Protokół z posiedzenia XXXIV Sesji Rady Gminy Kłodawa,
która odbyła się w dniu 17 czerwca 2009r.
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 XXXII Sesji Rady Gminy Kłodawa
2. Sprawozdanie Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej
3. Interpelacje i zapytania radnych
4. Uchwalenie uchwał w sprawach:
a) zmian budŜetu gminy na 2009 rok
b) udzielenia pomocy finansowej Miastu Gorzów Wlkp. na współdziałanie w zakresie
postępowania z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia,
znajdują się w okolicznościach zagraŜających Ŝyciu lub zdrowiu
c) nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa
d) wyraŜenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kłodawa a osobą
prawną
e) wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa
f) wyraŜenia zgody na wynajem pomieszczenia w budynku nr 39 połoŜonym na działce oznaczonej
numerem ewidencyjnym 447/1 w Kłodawie stanowiącej własność Gminy Kłodawa
g) wyraŜenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kłodawa a osobą
fizyczną
h) wyraŜenia zgody na nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości
i) wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnych umów uŜyczenia nieruchomości gruntowych
j) uznania obiektów połoŜonych na terenie Gminy Kłodawa jako uŜytki ekologiczne
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Kłodawa .
Otwarcie posiedzenia
Przewodniczący Legan przywitał wszystkich przybyłych na XXXIV Sesję Rady Gminy Kłodawa.
Stwierdzenie quorum
Przewodniczący na podstawie załączonej listy obecności 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.
Wójt Wegienek poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawach:
•
•
•
•
•

regulaminu wynagradzania nauczycieli
utworzenia jednostki budŜetowej pn. Przedszkole Publiczne w Kłodawie
nadania aktu załoŜycielskiego Publicznego Przedszkola w Kłodawie
ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodawa

nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiacych fundusz sołecki
Uchwały były dzisiaj omawiane przez Komisję Oświaty i uzyskały pozytywną opinię.
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W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał poprawki pod głosowanie.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie
Następnie Przewodniczący Legan poddał porządek obrad pod głosowanie.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie
Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Kłodawa
Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie.
Protokół został przyjęty jednogłośnie
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Wójt Wegienek sprawozdanie z działalności międzysesyjnej otrzymali Państwo na piśmie. JeŜeli są jakieś pytania
to proszę o zadawanie.
Radny Rutkowski co z placem zabaw w Wojcieszycach. Dzieci nie mają się gdzie bawić.
Z-ca Kierownika RSA Niciejewska teren został ogrodzony. W tym roku zostanie zakupiona część wyposaŜenia
placu zabaw.
Radni nie zgłosili więcej zapytań w związku z powyŜszym Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.
Interpelacje i zapytania radnych
Radna Zienkiewicz mam prośbę aby zorganizować na początku lipca spotkanie z firmą wywoŜącą nieczystości
“Laguna”. KaŜda firma ma obowiązek nieodpłatnego dostarczania worków na selektywną zbiórkę odpadów,
Laguna wysłała pismo do mieszkańców. Jest realizowanych szereg inwestycji. Niejednokrotni przechodzą w
towarzystwie posesji mieszkańców. Jest taki przepis który mówi Ŝe jeŜeli inwestycja przebiega w bezpośrednim
sąsiedztwie posesji to właściciel posesji musi być o tym poinformowany. Okazuje się Ŝe jeŜeli inwestycja jest
inwestycją celu publicznego to nic takiego nie musi mieć miejsca. Proszę o wyjaśnienie co to jest inwestycja celu
publicznego i proszę o informację na piśmie i proszę o to Ŝeby informować mieszkańców o tym jeŜeli inwestycja
będzie przebiegała obok posesji mieszkańców.
Wójt Wegienek przygotujemy informację na piśmie.
Radny Kubera będziemy wnioskowali o znak “nakaz jazdy rowerów po ścieŜce rowerowej”. Nie po to budujemy
ścieŜki Ŝeby rowerzyści jeździli po ulicach a nie po ścieŜkach. To musi być jak najszybciej rozwiązane.
Radny Rutkowski pozwoliłem sobie złoŜyć projekt uchwały na następną sesję dotyczący uchylenia uchwały o
przystąpieniu do opracowania planu w RóŜankach, Wojcieszycach (lotnisko). Pozwoli to na definitywne
zakończenie tematu; jak ma się sprawa z wjazdami w Mironicach, wiem Ŝe Pani Wójt pojechała z Kierownikiem
Kwiatkowskim i miała pretensje za to Ŝe mieszkaniec poskarŜył się radnemu, ale jeŜeli Wójt nie interweniuje to
Radny to robi. Proszę o zajęcie się tematem.
Wójt Wegienek będziemy czynić starania w Zarządzie Dróg o postawienie znaków.
Radna Kaźmierczak przypomniała o regulaminie świetlic który powinien wrócić na komisję oświaty.
Radni nie zgłosili więcej zapytań w związku z powyŜszym Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budŜetu gminy na 2009rok
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały.
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Radna Zienkiewicz przedstawiła pozytywną opinię Komisji BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Legan poddał uchwałę pod głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 13
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
--Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXIV/252/09

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Gorzów Wlkp na współdziałanie w zakresie
postępowania z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się w
okolicznościach zagraŜających Ŝyciu lub zdrowiu
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. Udziela się z budŜetu Gminy Kłodawa pomocy finansowej dla

Miasta Gorzówa Wlkp. W kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na współdziałanie w zakresie
postępowania z osobami nietrzeźwymi,które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia
,znajdują się w okolicznościach zagraŜających ich Ŝyciu lub zdrowiu , a są mieszkańcami gminy.
Radna Zienkiewicz przedstawiła pozytywną opinię Komisji BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Legan poddał uchwałę pod głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały –14
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXIV/253/2009

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. Nadaję się nazwę ulicy Mazurska dla
ewidencyjnym 88/5 w miejscowości Kłodawa.

dla działki o numerze

Radny Obidowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Legan poddał uchwałę pod głosowanie.
głosy za
– 14
głosy przeciw
-0
głosy wstrzymujące się -0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXIV/254/09

Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe REMVET Spółka z o.o w
Gorzowie Wlkp zwróciło się z wnioskiem w dniu 26 maja br o sprzedaŜ działki nr 86 połoŜonej w Mironicach.
Wnioskowana działka sklasyfikowana jest jako droga W chwili obecnej jest Gminie zbędna, poniewaŜ
właścicielem przyległych gruntów jest wnioskodawca. Z uwagi iŜ nie moŜe być zagospodarowana jako samodzielna
działka zbycie jej jest uzasadnione. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez referat drogownictwa.
Radny Obidowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Legan poddał uchwałę pod głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 13
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXIV/255/09
Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wynajem pomieszczenia w budynku nr 39 połoŜonym na działce
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oznaczonej numerem ewidencyjnym 447/1 w Kłodawie stanowiącej własność Gminy Kłodawa
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp zwrócił się z
propozycją lokalizacji bankomatu w rejonie budynków Urzędu Gminy. Posadowienie bankomatu jest zasadne,
poniewaŜ umoŜliwi korzystanie z usług bankowych poza godzinami pracy banku. Zaproponowany okres najmu
pozwoli Bankowi „wymieszkać” poniesione koszty przystosowania pomieszczenia do posadowienia bankomatu.
Radny Obidowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Legan poddał uchwałę pod głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 13
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXIV/256/09
Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kłodawa
a osobą fizyczną
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. Współwłaściciele działki nr 585/1 zwrócili się z propozycja dokonania
zamiany wnioskowanych części działek. W chwili obecnej część ulicy Cisowej stanowi własność osób fizycznych.
Dokonanie zamiany umoŜliwiłoby korzystniejsze zagospodarowanie tych nieruchomości. Na odcinku części
przeznaczonej do zamiany znajdują się hydrant i studzienka p.poŜ, które naleŜy przenieść. Propozycja zamiany
została pozytywnie zaopiniowana przez Referat Drogownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i
Fundusz Pomocowych.
Radny Obidowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Legan poddał uchwałę pod głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 14
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXIV/257/09
Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnych umów uŜyczenia nieruchomości
gruntowych
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały. Remize straŜackie znajdujące się na terenie Gminy są

uŜytkowane przez Ochotnicze StraŜe PoŜarne działające na terenie poszczególnych sołectw na
podstawie umów uŜyczenia. Większość umów wygasa w tym roku. Nie moŜna zawrzeć kolejnych
umów lub przedłuŜać ich aneksami zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami
bez zgody Rady Gminy. Proponuję przyjęcie projektu przedstawionej uchwały.
Radny Obidowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Legan poddał uchwałę pod głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 13
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXIV/258/09
Podjęcie uchwały w sprawie uznania obiektów połoŜonych na terenie Gminy Kłodawa jako uŜytki ekologiczne
Wójt Wegienek omówił projekt uchwały. Ta uchwała była juŜ podejmowana przez Radę, ale Nadzór zwrócił nam
uwagę Ŝe uchwała nie ma uzasadnienia w związku z powyŜszym przedkładamy ją Państwu ponownie z
uzasadnieniem.
Radny Obidowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej.
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W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Legan poddał uchwałę pod głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 14
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXIV/259/09

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Wójt Wegienek omówił projekt uchwały. Nadzór zwrócił nam uwagę na małe błędy w poprzedniej uchwale.
Zostały one skorygowane i zaopiniowane przez odpowiednie organy.
Radna Kaźmierczak przedstawiła pozytywną opinię Komisji Oświaty.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Legan poddał uchwałę pod głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 14
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXIV/260/09

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej pn. Przedszkole Publiczne w Kłodawie
Wójt Wegienek omówił projekt uchwały. RównieŜ Nadzór zwrócił nam uwagę na błąd w podstawie prawnej, poza
tym nasza poprzednia uchwała nie była równoznaczna z nadaniem aktu załoŜycielskiego. My poprawiamy tylko
podstawę prawną, a jako następna w porządku obrad jest uchwała w sprawie nadania aktu załoŜycielskiego.
Radna Kaźmierczak przedstawiła pozytywną opinię Komisji Oświaty.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Legan poddał uchwałę pod głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 14
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXIV/261/09
Podjęcie uchwały w sprawie nadania aktu załoŜycielskiego Publicznego Przedszkola w Kłodawie
Wójt Wegienek omówił projekt uchwały. Mieliśmy dwie moŜliwości. Albo w poprzedniej uchwale dołączyć
załącznik nr 2 w postaci aktu załoŜycielskiego albo nadać go odrębną uchwałą, my proponujemy dla przejrzystości
odrębną uchwałę.
Radna Kaźmierczak przedstawiła pozytywną opinię Komisji Oświaty.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Legan poddał uchwałę pod głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 14
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXIV/262/09
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych
przez Gminę Kłodawa
Wójt Wegienek omówił projekt uchwały. Nadzór zwrócił nam uwagę Ŝe niewłaściwie postępujemy róŜnicując
opłatę w zaleŜności od ilości dzieci z jednej rodziny w przedszkolu. Byłem w nadzorze i tłumaczyłem Ŝe taki zapis
ma przesłanki ekonomiczne, w związku z czym nadzór zgodził się na pozostawienie uchwały w takiej wersji. W §
1 dopisujemy tyko słowo stała i w § 2 zapisujemy Ŝe traci moc poprzednia uchwała.
Radna Zienkiewicz dlaczego nie ma radcy na sesji i dlaczego uchwała nie jest zaopiniowana przez radcę
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prawnego. Ponadto uchwała nie stawała na większości komisji. Rozumiem, Ŝe wrzesień za pasem, ale ta uchwała
wraca do nas któryś raz i nie jest zaopiniowana przez radcę.
Wójt Wegienek oryginał jest zaparafowany przez Radcę Prawnego.
Radna Zienkiewicz niema teŜ Ŝadnego uzasadnienia do projektu uchwały, tak samo jak do regulaminu
wynagradzania nauczycieli. Nie twierdzę, Ŝe do kaŜdej uchwały powinno być uzasadnienie, ale do tych które po raz
kolejny do nas wracają uzasadnienie jest jak najbardziej zasadne.
Wójt Wegienek ja chcę powiedzieć Ŝe nasza uchwała obowiązuje, a to jest tekst jednolity, poza tym zmieniliśmy
tylko dwa słowa o których mówiłem wyŜej.
Radna Zienkiewicz proszę mi nie mówić Ŝe to jest tekst jednolity, to jest uchwała zmieniająca poprzednią
uchwałę.
Wójt Wegienek mogliśmy zostawić poprzednią uchwałę z uwagami Nadzoru, lub uchwalić nową co moim
zdaniem jest bardziej przejrzyste.
Radny Kubera mówi się Ŝe zmienia się tylko jedno słowo, ale ja nie bardzo w to wierzę zwłaszcza Ŝe nie ma z
czym porównać. JeŜeli moŜna to przenieśmy to na następną sesję.
Wójt Wegienek jeŜeli sesja odbędzie się jeszcze w miesiącach wakacyjnych to nie widzę przeszkód w odłoŜeniu
jej, ale lepiej by było gdyby Rada teraz podjęła tą uchwałę. Kwestia obecności radcy prawnego, deklarował Ŝe
będzie, tylko się spóźni.
Radna Kaźmierczak na dzisiejszej komisji oświaty Wójt Wegienek dokładnie tłumaczył nam tą uchwałę, wiem Ŝe
ciągłe wracanie do tej uchwały moŜe być dyskomfortowe, ale proszę Ŝebyśmy zaufali komisji oświaty i wyciągnęli
wnioski.
Radna Zienkiewicz ja ufam Komisji Oświaty, ale Radca Prawny powinien być na kaŜdej sesji i kaŜdy dokument
parafować. Poza tym w kaŜdej gminie jest tabliczka w jakich godzinach i w jakie dni pracuje Raca Prawny, tylko
nie u nas.
Wójt Wegienek obiecuję, Ŝe taka tabliczka będzie wywieszona.
Radna Zienkiewicz poprzednia uchwałą obowiązuje, w sierpniu będzie sesja uchwalimy i nie będzie problemu.
Wójt Wegienek Ŝeby nie było Ŝadnych niedomówień. Uchwałą która była podjęta została przez Nadzór uchylona,
jednak o wyjaśnieniach została zaakceptowana i prośba jest taka Ŝeby tą uchwałę Ŝeby tą uchwałę przyjąć dzisiaj,
jednak decyzja jest w waszych rękach
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Legan poddał uchwałę pod głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 8
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
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Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXIV/263/09

Podjęcie uchwały w sprawie nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiacych
fundusz sołecki
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały.
Radny Kubera ja jednka prosze o zastanowienie się nad tym. Gdybyśmy utowrzyli fundusz
sołecki, to kolega nie miałby takiego problemu z doproszeniem się przez dwa lata o plac zabaw. Ja
tu szczególnie apeluję do kolegów sołtysów Ŝeby zabrali głos w tej sprawie. Taki fundusz wpłynie
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na to Ŝe mieszkańcy będa mieli wiekszy wpływ na podejmowanie decyzji o inwestycjach w
miejscowościach. To jest bardzo waŜne aby dana wieś mogła decydować sama o sobie.
Radna Zienkiewicz to wcale nie jest tak jak kolega mówi. DuŜe wsie owszem na tym skorzystają,
ale małe nie będą miały nic.Ja rozumiem Kłodawę, bo skorzystają na tym ale trzeba się zastanowić
jak małe miejscowości na tym wyjdą.Obecny układ jest sprawiedliwszy.
Radny Rutkowski ja jestem za obecnym układem. Plac zabaw mnie nie skusił tak jak kolega
myślał.
Radna Kaźmierczak uwaŜam Ŝe ten fundusz to nie najlepsze rozwiązanie bo nie bierze się pod
uwagę osósb w miejscowościach wypoczynkowych, które przebywają sezonowo.
Radny Konieczuk ja uwaŜam, Ŝe na chwilę obecną nie powinniśmy tej uchwały podejmować.
Zaobserwujemy jak to wygląda w innych gminach i po roku moŜemy zmienić naszą uchwałę.
Radny Kubera jeszcze raz poprosił o rozwaŜenie decyzji.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Ustawowy skłąd Rady wynosi 15 radnych. W XXXIV Sesji uczestniczyło 14 radnych w zwiazku z
czym sesja bya prawomocna aby móc na niej podejmować uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
głosy za podjęciem uchwały – 12
głosy przeciw
–0
głosy wstrzymujące się
-2
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXIV/264/09
Wolne wnioski
Sołtys Banicki na zebraniu wiejskim powstały niedomówienia i nie wyjaśniono wszystkiego odnośnie
zlewni, w związku z tym mamy uzgodnione z Panem Przewodniczącym, Ŝe przedstawiciele RóŜanek
wystąpią dzisiaj w tej sprawie. Proszę o udzielenie głosu Przedstawicielom naszej miejscowości
Przewodniczący Legan punkt wolne wnioski jest dla mieszkańców, więc nie ma potrzeby ustalania tego
z kimkolwiek, wystarczy podnieść rękę i poprosić o głos.
Pan Popiel chcielibyśmy przeczytać nasze zapytania odnośnie planowanej zlewni w RóŜankach i
zostawić pytania w postaci pisma. - dalszy ciąg wypowiedzi nieczytelny
Radna Kowalska sądzę, Ŝe nie ma potrzeby czytania tych pytań. Otrzymaliśmy je, przyjęliśmy do
wiadomości i będziemy rozpatrywać na komisjach. O 13.00 mamy otwarcie ulicy na Mironickiej, więc
szczegółowo zajmiemy się tematem na komisjach. To jest mój wniosek.
Przewodniczący Legan czy to jest wniosek formalny.
Radna Kowalska tak.
W związku z powyŜszym Przewodniczący Legan poddał wniosek pod głosowanie, aby teraz nie
odczytywać pisma odnośnie zlewni tylko przyjąć je do wiadomości i przeanalizować na komisjach.
'W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
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Głosy za wnioskiem – 8
głosy przeciw - 4.
Przewodniczący Legan proszę złoŜyć pytania na piśmie.
Pani Adamczak występuję w imieniu mieszkańców RóŜanek i Rady Sołeckiej i jest mi przykro Ŝe nawet
5 minut szanowna Rada nie chciała poświęcić, Ŝeby wysłuchać naszych problemów. Zebranie wiejskie
było bardzo długie bo temat jest bardzo waŜny. Bardzo przykro mi jest Ŝe radna taki wniosek złoŜyła a
radni go poparli.
Radna Zienkiewicz dlatego Ŝe bardzo powaŜnie traktujemy temat, dlatego nie dyskutujemy tutaj bez
przygotowania a będziemy na komisjach, dlatego zapraszam na najbliŜszą komisję budŜetową na która
juŜ teraz serdecznie zapraszamy.
Radny Lawer sesja przebiega dzisiaj w ekspresowym tempie a nie mamy czasu dla naszych
mieszkańców. Tak nie powinno być. Sam Pan powiedział Ŝe wolne wnioski są dla mieszkańców.
Przewodniczący Legan został złoŜony wniosek i przegłosowany przez radnych. Pismo z RóŜanek
zostanie na komisjach szczegółowo przeanalizowane.
Radny Kubera mi jest przykro Ŝe Pan Lawer namawia nas do łamania prawa. Wniosek został zgłoszony i
przyjęty przez radnych.
Radna Zienkiewicz szkoda Ŝe kolega Lawer wychodzi w połowie komisji, bo na komisjach
najwaŜniejsze rzeczy mają miejsce .Zapraszam na komisję BudŜetową i na niej będziemy temat punkt po
punkcie analizować.
Sołtys Banicki chcę tylko powiedzieć Ŝe nasze pismo to nie jest protest przeciwko zlewni a jedynie próba
wskazania innej lokalizacji.
Radna Zienkiewicz ja w sprawie działek w Wojcieszycach na przeciwko fermy. Jedna została sprzedana
i jest uŜytkowana niezgodnie z przeznaczeniem .Czy ktoś z gminy zauwaŜył Ŝe tam jet składowisko
materiałów budowlanych i innych rzeczy, więc ktoś z gminy sprawdzi jak sprawa wygląda.
Sekretarz Czapliński sprawdzimy ten temat.
Pani Adamczak jest mi niezmiernie przykro, szkoda Ŝe w tym czasie Radna Kowalska rozmawia przez
telefon, ja się wstydzę tego co Pani powiedziała, bo wynika z tego Ŝe sesja jest dla Radnych a nie dla ludzi.
JeŜeli nam nie wolno przeczytać paru pytań na Pani wniosek to ja to przekaŜę mieszkańcom, dlatego
pytam się Pana Przewodniczącego czy ja mogę oddać pismo i wyjść, jeŜeli my nie moŜemy nic
powiedzieć. Dziękuję Pani Zienkiewicz za zaproszenie na komisję.
Radny Rutkowski największą przeszkodą w zakupie działek w Wojcieszycach jest zagroŜenie budową
lotniska. DO Pani BoŜeny Adamczak, pismo będzie rozpatrywane przy Urzędnikach na komisjach i tam
teŜ będą padały odpowiedzi na pytania. Nie ma sensu tak powaŜnej sprawy debatować na komisjach.
Radny Obidowski na sesji nadzwyczajnej zgłaszałem temat ograniczenia prędkości na drodze Kłodawa –
Barlinek.
Radna Zienkiewicz ja proszę Ŝebyśmy dostawali do wiadomości pisma jakie są wysyłane do Starostwa
dotyczące naszych interpelacji.
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Radna Kaźmierczak chcę wszystkich zaprosić na imprezę kulturalną 11 lipca poświęconą tematyce
Dzikiego Zachodu.
Pani Mazur mieszkanka Kłodawy ja bym chciała powiedzieć o krzyŜu na skrzyŜowaniu w Kłodawie.
Proszę Ŝeby go usunąć, był w tym miejscu drugi wypadek, całe szczęście Ŝe nikt nie zginął. Czy my
czekamy na jakieś nieszczęście. Proszę teŜ o to Ŝeby dano mi pracę, proszę o przystanki w Kłodawie. W
Urzędzie mi powiedziano, ze pracodawcą jest rada a Urząd jest wykonawcą i Ŝe radni się nie zgodzili Ŝeby
nie dać tej pracy.
Radny Konieczuk jeŜeli Pani sądzi Ŝe krzyŜ stanowi zagroŜenie to jednocześnie trzebaby było usunąć
wszystkie drzewa, bo teŜ rozpraszają. Ludzie chcą Ŝeby krzyŜe były, one są stawiane ku przestrodze na
miejscu wypadku.
Radna Zienkiewicz niedługo rozpoczyna się remont Wyszyńskiego, proszę Ŝeby zorganizować spotkanie
w tej sprawie.
Przewodniczący Legan lipiec jest miesiącem przerwy, więc Ŝyczę udanego wypoczynku i wakacji.
Następna sesja prawdopodobnie w połowie sierpnia się odbędzie
Radni nie zgłosili więcej zapytań w związku z powyŜszym Przewodniczący zamknął dyskusję w tym
punkcie.
Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczacy zamknął obrady XXXIII Sesji Rady
Gminy Kłodawa.
Protokołowała:
Kamila Kłosowska

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Legan
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