieli zmiany, dyskutowali. Decyzja naleŜy do Rady. Do tej pory jak dzieliliśmy to się nie
pytaliśmy nikogo o zdanie a teraz widzę Ŝe kolega chce zrobić wyjątek.
Radny Rutkowski ja sądzę Ŝe Przewodniczący powinien zwrócić uwagę koleŜance, bo kaŜdy
powinien się wypowiedzieć.
Pan Marcinkiewicz ja juŜ się z państwem spotykałem i myślałem, Ŝe doszliśmy do consensusu.
Wiadomo, Ŝe interesy gminy i inwestora są czasami inne. Widzimy co się dzieje w kraju, w europie.
Jest kryzys gospodarczy. Jakie on będzie miał znaczenie w przyszłości, nie wiem. Warto Ŝeby
samorządy pomagały inwestorom, bo bez nich nie istnieją. Miałem wraŜenie Ŝe na ostatniej komisji
ustaliliśmy wiele rzeczy i się z nimi zgodziliśmy, ale te zmiany jakie są w ostatecznej wersji wiąŜą
nam ręce. Droga wewnętrzna jako obowiązująca blokuje nas. Jeśli ten kształt ma pozostać i nie
przewidzicie Ŝadnego ustępstwa to będziemy mieć problem chociaŜby z tym Ŝeby np. zrobić
zatoczki albo powiększyć drogę. JeŜeli będziemy chcieli zrobić rondo, to nic nie moŜemy zrobić, a
nie wiemy jaka zajdzie tam potrzeba. Architekt mówi o ty Ŝeby tam pozostawić tą drogę, ale nie
ostateczną bo nie będziemy w stanie tam nic konkretnego zaprojektować. W dolnej części osiedla
jest wpisana działka do której dojazd nie będzie moŜliwy. Samorządy powinny dać trochę
dowolności. Owszem Rada powinna określać powierzchnię działek, zabudowy, wysokość, kąt
nachylenia, owszem wytyczyć drogi ale linią przerywaną. Dajcie odrobinę swobody, Ŝeby to
osiedle ładnie zagospodarować . Proszę aby przyjąć tą uchwałę w kształcie takim jaka wpłynęła od
Pana Ropeli.
Radny Konieczuk zostawmy tą swobodę, ograniczenia są do działek. Potem będziemy mieć
jeszcze wgląd w zagospodarowanie tego terenu.
Radny Kubera przypominam Osiedle Młodych. Tam drogi zostawiono na jakoś to będzie. Jedźmy
tam i spróbujmy się minąć. Drogi na osiedlu to podstawa. JuŜ raz popełniliśmy błąd.
Radny Rutkowski o drogach nie ma co rozmawiać, są wyŜsze przepisy które to regulują.
Wnioskuję o to Ŝeby przegłosować pierwszą wersję o której mówił Pan Marcinkiewicz.
Pan Nowik jestem współinwestorem i chcę zwrócić uwagę radnym a szczególnie Panu Kuberze na
jedną kwestię. Doszukiwanie się analogii pomiędzy tymi dwoma terenami jest bezcelowe,
poniewaŜ praca nad naszym planem przebiegała w sposób konstruktywny bo my uwzględniliśmy
poprawki. My podzielamy interes gminy i nie wnosimy Ŝadnych uwag do wniesionych poprawek.
Prosimy tylko o swobodę w zakresie dróg.
Radny Rutkowski po tych wyjaśnieniach wycofuję swój wniosek i popieram wniosek w sprawie
dróg. Proszę o przerwę. Nie będziemy nic narzucać tylko zastrzeŜemy jaka będzie szerokość.
Po przerwie Przewodniczący Legan poddał pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawkami
odczytanymi przez Kierownika Jesisa ale z drogami zapisanymi linią przerywaną i minimalną
szerokością drogi 10 metrów.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwał pod głosowanie
głosy za podjęciem uchwały – 12
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-1
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXVIII/212/2008
Radna Zienkiewicz proszę aby taka sytuacja jaka miała miejsce przed chwilą była ostatni raz. Nie do
przyjęcia jest to, Ŝe nanosimy poprawki na sesji. Od tego są komisje.
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Przewodniczący Legan słuszna uwaga. Postaram się Ŝeby to się więcej nie powtarzało
podjęcie uchwały w sprawie zmian budŜetu Gminy Kłodawa na 2008 rok
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały
Dochody:
Dział 600 środki pochodzące z pomocy udzielanej między jst - pomoc z Powiatu
Gorzowskiego.(10.000)
Dział 750 - Dochody sołectwa Kłodawa z dzierŜawy terenów koło jeziora.(2.000)
Dział 710 porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich na opracowanie ekofizjografii do
studium zagospodarowania przestrzennego opracowanie dotyczy przebiegu drogi obwodowej od
miejscowości RóŜanki do m. Santocko. (20.000)
Dział 756 wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu.(8.100)
Wydatki:
Dział 600 wydatki na budowę ścieŜki w Rybakowej.(10.000)
Dział 750 zwiększa się wydatki dla Sołectwa Kłodawa (2.000)
Dział 710 wydatki na opracowanie ekofizjografii (20.000)
Dział 756 wydatki na zadania związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. (8.100)
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym 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 XXVIII/213/2008
podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących własność
Gminy Kłodawa
Kierownik Jesis wyjaśnił, Ŝe nieruchomości znajdują się w wykazie nieruchomości przeznaczonych na
sprzedaŜ. Uchwała ma pozytywną opinię komisji Komunalnej i BudŜetowej.
Radni nie zabrali głosów, w związku z czym Przewodniczący 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 XXVIII/214/2008
podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2009 rok
Przewodniczący Legan omówił projekt uchwały.
Radni nie zabrali głosów w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwał pod
głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 12
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXVIII/215/2008
podjęcie uchwały w sprawie w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kubera omówił plan pracy dodając Ŝe nowością w planie pracy
jest zapis upowaŜniający do kontrolowania protokołów pokontrolnych sporządzonych przez jednostki
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kontrolujące Urząd.
Radni nie zabrali więcej głosów w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie
głosy za podjęciem uchwały – 12
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-0
Uchwała została podjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXVIII/216/2008
Wolne wnioski
Pani Mazur mieszkanka Gminy Kłodawa proszę mnie powaŜnie potraktować. Kiedy zwolnili mnie z
pracy i wyczerpałam wszystkie moŜliwości finansowe, musiałam korzystać z pomocy opieki społecznej,
poniewaŜ moja sytuacja finansowa jest kiepska. Chcę zakończyć korzystanie z opieki społecznej dlatego
proszę o pracę w Kłodawie. UwaŜam, Ŝe sobie na to zasłuŜyłam. Nie stać mnie na jeŜdŜenie. Autobusy są
dla mnie bardzo obciąŜające . Chcę pracować w Kłodawie. Mam dość upokarzania. Nie będę publicznie
powtarzać słów jakie padały w stosunku co do mojej osoby. JeŜeli ktoś chce to usłyszeć to powiem na
osobności. W bibliotece przyjęto córkę Pani Steni. Dla mnie nie ma pracy bo jestem z innego kościoła, bo
nie wstydzę się głośno mówić o Bogu, bo mam odwagę mówić o ty co mnie boli. Nie ma dla mnie pracy
bo nie podobam się innym. Tak nie moŜna , dajcie mi przystanki do sprzątania i będzie ok. UwaŜam Ŝe
nie proszę was o wiele. Jak dostanę przystanki to nie będę korzystać z opieki społecznej
Przewodniczący Legan Rada nie posiada takiej mocy, ale jeŜeli jest jakaś moŜliwość to powinna uzyskać
Pani pomoc.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Legan złoŜył wszystkim Ŝyczenia noworoczne i
zamknął dyskusję w punkcie wolne wnioski
Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Legan zamknął obrady XXVIII Sesji
Rady Gminy Kłodawa.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Kamila Kłosowska
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Legan
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