Protokół z posiedzenia XXXI Sesji Rady Gminy,
która odbyła się w dniu 01 kwietna 2009r.
w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej
Proponowany porządek obrad
1. Sprawy organizacyjne
a) otwarcie posiedzenia
b) stwierdzenie quorum
c) przyjęcie porządku obrad
d) przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Kłodawa
2. Sprawozdanie Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej
3. Interpelacje i zapytania radnych
4. Sprawozdanie Dyrektor GOK z działalności własnej oraz świetlic wiejskich w 2008 roku
5. Sprawozdanie Kierownik WTZ z działalności w 2008 roku.
6. Informacja na temat zadań zaplanowanych w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w 2009 roku
7. Uchwalenie uchwał w sprawach:
a) określenia zasad udzielania dotacji z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej na inwestycje związane z ochroną środowiska
b) ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez
Gminę Kłodawa
c) utworzenia jednostki budŜetowej pn. Przedszkole Publiczne w Kłodawie.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Kłodawa

Otwarcie posiedzenia
Przewodniczący Legan przywitał wszystkich przybyłych na XXXI 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.
-1-

Radni nie zgłosili uwag, natomiast Wójt Mołodciak poprosiła wprowadzenie do porządku
obrad projektów uchwał w sprawach zmian w budŜecie i regulaminu wynagradzania
nauczycieli.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Legan poddał pod głosowanie
porządek obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Kłodawa
Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie.
Został on przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Legan Przed przystąpieniem do realizacji dalszej części porządku obrad
proszę o wręczenie symbolicznych podarunków dla Pań: Krystyny Sipy prowadzącej
świetlicę w Santocznie oraz Emilii Szulc prowadzącej Świetlicę w Zdroisku. Komisja
Rewizyjna przeprowadziła przegląd świetlic wiejskich. Kontrole wykazały Ŝe te dwie
świetlice wypadają wzorowo osiągają najlepsze wyniki.
Pani Sipa to jest moja druga nagroda. Niestety pierwszą zgubiłam. Ta jest druga Dziękuję
bardzo komisji rewizyjnej i wszystkim Państwu. Powiem Ŝe cięŜka jest ta praca, ale jeŜeli lubi
się dzieci to starania są większe.
Pani Szulc ja równieŜ bardzo chciałam podziękować za wyróŜnienie. Chcę powiedzieć Ŝe ta
praca jest taka fajna, poniewaŜ mam najfajniejsze dzieci w gminie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kubera podczas całego okresu funkcjonowania
świetlic wiejskich zabrakło mi docenienia pań prowadzących świetlice. Jest to cięŜka praca
wielokrotnie są to nadgodziny. Proszę o to aby w przyszłości kontynuować nagradzanie pań
mających najlepsze wyniki.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Wójt Mołodciak uzupełniła sprawozdanie o następujące informacje:
1) W dniu 06.04.2009 został złoŜony wniosek o dofinansowanie w ramach Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na projekt pn. „Rozbudowa
budynku Zespołu Szkół w Kłodawie o gimnazjum, łącznik oraz salę sportoworehabilitacyjną”; kwota projektu 16.639.53,06 zł; kwota dofinansowania 14.143.195,10 zł;
decyzja czerwic/lipiec 2009.
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – wniosek złoŜony w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” na projekt pn. „Przebudowa budynku gospodarczego
na Izbę Tradycji Kulturowych oraz budowa pomostu na rzece Santoczna w miejscowości
Zdroisko” (złoŜony 05.03.2009) – kwota projektu 594.616,49 zł; kwota dofinansowania
297.308,00 zł; decyzja czerwiec/lipiec 2009.
3) Program Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wniosek
na dofinansowanie wkładu własnego w/w projektu w Zdroisku (złoŜony 19.03.2009);
-2-

kwota projektu 532.367,60 zł (pomniejszona o koszt budowy pomostu), kwota
dofinansowania 86 509,74 zł; decyzja czerwiec 2009.
4) Fundusz Dopłat (realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego) – wniosek o udzielenie
finansowego wsparcia w tworzeniu lokali socjalnych – zakup mieszkania w Łośnie
(złoŜony 25.03.2009) – kwota zakupu 193.016,23 zł; kwota dofinansowania 38.603,25 zł;
decyzja lipiec 2009.
5) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 – projekt pn. „Do miejscowości Kłodawa
po komputerowe prawo jazdy” – kurs komputerowy dla 30 mieszkańców gminy
(złoŜony 27.03.2009); kwota projektu i dofinansowania 46.050,00 zł; decyzja lipiec 2009.
6) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wniosek o udzielenie
dofinansowania w zakresie porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2008
(złoŜony 02.03.2009)- kwota dofinansowania 4.000,00 zł (koszty gminy wyniosły
1.500,00 zł); decyzja do końca czerwca 2009.
7) Otrzymaliśmy potwierdzenie z Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu dofinansowania
do remontu dróg rolniczych w ramach FOGR na kwotę 168 tys zł (50 tys zł do 1 km). Są
to drogi w miejscowościach Chwalęcice, Santocko, RóŜanki, Łośno, Rybakowo,
Santocko.
8) Na początku maja zostanie ogłoszony przetarg na asfaltowanie odcinków dróg gminnych
w miejscowościach: Kłodawa, Chwalęcice, Zdroisko. Planowany termin rozpoczęcia prac
to początek czerwca.
9) W pierwszej połowie maja zostanie ogłoszony przetarg na budowę nowych punktów
oświetlenia drogowego. Wykonawstwo nastąpi w drugiej połowie czerwca.
10) Dzisiaj po sesji odbieram pozwolenie na budowę na rozbudowę szkoły w Kłodawie.
11) Trwają uzgodnienia z Sołtysami poszczególnych miejscowości dotyczące lokalizacji
pojemników typu ,,dzwon” na selektywną zbiórkę szkła jasnego i ciemnego.
12) Trwają przygotowania w zakresie obsługi wyborów do Europarlamentu które odbędą się 7
czerwca 2009r.
13) Po podjęciu przez Państwa uchwały w sprawie przedszkola, będziemy mogli przystąpić
do przygotowania konkursu. Nowy Dyrektor rozpocznie prace w dniu 01 września 2009r.
Radna Zienkiewicz proszę przekazanie nam tej informacji na piśmie.
Przewodniczący Legan w sprawozdaniu podane kwoty na Wiśniową i Sportową w
RóŜankach są rozbieŜne z czego to wynika. Jaką mamy kwotę za to zadanie
Kierownik Kwiatkowski w budŜecie mamy 1.800.000 z groszami a okazało się Ŝe
najkorzystniejsza oferta złoŜona przez wykonawcę to 1.400.360.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.
Interpelacje i zapytania radnych
Radny Rutkowski są skargi młodzieŜy kupujących bilet miesięczny na trasę pomiędzy
Gorzowem a Wojcieszycami na autobus który jeździ do Wojcieszyc przez RóŜanki lub
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Kłodawę, Ŝe kierowca wyprasza uczniów mówiąc Ŝe kilometrówka się nie zgadza, albo kaŜą
dopłacić.
Przewodniczący Legan dzieci na Wojcieszyckiej przybywa, w związku z powyŜszym czy
jest moŜliwość uruchomienia dodatkowego kursu o godz. 07.00.
Wójt Mołodciak sprawdzimy czy PKS moŜe takie przesunięcia zrobić i państwa
poinformujemy.
Radna Zienkiewicz my jako gmina na podstawie ustawy o odpadach i opakowaniach mamy
obowiązek odzyskiwania surowców wtórnych. W gminie zostało do dość ładnie rozwiązane.
Firmy odbierają odpady i zostawiają worki do selektywnej zbiórki odpadów. Firma Laguna
do tej pory tak się zachowywała ale w ostatnią sobotę zabrała odpady i nie zostawiła
worków.W zamian za to zostawiła pismo w którym informują Ŝe worki będą dostępne w
siedzibie firmy za opłatą 29 gr za worek. Nikt z nas nie będzie jeździł na NadbrzeŜną i nie
będzie za to płacić zwłaszcza, Ŝe inne firmy robią to bezpłatnie, proszę o załatwienie tej
sprawy. Te pismo to jest kpina.
Wójt Mołodciak jestem zdziwiona. Firmy powinny dbać o swoich klientów. Oczywiście
rozwiąŜemy ten problem. JeŜeli Laguna dalej się tak będzie zachowywała to straci klientów z
terenu Gminy.
Radna Kaźmierczak na ostatniej komisji budŜetowej rozmawialiśmy o nasadzeniach
zielenią w miejscowościach. Była mowa o tym Ŝeby nawieźć humusu tam gdzie jest taka
potrzeba. Ja chcę podziękować za taką szybką akcję w Zdroisku. JuŜ część zieleni rośnie, ale
chcę prosić o koordynację, poniewaŜ dochodzi do róŜnych nieporozumień.
Wójt Mołodciak przekaŜemy informację do Kierownika Zatoki.
Radny Rutkowski w Wojcieszycach są trzy pojemniki do segregacji, mieszkańcy segregują,
ale przyjeŜdŜa samochód i on to wszystko wrzuca do jednego pojemnika. Ponadto jest pilna
prośba o podremontowanie ulicy Polnej w Wojcieszycach. Nawet listonosz z RóŜanek
zgłaszał ten problem.
Kierownik Kwiatkowski mamy firmę która wykonuje bieŜące naprawy dróg, więc w
najbliŜszych dniach powinno to być wykonane.
Radny Lawer nastąpiła wycinka drzewa pomiędzy RóŜankami a Wojcieszycami, ale droga
jest nietknięta, jej stan jest fatalny. Sądzę Ŝe nawet Robert Kubica nie dałby rady przejechać
po tej drodze.
Kierownik Kwiatkowski zgłosiłem do do Wydziału Dróg Powiatowych. Pan Jaworski zrobił
objazd tej drogi, jaki będzie finał cięŜko mi powiedzieć. My pilotujemy ten temat.
Wójt Mołodciak przedstawiła Radcę Prawnego Pana Krzysztofa Grzesiowskiego który od
marca prowadzi obsługę prawną Urzędu.
Radna śołądziejewska sygnalizacja świetlna przy wyjeździe z Kłodawy w stronę Gorzowa
przy Osiedlu Marzeń, proszę mieć to na uwadze i druga sprawa to chodnik po prawej stronie
równieŜ przy tym osiedlu jadąc z Kłodawy do Gorzowa. Przydałby się tam chociaŜ wąski
chodnik. Rodzice podczas kaŜdej wizyty w szkole wspominają o tych problemach.
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Wójt Mołodciak rozmawiałam o tej sprawie z Marszałkiem Hałasem który mieszka przy tej
drodze i myślałam Ŝe będzie zainteresowany, ale mówi Ŝe musi wpłynąć oficjalny wniosek z
Zarządu Dróg Wojewódzkich, ale nie liczę na to Ŝe obejdzie się bez naszego
współfinansowania. W sprawie sygnalizacji, było wysyłane pismo i jeŜeli wyłoŜymy część
środków z naszego budŜetu to zadanie powinno być zrealizowane.
Radna Zienkiewicz jadąc z Chwalęcic do Kłodawy na mostku mijałam się z samochodem
cięŜarowym, musiałam zjechać na prawo i wpadłam w dziurę. Poszłam do Urzędu do Pani
Karoliny która natychmiast zadzwoniła do Pana Tokarczuka który wysłał tam Pana
Jaworskiego. Pan Jaworski pojechał i odpowiedział Ŝe im się asfalt skończył. PrzecieŜ to jest
nieporozumienie. Ponadto powiedział Pani Karolinie Ŝe on tam Ŝadnej dziury nie widział.
Przewodniczący Legan ja juŜ w poprzedniej kadencji mówiłem, Ŝe nie ma definicji dziury.
Dlatego Powiat nic nie robi.
Radny Kubera ja mam dwie sprawy. Pierwsza to prośba o to aby po wycięciu drzewa,
nasadzać je dalej w odległości metra bądź dwóch od drogi, druga sprawa dotyczy ścieŜki
rowerowej. Rynienki są w ścieŜce rowerowej i rowerzyści się na nich przewracają. W tamtym
tygodniu był wypadek na ścieŜce.
Wójt Mołodciak zrobimy przegląd chodników a co do drzewa to będziemy zwracać na to
większą uwagę.
Przewodniczący Legan zwracają się do mnie mieszkańcy z problemem aby szczepić młode
kobiety przeciwko HPV, rakowi szyjki macicy. Jest to choroba która powoduje bardzo duŜą
śmiertelność. Koszt takiej szczepionki to ok 1000 zł. Jak to by była skala kosztowa. Czy
moŜemy zrobić cokolwiek w tej materii.
Sekretarz Czapliński koszt jest wysoki, ale moŜna się pewnie potargować. Szczepienia
powinny się odbyć przed ukończeniem 12 roku Ŝycia przed rozpoczęciem inicjacji seksualnej.
Przygotujemy taką symulację.
Radna Kaźmierczak czy jest jakiś postęp jeŜeli chodzi o stomatologa.
Wójt Wegienek do 30 marca był termin składania ofert na świadczenie usług
stomatologicznych. Wpłynęła jedna oferta Pana który juŜ kiedyś był zainteresowany.
Otwarcie ofert nastąpi w przyszłym tygodniu. Dokumentacja zostanie rozpatrzona
pozytywnie 28 kwietnia jest szansa na podpisanie umowy i od tej pory rozpocząłby
świadczenie usług.
Wójt Mołodciak mamy jeszcze jeden gabinet w RóŜankach i jeŜeli nie będzie na niego
chętnego to prawdopodobnie uruchomimy w nim aptekę.
Radny Kubera wiadomo jakie jest stan sprzętu w naszych gabinetach. Kto będzie
odpowiedzialny za jego zakup.
Wójt Wegienek po stronie stomatologa jest fotel dentystyczny. Pozostaje jeszcze sprawa
dodatkowego umeblowania i to musimy wziąść na siebie.
Przewodniczący Legan w imieniu Kierownik WTZ zaprosił do kupowania ozdób
świątecznych wykonanych przez dzieci. Wystawa prac odbędzie się w Urzędzie, zapraszam
do zakupów.
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Radni nie zabrali więcej głosów w związku z czym Przewodniczący poprosił Pana
Kaczmarka p.o. Dyrektora PwiK o informację na temat 3 etapu kanalizacji.
Pan Kaczamrek podziękował za zaproszenie, miło mi Ŝe będę mógł się podzielić wiedzą na
temat projektu jaki mamy wspólnie realizować. Projekt całościowo ma obejmować Gorzów,
nasze przedsiębiorstwo i gminy współpracujące w ramach ZCG MG-6. PWiK występuje jako
beneficjent w związku z czym my przygotowujemy inwestycję do realizacji. Na dziś mówimy
o przygotowaniach. Realizacja będzie jak wniosek zostanie zatwierdzony i zostanie
podpisana umowa na środki unijne. W zakresie przygotowania jest dokumentacja projektowa
która jest podstawowym warunkiem do rozpoczęcia procedury. W roku ubiegłym zostały
ogłoszone przetargi. Dokumentacja jest w trakcie przygotowania. Jej opracowanie zostało
podzielone na etapy. W trakcie składania projektu wymagane jest ukończenie 60% MoŜe być
40%, ale przy 60% wniosek zbiera więcej punktów. Jest pewna przeszkoda abyśmy uzyskali
pozwolenie na budowę musi być wydana decyzja środowiskową. Do niej musi być
opracowany raport o oddziaływaniu na środowisko. Konsultant przygotowywał ten raport
przed zmianą przepisów. W związku z powyŜszym report jest na etapie poprawiania.Po
uzupełnieniu będzie moŜna złoŜyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, czyli
na początku czerwca. NajbliŜszy termin w jakim wystąpimy o pozwolenie na budowę do
sierpień, wrzesień. Więc wrzesień, październik to termin w którym planujemy zakończenie
prac przygotowawczych i złoŜymy wniosek o dofinansowanie. Na początku tego roku
ministerstwo ogłaszało terminy naboru na konkursy. Pierwszy nabór był w styczniu, drugi do
30 kwietnia, kolejny październik. To jest termin w którym my będziemy składać. Kolektor w
RóŜankach jest warunkiem do tego aby występować o środki unijne na tę miejscowość. W
tym miesiącu zostanie ogłoszony przetarg. W wakacje mam nadzieję będzie to wykonane. W
RóŜankach będzie my się starać wykonać przepompownię która będzie pozwalała na
przetłaczanie ścieków do Gorzowa. To w zasadzie wszystko odnośnie stopnia
zaawansowania. Chcę jeszcze zwrócić uwagę Ŝe warunkiem złoŜenia wniosku jest aby na
terenie inwestycji Ŝeby sieci i obiekty były własnością beneficjenta. Bez tego nie będziemy
mogli skorzystać ze środków unijnych. Podobna sprawa jest z własnością terenu na którym są
zlokalizowane obiekty. Tereny nie muszą być nam przekazywane pod warunkiem uchwalenia
uchwały przez radę Gminy dotyczącą nie zmieniania stawek czynszy przez okres co najmniej
10 lat. Stacja uzdatniania wody na terenie miejscowości RóŜanki ma podlegać modernizacji.
JeŜeli mają być na nią przeznaczone środki to równieŜ musi być wniesiona aportem do PWiK,
a my potem oddamy ją w eksploatację uŜytkującemu. JeŜeli są pytania to proszę bardzo.
Przewodniczący Legan podziękował za informację i poprosił o pytania.
Radna Zienkiewicz nie bardzo rozumiem przekazania na własność inwestycji w RóŜankach.
Jak to będzie wyglądało. Obiekt będzie wasz, my będzie eksploatować i będziemy za to
płacić. Jak to będzie wyglądało. Druga sprawa dotyczy gruntu w Kłodawie, sądzę Ŝe z naszej
strony nie było działań niekorzystnych. Zaraz po Gorzowie jesteśmy głównym udziałowcem
PWiK i nikt nam nie zaproponował wprowadzenia naszego kandydata do Rady Nadzorczej.
Jest jeszcze jedna kwestia, jak moŜemy przekazywać nasze nieruchomości jeŜeli nie mamy
pewności Ŝe ona nie będzie realizowana.
Pan Kaczmarek rozumiem te niepokoje i obawy, ale to wszystko nie ode mnie zaleŜy. Co do
przedstawiciela w Radzie Nadzorczej, to udziałowcy ustalają jego skład. Więc proszę się
kontaktować z Gorzowem i innymi udziałowcami. Rozpatrywanie wniosku to 5,6 miesięcy,
więc o pół roku przesunie się data rozpoczęcia inwestycji. Planowaliśmy na Koniec 2010, w
chwili obecnej przewidywany termin to początek 2011 roku. Inwestycja trwała będzie trzy
lata.
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Przewodniczący Legan sądzę Ŝe nie powinniśmy dzisiaj o tym dyskutować tylko na
komisjach znaleźć rozwiązanie.
Radny Konieczuk co będzie jeŜeli Zakład Komunalny uzna Ŝe nie opłaca mu się
eksploatować stacji, co wtedy. Czy wy ją będziecie prowadzić czy likwidujecie i przenosicie
do Gorzowa.
Pan Kaczmarek my jako właściciel tej stacji uzdatniania przejmujemy to wtedy w
eksploatację. Na pewno nie będziemy jej likwidować. Poza tym przez najbliŜsze 5 lat nie ma
moŜliwości zlikwidowania tego poniewaŜ będziemy musieli zwrócić pieniądze
Radny Rutkowski chcę tylko powiedzieć Ŝe od kiedy PWiK dostarcza wodę do Wojcieszyc
nasze problemy z dostawą wody się skończyły. Czy jest Pan w stanie odpowiedzieć w jakim
terminie na terenie naszej gminy będę realizowane prace i jakie.
Pan Kaczmarek nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie poniewaŜ nie mam przy sobie
harmonogramu. Mogę tylko powiedzieć Ŝe w przeciągu trzech lat inwestycja musi być
zakończona.
Radna Zienkiewicz czy moŜna mieć prośbę aby na komisji pracownik przedstawił ten
harmonogram. Na początku mówił Pan o 60% czego one dotyczyły.
Pan Kaczmarek jeŜeli będzie taka potrzeba to nie ma problemu. Odnośnie 60% chodzi o
stopień ukończenia dokumentacji. JeŜeli taki procent będzie ukończony uzyskamy większą
ilość punktów przy weryfikacji wniosku.
Radny Rutkowski przy budowie rury kanalizacyjnej w Wojcieszycach popełniono duŜy błąd
w wyniku czego wydostają się niemiłosierne zapachy podczas tłoczenia ścieków.
Pan Kaczmarek to jest faktycznie dyskomfort. Tą sprawę będziemy chcieli rozwiązać
podczas budowania nowego etapu kanalizacji. Będą instalowane filtry, ale problem dotyczy
odcinków juŜ istniejących. W przyszłości będziemy się to starali rozwiązać, ale wszystko
wymaga nakładów finansowych
Radni nie zgłosili więcej pytań w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan
podziękował Dyrektorowi Kaczmarkowi za przybycie i zamknął dyskusję w tym punkcie.
Sprawozdanie Dyrektor GOK z działalności własnej oraz świetlic wiejskich.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Kaźmierczak Komisja Oświaty wydała opinię
pozytywną z zastrzeŜeniem Ŝe w przyszłym roku sprawozdanie ma być bardziej szczegółowe.
NaleŜy wyodrębnić wszystkie podmioty organizujące imprezy (świetlice, zespoły śpiewacze,
kluby sportowe, szkoły itp.)
Radni nie zgłosili zapytań w związku z czym Przewodniczący Legan poddał informację pod
głosowanie.
Informacja została przyjęta jednogłośnie.
Dyrektor GOK podziękowała za przyjęcie sprawozdania i zaprosiła na imprezę prima
aprylisową która odbędzie się w dniu dzisiejszym w GOK.
Sprawozdanie Kierownik WTZ z działalności w 2008 roku.
-7-

Przewodnicząca Komisji Oświaty Kaźmierczak Komisja Oświaty wydała opinię
pozytywną. Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag. Jesteśmy zbudowani działalnością
Warsztatów.
Radni nie zgłosili zapytań w związku z czym Przewodniczący Legan poddał informację pod
głosowanie.
Informacja została przyjęta jednogłośnie.
Informacja na temat zaplanowanych w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
Przewodnicząca Komisji Zienkiewicz Komisja BudŜetu wydała opinię pozytywna, ale mam
pytanie. Wiem Ŝe szkoła w Kłodawie dostała pojemniki do segregacji w szkoła w RóŜankach
jeszcze nie.
Dyrektor Górski mamy wewnętrzne pojemniki ale nie mamy jeszcze zewnętrznych.
Radna Zienkiewicz powinny zostać ustawione na zewnątrz przy szkole i przy WTZ.
Wójt Mołodciak źle się chyba zrozumieliśmy. Oby dwie szkoły otrzymały w roku ubiegłym
środki na zakup wewnętrznych pojemników.
Kierownik Kwiatkowski zewnętrzne pojemniki zostaną ustawione, na komisjach powiem
dokładnie jaka firma i kiedy pojemniki zostaną ustawione
Radni nie zgłosili więcej zapytań w związku z czym Przewodniczący Legan poddał
informację pod głosowanie.
Informacja została przyjęta jednogłośnie.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielani dotacji z gminnego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na inwestycje związane z ochroną środowiska i
gospodarki wodnej.
Przewodnicząca Komisji Zienkiewicz Komisja BudŜetu wydała opinię pozytywna,
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Głosy za – 15
Głosy przeciw ---Głosy wstrzymujące się ----Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXI/238/09
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodawa
Przewodnicząca Komisji Oświaty Kaźmierczak Komisja Oświaty wydała opinię
pozytywną.
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Radna Zienkiewicz tytuł jest źle sformułowany. MoŜe zmieńmy na “ustalenia wysokości
opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych na terenie Gminy
Kłodawa.
Wójt Wegienek poprawka jest słuszna, moŜemy ją wprowadzić.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały z poprawką
pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Głosy za – 15
Głosy przeciw ---Głosy wstrzymujące się ----Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXI/239/09
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej pn. Przedszkole Publiczne w
Kłodawie
Przewodnicząca Komisji Oświaty Kaźmierczak Komisja Oświaty wydała opinię
pozytywną odnośnie projektu uchwały. Komisja nie analizowała Statutu poniewaŜ został on
dostarczony w dniu komisji.
Przewodniczący Legan jeŜeli są pytania do Statutu do proszę o zadawanie.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Głosy za – 15
Głosy przeciw ---Głosy wstrzymujące się ----Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXI/240/09
Radna Zienkiewicz jest prośba aby w skład Komisji wyłaniającej Dyrektora Przedszkola
wchodził członek komisji Oświaty.
Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli
Wójt Wegienek w chwili w której projekt uchwały stawał na komisji nie mieliśmy uzgodnień
ze związkami zawodowymi. W tej chwili te opinie juŜ są. Projekt uchwały staje na Sesji
ponownie, poniewaŜ zmieniła się ustawa o oświacie .Musieliśmy naszą uchwałę dostosować
do nowych przepisów. Zmiany są kosmetyczne i były omawiane na komisji oświaty. Komisja
Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Kaźmierczak ja jeszcze dla porządku powiem Ŝe komisja wnioskowała o ponowne
przeanalizowanie uchwały w sprawie przyznawania nagród dla nauczycieli i innych dodatków
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
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Głosy za – 15
Głosy przeciw ---Głosy wstrzymujące się ----Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXI/241/09
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2009 rok
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. Zmianie ulegają załączniki Zmiana załączników
związana jest ze zmianą nazwy zadania , zadanie w Uchwale budŜetowej brzmiało :
„Budowa Gimnazjum i Sali sportowej w Kłodawie ‘’, po zmianie nazwa zadania brzmi : „
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Kłodawie o Gimnazjum , Łącznik oraz Salę Sportowo
– Rehabilitacyjną ”
Przewodnicząca Komisji Zienkiewicz Komisja BudŜetu wydała opinię pozytywna
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Głosy za – 15
Głosy przeciw ---Głosy wstrzymujące się ----Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXI/242/09
Wolne wnioski
Radna Zienkiewicz na ostatniej komisji rozmawialiśmy o zorganizowaniu spotkania z
przyszłymi inwestorami na terenie lądowiska. Czy coś w tym kierunku się posunęło.
Wojt Mołociak takie spotkanie będzie miało sens jak będziemy juŜ po rozprawie w Sądzie w
sprawie lotniska.
Radny Obidowski była regulowana rzeczka Marwica w okresie zimowym. Zostało to
zrobione w miarę dobrze, ale został nieporządek. MoŜna by coś było zrobić w tym kierunku.
Wójt Mołodciak jeŜeli ta ziemia jest dobra to my ją zabierzemy.
Radny Obidowski to nie jest hałda ziemi tylko muł z porządkowania rzeczki. Ponadto w
dalszym ciągu ul. Rzeczna – leŜą krawędzie i odprowadzenie wody jest w stanie fatalnym.
Kierownik Kwiatkowski wyślemy tam naszych bezrobotnych. Sądzę Ŝe podstawowe prace
pielęgnacyjne zostana wykonane.
Radny Kubera przypominam o jutrzejszej Komisji Rewizyjnej w świetlicy w RóŜankach.
Radna śołądziejewska przypominam o Komisji Mieszkaniowej o 11.00 w środę. Proszę
Ŝeby się nie spóźniać bo po godzinie jest komisja budŜetowa.
Radna Zienkiewicz wiem, Ŝe to przed świętami, ale musimy poniewaŜ 29.04 jest sesja
absolutoryjna a dwa tygodnie przed nią musi się obyć Komisja Rewizyjna.
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Przewodniczący Legan przypomniał o obowiązku złoŜeniu oświadczeń majątkowych w
terminie do końca kwietnia wraz z PITem. Ponadto w pkt 8 naleŜy wpisać dochody małŜonka.
Radny Konieczuk odczytał pisma jakie wpłynęły do Rady Gminy. Pisma znajdują się w
Biurze Rady Gminy, gdyby radni chcieli się bliŜej zapoznać to zapraszam to Biura Rady.
Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Kłodawa

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Legan zamknął obrady XXXI Sesji
Rady Gminy Kłodawa.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:Kamila Kłosowska
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Legan
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