Wyciąg z protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Kłodawa
która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2009r.
w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.
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Sprawy organizacyjne
a) otwarcie posiedzenia
b) stwierdzenie quorum
c) przyjęcie porządku obrad
d) przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Kłodawa
Sprawozdanie Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej
Interpelacje i zapytania radnych
Sprawozdanie Kierownik GOPS z działalności w 2008 roku.
Sprawozdanie Komendanta StraŜy Gminnej z działalności w 2008 roku.
Informacja na temat sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Kłodawa za 2008 rok
Uchwalenie uchwał w sprawach:
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa
zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i przedszkoli,
wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, oraz ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli i pedagogów
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym wymiarze
pracy
wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy nieruchomości gruntowej
wyraŜenia zgody na nabycie od Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie prawa
uŜytkowania wieczystego nieruchomości połoŜonej w obrębie wsi Mironice gmina Kłodawa
uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Mieszkaniowym Gminy Kłodawa na lata 2009 – 2013
nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa
zmian w budŜecie gminy na 2009rok
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Kłodawa .

Adn 1a.Otwarcie posiedzenia
Przewodniczący Legan przywitał wszystkich przybyłych na XXXII Sesję Rady Gminy Kłodawa.
Adn 1b. Stwierdzenie quorum
Przewodniczący na podstawie załączonej listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 15
radnych wobec czego jest ona prawomocna aby móc podejmować na niej uchwały.
Adn 1c. przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Legan poddał porządek obrad pod
głosowanie.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie
Adn 1d. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Kłodawa
Przewodniczący Legan zapytał radnych czy są uwagi do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan poddał protokół pod
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głosowanie
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Adn2. Sprawozdanie Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej
Wójt Mołodciak szczegółową informację przedstawiłam na piśmie, jeŜeli są pytania to proszę
bardzo.
Radny Rutkowski na parking klubowy został złoŜony asfalt czy tłuczeń, jak długo t będzie się tam
znajdowało, bo przeszkadza trochę; zgłaszałem problem autobusów i nic nie zostało w tej sprawie
zrobione; co z placem zabaw w Wojcieszycach; odnośnie mieszkań socjalnych zgłosił się do mnie
Pan Miklaszewski, który mieszka w mieszkaniu socjalnym, jego mieszkanie jest w fatalnym stanie,
wszystko jet popękane i zawilgocone. Pan zadeklarował, Ŝe jeŜeli dostanie materiały to będzie w
stanie samodzielnie przeprowadzić remont. Sąsiedztwo mieszkań socjalnych wymaga jakiegoś
przeglądu, widok jest tragiczny, niektórzy musza doprowadzić swoje podwórka do porządku.
Kolejna sprawa to kanalizacja. Na ulicy Krótkiej jest mieszkaniec który chciałby mieć kanalizację i
jest w stanie się do niej dołączyć w ramach inicjatyw społecznych, tylko według dokumentacji
jakaś część kanalizacji tam jest proszę o wyjaśnienie.
Wójt Mołodciak rumosz składowany na parkingu zostanie przeznaczony na poszerzenie drogi
Wojcieszyce – RóŜanki, oraz do Mironic, kiedy to będzie wykonywane zaleŜy od Starosty; skargi
dotyczące autobusów przekazaliśmy do przewoźnika;odnośnie palcu zabaw to zadanie jest w
trakcie realizacji, jesteśmy w trakcie zakupu urządzeń na plac; mieszkania socjalne –
zaproponowałam Pani Miklaszewskiej pracę w ramach robót publicznych, ale się nie zgodziła, dach
zostanie naprawiony, ale oczekuję jakiegoś zaangaŜowania ze strony państwa Miklaszewskich i
spłaty zaległości; otoczenie mieszkań socjalnych, prawda jest taka Ŝe nawet gdybyśmy tam
postawili złoty pałac to zostałby on zdewastowany, mieszkańcy nie interesują się co się dzieje w
tamtym rejonie, nie pilnują, a my jako gmina nie jesteśmy w stanie być w kaŜdym miejscu o kaŜdej
porze; co do kanalizacji w ramach inicjatyw społecznych to jeszcze nikomu nie odmówiłam.
Kierownik Jesis jak budowaliśmy kanalizację na tamtym odcinku to tylko do pierwszego budynku.
Obawiam się ze pan zainteresowany kanalizacją nie da rady pociągnąć tej inwestycji finansowo do
siebie, ale my to będziemy robić w następnym etapie kanalizacji, w kaŜdym razie zapraszamy tego
Pana do siebie, moŜemy porozmawiać.
Komendant StraŜy Gminnej byłem na posesji o której mówi Radny Rutkowski. Tam teraz i tak
jest większy porządek niŜ był, w kaŜdym razie jestem umówiony z właścicielem posesji Ŝe za
miesiąc czasu przyjeŜdŜam na kontrolę i do tej pory wszystko ma być uprzątnięte.
Radna Zienkiewicz odnośnie remontu Sali to czy będzie robione ogrodzenie o którym
rozmawialiśmy.
Wójt Molodciak ogrodzenie jest zasadne ale nie chcę teraz podejmować decyzji , jak zostaną
środki to się zastanowimy.
Radny Lawer wiemy Ŝe jest 11 sołectw i kaŜde chce mieć u siebie wykonaną inwestycję. Mam
prośbę do Pani Wójt na tegorocznej sesji obiecała Pani remont drogi na ulicy Niepodległości za
kościołem w RóŜankach. Mieszkańcy którzy tam mieszkają są rdzenni i nigdy w Ŝyciu nie widzieli
Ŝadnej inwestycji. Są oburzeni i wiem, Ŝe nawet jakąś petycję będą składać w tej sprawie. Proszę o
podjęcie działań.
Wójt Mołodciak odnośnie petycji to wiem o tym, poniewaŜ sama byłam inicjatorem. Droga jest
powiatowa. Staorsta chce tą drogę wpisać do projektu jako drogę z Janczewem informacje są takie
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Ŝe będzie to robione jako droga rolnicza. Czekamy na decyzję o przyznaniu środków.
Radny Lawer to kiedy to będzie robione. Jeszcze jedna kwestia droga do Pana Mularskiego co
jakiś czas jest naprawiana i na okrągło dewastowana, mieszkańcy są oburzeni, co moŜna z tym
zrobić
Wójt Mołodciak jak otrzymamy dofinansowanie w tym roku to w tym teŜ będziemy robić.
Kierownik Kwiatkowski jesteśmy umówieni z Panem Mularskim na rozmowę, będziemy
próbować znaleźć rozwiązanie. Opcje są takie, Ŝe albo Pan Mularski wybuduje drogę obok naszej
po której będzie jeździć cięŜki sprzęt, albo będziemy go obciąŜać kosztami.
Radny Szyliński ceny wywozu ścieków znów poszły w górę, mieszkańcy są niezadowoleni, czy
nie moŜna wprowadzić jednolitej stawki tak jak w przypadku wody.
Wójt Mołodciak temat jest cięŜki. Kanalizacji wszędzie nie będzie. Stawka za wywóz ścieków
zaleŜy od kilometra. Wyjściem jest budowa oczyszczalni ekologicznej na którą moŜna uzyskać
dofinansowanie z gminy.
Radni nie zgłosili więcej zapytań w związku z czym Przewodniczący zamknął dyskusję w tym
punkcie
Interpelacje i zapytania radnych
Radny Rutkowski czy jest jakaś koncepcja przydziału mieszkań socjalnych, czy zostały one juŜ
rozdysponowane.
Radna śołądziejewska komisja jest w trakcie prac. Podzieliliśmy się na trzy grupy i zapoznajemy
się z sytuacją wnioskodawców. Na kolejnym posiedzeniu omówimy wnioski. Jako takiej decyzji o
przydziale lokali jeszcze nie było.
Wójt Mołodciak zaprosiłam na sesję pana który będzie świadczył usługi w gabinecie w RóŜankach
oraz Panią Lebiodę w związku z remontem ośrodka w Kłodawie. Bardzo proszę o kilka słów
Pan Mateusz Kaja stomatolog będę świadczyć usługi stomatologiczne w gabinecie w RóŜankach
na zasadzie umowy z NFZ. Informacja o godzinach przyjmowania będzie wywieszona we wtorek.
Jestem stomatologiem z 6 letnim staŜem. Usługi będą świadczone na ksiąŜeczkę, ale jeŜeli pan cent
będzie sobie Ŝyczył zabieg z wykorzystaniem lepszych materiałów to będzie to dodatkowo płatne.
Zapraszam do korzystania z usług.
Wójt Mołodciak czy podczas remontu ośrodka w Kłodawie jest moŜliwość przyjmowania
pacjentów w remizie.
Doktor Lebioda jest to niemoŜliwe. Nie jest to moje stanowisko ale NFZ.Wyjściem z tej sytuacji
są domowe wizyty. ZaleŜy mi na pacjentach więc zrobię wszystko aby pacjenci byli jak najmniej
poszkodowani. Pacjenci będą przyjmowani w Wojcieszycach, poza tym są jeszcze recepty z
półrocznym terminem waŜności.
Radna Zienkiewicz dla starszych mieszkańców Chwalęcice wyjazd do Wojcieszyc to cała
wyprawa. Jest gabinet w WTZ tam moŜna przyjmować pacjentów.
Doktor Lebioda świadczenia mogą być udzielane tylko w miejscach zakontraktowanych przez
NFZ. JeŜeli chodzi o dojazd starszych pacjentów, to moŜe autobus szkolny zrobiłby jeden kurs.
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Przypominam Ŝe są teŜ wizyty domowe.
Radna śołądziejewska ja nie za bardzo rozumiem argumenty, zwłaszcza Ŝe sanepid się nie
sprzeciwi.
Doktor Lebioda ale sanepid nie ma nic do tego tylko NFZ.
Wójt Mołodciak postaramy się znaleźć takie rozwiązanie które pozwoli w najmniejszym stopniu
odczuć naszym mieszkańcom powstały problem.
GOS
Adn 4. Sprawozdanie Kierownik GOPS z działalności w 2008 roku.
Radna Kaźmierczak Przewodnicząca Komisji Oświaty sprawozdanie było omawiane na komisji
nie było uwag.
Radna Zienkiewicz rozumiem , Ŝe podopieczni decyzję o przyznaniu świadczenia otrzymują za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru, ale często jest tak Ŝe mieszkańcy nie mogą dotrzeć na pocztę.
Proszę się zastanowić nad tym ze pracownik socjalny przebywający w danej miejscowości nie
mógłby donieść poczty.
Kierownik Wójcik staramy się w miarę moŜliwości samodzielnie dostarczać decyzje, ale nie
zawsze jest to moŜliwe. Nasi klienci wiedzą w jakim terminie są przyznawane zasiłki i o tym czy
go otrzymają są powiadamiani telefonicznie, więc teŜ często sami u nas odbierają korespondencję.
Wójt Mołodciak koszty wysyłania korespondencji są bardzo duŜe, podjęliśmy kroki aby w
porozumieniu z Urzędem Pracy zatrudnić gońca.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Legan poddał informację pod
głosowanie.
Informacja została przyjęta jednogłośnie
Adn5. Sprawozdanie Komendanta StraŜy Gminnej z działalności w 2008 roku.
Przewodniczący Legan sprawozdanie było omawiane na komisjach i nie zgłoszono uwag. Ale
jeŜeli są pytania to proszę bardzo.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Legan poddał informację pod
głosowanie.
Informacja została przyjęta jednogłośnie
Adn 6.Informacja na temat sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Kłodawa za 2008 rok
Pani Skarbnik Krystyna śal omówiła sprawozdanie z wykonania budŜetu za 2008 rok następnie
odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania.
Przewodnicząca Komisji BudŜetowej Radna GraŜyna Zienkiewicz przedstawiła pozytywną
opinię komisji na temat sprawozdania. Komisja przyjęła sprawozdanie bez uwag.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Radna GraŜyna Kaźmierczak przedstawiła pozytywną opinię
Komisji na temat sprawozdania.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Radny Ryszard Obidowski przedstawił
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pozytywną opinię komisji na temat sprawozdania.
Radni nie zabrali więcej głosów i nie zgłosili zapytań w związku z czym Przewodniczący Rady
Andrzej Legan poddał sprawozdanie pod głosowanie.
Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
głosy za
– 13
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-2
Informacja na temat wykonania budŜetu za 2008r. została przyjęta przez Radę większością głosów

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Kubera w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wzięli
udział Przewodniczący Komisji Rady. Przewodniczący przedstawili pozytywną opinię na temat
sprawozdania z wykonania budŜetu w związku z powyŜszym Komisja Rewizyjna wystosowała do
Rady Gminy wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa z tytułu wykonania
budŜetu za 2008 rok.W głosowaniu nad wnioskiem wzięli udział wszyscy członkowie Komisji
Rewizyjnej czyli pięciu. Czterech radnych było za, jeden się wstrzymał od głosowania.
Przewodniczący odczytał wniosek.
Wiceprzewodniczący Rady Czesław Konieczuk odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
Radni nie zabrali więcej głosów i nie zgłosili zapytań w związku z czym Przewodniczący Rady
Andrzej Legan poddał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Kłodawa pod głosowanie.
Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
głosy za
– 13
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-2
Uchwała została zarejestrowana pod pozycją XXXII/243/09
Wójt Mołodciak podziękowała za udzielone absolutorium, dodając Ŝe jest ono wynikiem cięŜkiej pracy Rady i
Wójta.

zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i przedszkoli,
wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, oraz ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli i pedagogów
Wójt Wegienek omówił projekt uchwały.
Radna Kaźmierczak Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła pozytywną opinię komisji
na temat uchwały.
Radni nie zgłosili zapytań w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
głosy za
– 14
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-0
Uchwała została zarejestrowana pod pozycją XXXII/244/09
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określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym
wymiarze pracy
Wójt Wegienek omówił projekt uchwały.
Radna Kaźmierczak Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła pozytywną opinię komisji
na temat uchwały.
Radni nie zgłosili zapytań w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
głosy za
– 14
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-0
Uchwała została zarejestrowana pod pozycją XXXII/245/09

wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy nieruchomości gruntowej
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. Pani RoŜnowska dzierŜawi przedmiotową nieruchomość
od 2005 roku i jest zainteresowana dalszą dzierŜawą na cele nie rolnicze. Nieruchomość ta
wchodziła w skład gospodarstwa rolnego dziadków, których P. Kuźmińska-RoŜnowska jest
spadkobiercą. Na przestrzeni lat1981-1991 dzierŜawcą nieruchomości był jej ojciec Kuźmiński
Henryk. Pani KuŜmińska-RoŜnwska zgodnie z Uchwała Nr XIV/68/07 z dnia 29.08.2007 roku
winna uiszczać czynsz w wysokości 0,60 zł/m2plus VAT rocznie. Przedmiotowa nieruchomość
stanowi nieuŜytek i pełni rolę zbiornika retencyjnego. Wg oświadczenia zainteresowanej dzierŜawa
nieruchomości nie przynosi korzyści materialnych jedynie obowiązki związane z utrzymywaniem
porządku co ciąŜy na właścicielu działki. Z punktu widzenia właściciela dzierŜawca utrzymuje
porządek na przedmiocie dzierŜawy i naleŜałoby go zwolnić z czynszu. Mając na względzie
powyŜsze jest moŜliwość zwolnienia dzierŜawcy z czynszu w oparciu o pkt 6 załącznika do wyŜej
cytowanej Uchwały. Dotychczas uiszczała czynsz roczny w wysokości 200 zł plus naleŜny VAT.
Radny Obidowski Przewodniczący Komisji Komunalnej przedstawił pozytywną opinię komisji
na temat uchwały.
Radni nie zgłosili zapytań w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
głosy za
– 14
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-0
Uchwała została zarejestrowana pod pozycją XXXII/246/09

wyraŜenia zgody na nabycie od Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości połoŜonej w obrębie wsi Mironice gmina
Kłodawa
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. Pismem z dnia 6 stycznia 2009roku zwróciłam się z
wnioskiem o przekazanie Gminie części nieruchomości zabudowanej budynkiem oznaczonej
numerem ewidencyjnym 53/8 połoŜonej w Mironicach na cele publiczne. Dyrektor Instytutu
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin pismem z dnia 30.03.2009 wyraził zgodę na dokonanie czynności
poprzedzających zawarcie umowy tj wydzielenia budynku i wykonanie operatu szacunkowego .W
budynku tym zamierzam urządzić świetlicę.
Radny Obidowski Przewodniczący Komisji Komunalnej przedstawił pozytywną opinię komisji
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na temat uchwały.
Radni nie zgłosili zapytań w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
głosy za
– 14
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-0
Uchwała została zarejestrowana pod pozycją XXXII/247/09

uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Mieszkaniowym Gminy Kłodawa na lata 2009 – 2013
Kierownik Kwiatkowski omówił projekt uchwały i przedstawił pozytywną opinię Komisji
Mieszkaniowej na temat projektu uchwały.
Radni nie zgłosili zapytań w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
głosy za
– 14
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-0
Uchwała została zarejestrowana pod pozycją XXXII/248/09

nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa
Kierownik Jesis uchwała dotyczy nadania nazwy ulicy Letnia dla działek w Kłodawie
Radny Obidowski Przewodniczący Komisji Komunalnej przedstawił pozytywną opinię komisji
na temat uchwały.
Radni nie zgłosili zapytań w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
głosy za
– 14
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-0
Uchwała została zarejestrowana pod pozycją XXXII/249/09

zmian w budŜecie gminy na 2009rok
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. Dochody :
Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 24.441,00 zł na podstawie zawiadomienia z
Ministerstwa Finansów ,
Umowa na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chwalęcicach
przez Powiat Gorzowski 39.320,00zł i dotacja w kwocie 6.000,00zł z Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska na zakup pieca ceramicznego dla WTZ Chwalęcice.
Zmiana dochodów z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 380.000,00 zł następuje
na podstawie złoŜonych deklaracji .
Wydatki :
Zwiększa się wydatki w rozdziale szkoły podstawowe o kwotę 24.441,00zł .
Zwiększa się wydatki w rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o
kwotę 45.320,00zł -dotacja na zadania realizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w
Chwalęcicach.
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Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 380.000,00 zł i przeznacza się na modernizacje
budynku ośrodka zdrowia w Kłodawie.
Zmienia się załącznik Plan Przychodów i Wydatków Zakładu BudŜetowego na 2009r. zmiana
polega na dostosowaniu stanu środków na początek roku do faktycznego wykonania, przy
planowaniu załoŜono, Ŝe stan środków obrotowych na koniec roku 2008 wyniesie 10.000,00zł po
zakończeniu roku i złoŜeniu sprawozdania okazało się , ze stan środków na koniec 2008r. w
Zakładzie Komunalnym wynosi 19.945,00zł.
Zmienia się załącznik Plan Przychodów i Wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
na 2009r. zmiana polega na dostosowaniu stanu środków na początek roku do faktycznego
wykonania, przy planowaniu załoŜono, Ŝe stan środków obrotowych wyniesie 58.000,00zł ,po
zakończeniu roku i złoŜeniu sprawozdania okazało się , ze stan środków obrotowych Funduszu na
koniec 2008r. wynosi 48.073, 00zł.
Radna Zienkiewicz Przewodnicząca Komisji BudŜetowej przedstawiła pozytywną opinię komisji
Radni nie zgłosili zapytań w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
głosy za
– 14
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-0
Uchwała została zarejestrowana pod pozycją XXXII/250/09

Wolne wnioski
Radna Zienkiewicz chciałabym powiedzieć wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych,
ze jeŜeli są zainteresowani tym co się dzieje na komisjach budŜetowych, oraz chcą w komisji
uczestniczyć, Ŝe wstęp na komisje jest wolny. JeŜeli kierownicy są zainteresowani to jest
moŜliwość dostarczania protokołów z komisji. Druga sprawa to mikrofony. Na tych nie da się
pracować, kiedy zostaną zakupione porządne mikrofony.
Przewodniczący Legan mikrofony juŜ zostały wybrane.
Radna śołądziejwska chciałabym przypomnieć o wniosku komisji dotyczącym przygotowania
regulaminu przyznawania funduszy na remonty.
Kierownik GOPS Wójcik regulamin jest juŜ prawie skończony i moŜe stanąć na kolejnym
posiedzeniu komisji Oświaty.
Pan Tomasz Kołodziejczak mieszkaniec chcę zwrócić uwagę na problem podwójnego
nazewnictwa ulic w róŜnych miejscowościach. W Kłodawie i Chwalęcicach jest ulica o tej samej
nazwie i jest to powodem wielu nieścisłości i nieporozumień. Odnośnie ulicy Leśnej w
Chwalęcicach, wszystkie inwestycje są tam prawie zakończone. Jest prąd, woda, kanalizacja aŜ
prosi się o drogę. Mieszkańcy bardzo chcieli by mieć asfalt i są w stanie się do niego dołoŜyć.
Przewodniczący Legan podwójnego nazewnictwa nie unikniemy. Jedyne co moŜemy zrobić do
dokładnie adresować korespondencję wpisując ulicę, miejscowość i kod.
Wójt Mołodciak jeŜeli Państwo zadeklarują kwotę to moŜna to zrobić w ramach inicjatyw
społecznych.
Radny Kubera chcę zaprosić Radnych na majówkę w Kłodawie, poza tym apeluję o przegląd
ścieŜek rowerowych i zwrócenie uwagi na to co się wyprawia na drogach gminnych, podczas
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inwestycji developerów są one przeorane, zdewastowane.
Radna Zienkiewicz miasto robi ścieŜkę rowerową do ulicy Granitowej gdzie jest granica gmin. W
Chwalęcicach jest ścieŜka do świetlicy, moŜe moŜna dogadać się z miastem Ŝeby pociągnęli ścieŜkę
kawałek dalej , to jest krótki odcinek.
Wójt Mołodciak rozmawiałam z miastem oni tego nie zrobią. Zobaczymy jak będziemy stać
finansowo po drodze Kłodawa – Mironice.
Radna śołądziejewska przypominam o kontrolach osób które nie są podłączone do kanalizacji a
powinny.
Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Kłodawa
Przewodniczący Legan poinformował o wyczerpaniu porządku obrad, podziękował wszystkim za przybycie i
zamknął obrady XXII Sesji Rady Gminy Kłodawa
Na tym protokół zakończono.
protokołowała:
Kamila Kłosowska

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Legan
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