
Protokół z posiedzenia XXX Sesji Rady Gminy Kłodawa 
która odbyła się w dniu 28 lutego 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 protokołów z XXVII, XXVIII i XXIX Sesji Rady Gminy Kłodawa
2) Sprawozdanie Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej
3) Interpelacje i zapytania radnych
4) Informacja o realizacji zadań zaplanowanych w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska w

2008r.
5) Informacja o planowanych inwestycjach w 2009r.
6) Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji ds rozwiązywania problemów alkoholowych z

działalności komisji w 2008r.
7) Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prac komisji w 2008 roku
8) Uchwalenie uchwał w sprawach
a) uznania dwóch obiektów połoŜonych na terenie Gminy Kłodawa jako uŜytki ekologiczne
b) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Kłodawa dla miejscowości Rybakowo
c) wniesienia majątku trwałego do Spółki PWiK w Gorzowie Wlkp w której Gmina Kłodawa jest

udziałowcem
d) wyraŜenia zgody na przejęcie darowizny od  osób fizycznych
e) wyraŜenia zgody na nabycie lokali mieszkalnego w budynku znajdującym się na działce 160/13

w Łośnie gmina Kłodawa
f) wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy nieruchomości gruntowej
g) wyraŜenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Kłodawa
h) Statutu Gminy Kłodawa
i) Statutu Sołectwa Kłodawa
j) Statutu Sołectwa Wojcieszyce
k) Statutu Sołectwa RóŜanki - Szklarnia
l) Statutu Sołectwa Zdroisko
m)Statutu Sołectwa RóŜanki
n) Statutu Sołectwa Rybakowo
o) Statutu Sołectwa  Santoczno
p) Statutu Sołectwa  Mironice
q) Statutu Sołectwa  Santocko
r) Statutu Sołectwa Łośno
s) Statutu Sołectwa Chwalęcice
t) ustalenia zasad polityki czynszowej w lokalach i budynkach mieszkalnych wchodzących w skład

zasobu Gminy Kłodawa
u) ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
v) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Klodawa na lata 2009

- 2013
9) Wolne wnioski
10) Zamknięcie XXX Sesji Rady Gminy Kłodawa
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Pkt 1 a – otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Legan przywitał wszystkich Radnych przybyłych na obrady XXX Sesji  Rady
Gminy Kłodawa, przedstawicieli Urzędu, oraz wszystkich zaproszonych gości

Pkt 1b – stwierdzenie quorum
Przewodniczący Legan stwierdził Ŝe w sesji uczestniczy 15 radnych wobec czego  jest ona
prawomocna aby móc podejmować na niej uchwały.

Pkt 1c – przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do porządku obrad.

Wójt Mołodciak poprosiła o wycofanie z porządku obrad punktu c czyli wniesienia majątku
trwałego do spółki PWiK w Gorzowie Wlkp w której gmina Kłodawa jest udziałowcem i
wniesienie w to miejsce projektu uchwały w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej objęcia udziałów
w PwiK Sp. Z o.o Gorzów Wlkp oraz wycofanie projektu uchwały w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kłodawa na lata 2009 – 2013 i
wstawienie w to miejsce  i wniesienia w to miejsce projektu uchwały w sprawie  uchylenia uchwały
dotyczącej ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne, czynszu za lokale socjalne
oraz minimalnej stawki czynszu wolnego w gminnych zasobach mieszkaniowych. Wójt Mołodciak
poprosiła równieŜ o udzielenie głosu Wicestaroście Powiatu Gorzowskiego Panu Tomczakowi oraz
przedstawicielowi Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego Panu Jaworskiemu.

Radni nie wnieśli uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał porządek obrad z
wprowadzonymi zmianami pod głosowanie.

Radni w głosowaniu jednogłośnie wypowiedzieli się za przyjęciem porządku obrad.

Pkt 1 d – przyjęcie protokołów z XXVII, XXVIII i XXIX Sesji Rady Gminy Kłodawa.

Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do protokołów.

Radna Kaźmierczak wskazała na błędy pisarskie i powtórzenia.

Radni nie zgłosili więcej uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał protokoły pod
głosowanie.Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie.

Wystąpienie Wicestarosty oraz Przedstawiciela Wydziału Dróg i przedstawienie informacji na
temat stanu dróg.

Wicestarosta Tomczak wczoraj obchodziliśmy 10 lecie powstania Powiatu Gorzowskiego.
Przygotowując się do tej sesji analizy analizowałem nasze sukcesy i poraŜki. Doszedłem do
wniosku Ŝe przez te 10 lat najczęściej  w dyskusjach pojawia się i zajmuje najwięcej czasu temat
dróg. Więc dziś krótko powiem co powiat zamierza w tej materii uczynić. Powiat nie naleŜy do
najbogatszych ale udało nam się wygospodarować środki na drogi. W roku bieŜącym mamy dwie
powaŜne inwestycje. Pierwsza to droga Kłodawa – Mironice  czyli remont drogi nakładką asfaltową
oraz połoŜenie chodników na odcinku  dwu kilometrowym i budowa zatok autobusowych. Druga
powaŜna inwestycja to remont drogi w Santocku na odcinku 2 km. Inwestycja współfinansowana z
LRPO. Finansowanie jest bardzo korzystne poniewaŜ 85% pochodzi z funduszy unijnych a 15 % to
składka  Powiatu i Starostwa. Mogę jeszcze parę słów powiedzieć odnośnie naszych zamiarów. Jest
przygotowywana dokumentacja w firmie DIM na drogę Wojcieszyce RóŜanki skrzyŜowanie
Wojcieszyc z drogą krajową wraz z chodnikami i oświetleniem. Chcemy zrobć ścieŜki rowerowe w
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Zdroisku, Łośnie i Lipach. Czeka nas przebudowa mostku w Kłodawie w 2010 roku. Będziemy
starać się o pieniądze unijne. Czekają nas równieŜ pozimowe remonty dróg. Jesteśy po przykrych
doświadczeniach. Musieliśmy wydać ponad 530 tys. Przeznaczony budŜet był o wiele mniejszy. W
porównaniu z rokiem ubiegłym wydaliśmy 3 krotnie więcej. Przydałoby się jeszcze więcej ale nie
stać nas na to. Ja zawsze proszę o to aby sugerować które drogi wymagają największej interwencji.
W Gminie Kłodawa zimowe utrzymanie trwało 11 dni na 55,5 km drogi. Koszt zimowego
utrzymania jednego metra to 247 zł brutto. 124 tys poszło na teren Gmin Kłodawa

Przewodniczący Legan ja mieszkam przy drodze powiatowej i ani razu nie widziałem piaskarki.

Dyrektor GOK Trawi ńska pomiędzy Kłodawą a Wojcieszycami jest nalewka za starym
wodociągiem. Teraz to jest w gorszym stanie niŜ było. MoŜna koła sobie urwać. Apropo zimowego
utrzymania dróg z mojej obserwacji wynika Ŝe panowie mają płacone od kilometra bo jeŜdŜą z
podniesionymi pługami.

Radna Zienkiewicz które drogi były objęte zimowym utrzymaniem, poniewaŜ będąc członkiem
komisji rewizyjnej miałam okazję jeździć na kontrolę do Łośna, Rybakowa, Santoczna  i tam
Ŝadnych śladów posypywania nie było widać i sądzę Ŝe koledzy to potwierdzą. Tam nic nie było
robione, mieliśmy problem z przejechaniem samochodem. Proszę nas nie okłamywać. Wczoraj
koleŜanka jechała godzinę czasu do pracy z Łośna. Panowie którzy naprawiają dziury  mogliby je
najpierw osuszyć a dopiero potem kłaść asfalt bo inaczej to są pieniądze wyrzucone w błoto. Prośba
jeszcze do Starosty. Nasz gmina nigdy nie uchylała się od płacenia, i jeŜeli występujecie w mediach
to nie mówcie Ŝe Starosta kupił beczkę podczas kiedy to wszystkie gminy się na nią zrzucały. To
samo jest w przypadku planowanych inwestycji. Powiat sam wszystko finansuje a ani słowa nie ma
o pieniądzach jakie gminy wykładają. Trochę nieładnie tak traktować partnera który dokłada
kosztem własnych zadań..

Przedstawciel Wydziału Dróg Powiatowych Jaworski wszystkie drogi były odśnieŜane i
piaskowane. Odnośnie wylewki to to miejsce jak warunki pozwolą będzie sfrezowane.

Pani Mazur przy chodniku na ulicy Mironickiej są dwa suche drzewa. Ostatnio bez podmuchu
wiatru spadłą na ziemię duŜa gałąź. Gdyby ktoś przechodził to byłoby nieszczęście. Proszę wyciąć
te drzewa.

Radny Lawer zima stulecia nieczęsto się zdaŜa. Zaskoczenia pogodowe zdaŜają się sporadycznie,
ale występują. Rozumiem naszą sytuację finansową, drogowcy nie nadąŜają z powodu braku
pieniędzy i ja to rozumiem, ale proszę o to Ŝeby w miejscach niebezpiecznych reagować Ŝeby nie
dopuszczać do sytuacji krytycznych. Co do Starosty Kruczkowskiego to on ma chwalenie w genach,
ale równieŜ proszę o to Ŝeby zwracać uwagę w wypowiadaniu się w mediach Ŝe inwestycje
powstają przy współudziale gmin.

Wicestarosta Tomczak przyjmuję do wiadomości wnioski odnośnie informowania opinii
publicznej. Dodam tylko Ŝe wczoraj podczas omawiania inwestycji drogowych informowałem
dokładnie o proporcjach finansowych

Wójt Mołodciak  byliśmy wczoraj na 10 leciu powiatu. Jeszcze raz składam gratulacje w imieniu
moim i radnych. Boli mnie opinia Ŝe Powiat inwestuje w Gminie Kłodawa poniewaŜ Starosta jest z
Kłodawy a tak naprawdę wynika to z tego i wczoraj na sesji było to widoczne Ŝe w Gminie
Kłodawa przybywa  najwięcej mieszkańców o udziale w podatkach nie wspominając.
Radny Obidowski wczoraj było święto a dziś zwyczajna proza Ŝycia. Fajnie Ŝe Starostwo ma w
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planach inwestycje, ale zgłaszane były do wycinki dwa drzewa i nie wiem na co Starostwo czeka,
chyba na to aŜ drzewa same upadną.

Sołtys Łosiński oni wycinają te co nie trzeba. Zdrowe wycinają a chore zostawiają.

Radny Konieczuk ostatnio wycinano dwie brzozy między Santockiem w Małyszynem. Pracownicy
tego nie widzą a Zarząd nie dopuszcza do myśli wycięcia krzewów i krzaków. Jak był Starosta to
teŜ to mówiliśmy. Coś się robi ale nie do końca. Efektów nie widać bo brak wykończenia. Pobocze
jest zarośnięte, krzewy na drodze. Wnioskuję o wycinanie ich z pasa, poniewaŜ te krzewy potem
stają się drzewami.

Radny Bieryło odnośnie małej obwodnicy. JeŜlei wysyłacie tam sprzęt to traktujcie tą drogę
jednakowo na całym odcinku. Do Łośna jest w miarę szeroko zabieg robiony ale za Łośnem i
drugimi Lipami dwa samochody nie mogą się minąć a szerokość drogi na całym odcinku jest taka
sama.

Radny Lawer jest trudna sytuacja na ulicy Lipowej w RóŜankach, nie moŜna przejechać. Śnieg
topnieje i na całej szerokości jest woda. Połowa mieszkańców dojeŜdŜa pod las. Proszę tam wysłać
słuŜby drogowe. Nie wiem czy tam jest odwodnienie, wiem Ŝe tam jest rów, ale nie zdaje on
egzaminu.

Radny Powiatowy Mróz ja tak słucham z zaciekawieniem tych wszystkich uwag i chcę zwrócić
uwagę na to Ŝe budŜet jest jaki jest. Państwo sugerują Ŝeby pług odśnieŜał całą szerokością
wszędzie, gdyby tak było to w połowie nie było by pieniędzy. W porównaniu z drogami
powiatowymi innych województw to nie jest aŜ tak źle.

Radna Zienkiewicz myślałam Ŝe pan radny jest przedstawicielem mieszkańców. JeŜeli Starostwo
nie ma pieniędzy na statutową działalność to nie powinno funkcjonować i proszę nam nie mówić o
innych drogach  bo droga z Chwalęcic do Gorzowa zawsze byłą ładnie utrzymana i odśnieŜona, a
Pan reprezentuje mieszkańców a nie powiat.

Radny Powiatowy Mróz chciałem zwrócić uwagę Ŝe interesem radnego gminy jest dbanie o gminę
a radnego powiatu dbanie o dobro powiatu. Nie ukrywam Ŝe jest pewna grupa radnych
powiatowych walcząca tylko o swoją miejscowość ale jest to niezgodne z ustawą o samorządzie
powiatowym, poniewaŜ tam jest zapis mówiący o tym Ŝe radny powiatowy dba o cały powiat. JeŜeli
Pani Radna uwaŜa Ŝe powiat nie jest potrzebny to proszę złoŜyć wnioski w odpowiednich
instytucjach.

Radni nie zgłosili więcej uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan podziękował
delegacji ze Starostwa za przybycie zaznaczając Ŝe radni liczą na naprawę dróg.

Pkt 2 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Wójt Mołodciak uzupełniła sprawozdanie o informacje: wczoraj biuro planowania przestrzennego
przedłoŜyło nam studium. W tej chili kieruję  je do komisji urbanistycznej i do uzgodnień a potem
na komisje. Sądzę Ŝe w maju, czerwcu przedłoŜę je juŜ na sesji do uchwalenia. Rozstrzygneliśmy
konkurs na sport i kształtuje się to następująco. Junior RóŜanki 9,5 tys; RóŜa RóŜanki 18,5 tys; FC
Kłodawa 18 tys i SHR Wojcieszyce 22 tys. Zapotrzebowanie klubów było większe.  Starosta
wspominał o drodze którą robimy razem z Powiatem i znalazła się na liście indykatywnej. Ja się
bardzo cieszę poniewaŜ wiedzą państwo Ŝe na 200 wniosków zostało przyjętych 113 czy 116.
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Radna Kaźmierczak gwoli zaspokojenia ciekawości, wiem Ŝe na liście indykatywnej pojawiły się
inne gminy między innymi Deszczno z droga w Brzozowcu. Moje pytanie jest takie czy składaliśmy
jakieś projekty które były nieuwzględnione.

Wójt Mołodciak nasz projekt to by ten wspólny z powiatem, natomiast jak państwo wiecie szkoła
czeka na rozstrzygnięcie. Mamy w Starostwie złoŜony wniosek o pozwolenie na budowę , jest to
zadanie budŜetowe tego roku największe. Wniosek zostanie złoŜony dopiero po ogłoszeniu
terminów LRPO. Nie mogliśmy go wystawić do listy indykatywnej poniewaŜ nie mamy
przygotowanej dokumentacji. Sądy i procedury odwoławcze spowodowały Ŝe do wcześniejszego
terminu nie mogliśmy być przygotowani. Innych zadań w których mogliśmy wykazać
interregionalność w naszym budŜecie nie mamy. Startujemy do PROW-u ze Zdroiskiem, szkołą w
Kłodawie, ścieŜkami.

Przewodniczący Legan trzeba mieć zawsze dokumentację przygotowaną bo nie wiadomo gdzie
przyjmują wnioski.

Radny Rutkowski Ŝaden z klubów nie jest zadowolony z podziału pieniędzy, więc proszę o to aby
Komisja Oświaty zorganizowała debatę na temat klubów sportowych; odbyło się zebranie wiejskie
w Wojciesszycach i zdecydowanie mieszkańcy opowiedzieli się za tym Ŝeby zdjąć te 100 tys z
lotniska i przesunąć je na inwestycje we wsi, poniewaŜ w ubiegłym roku wszelkie inwestycje nas
ominęły a mówię to w kontekście pisma od Agencji z którego jasno wynika Ŝe nie otrzymamy
terenów pod lotnisko.

Wójt Mołodciak  odnośnie debaty do Przewodnicząca Kaźmierczak jest tutaj kompetentna; co do
pisma o którym pan mówił na zebraniu to ja Ŝadnego pisma nie kierowałam. Ja mam odpowiedź od
Dyrektora Ŝe moŜemy pozyskać grunty. Nie wiem na jakie zapytanie jest odpowiedź którą pan ma,
poniewaŜ nie jest to moje zapytanie,

Radna Kaźmierczak jeŜeli będzie debata na temat klubów to będzie moŜna porozmawiać.
JednakŜe brałam udział w pracach komisji przetargowej . Zostały obliczone potrzeby klubów i w
obrębie potrzeb były obliczane wydatki. Interesowałam się stanowiskiem klubów po rozstrzygnięciu
przetargu i poza panem Rutkowskim nie spotkałam się z krytyką.

Radny Rutkowski Komisja Oświaty ma w zapisie sport i warto o tym rozmawiać. Czy Junior jest
zadowolony – dziś miałem 4 telefony od Pana Wieczorka i nie słyszałem Ŝeby był zadowolony.
Koszty z zeszłego roku znacznie podroŜały. Sędziowie kosztują 40% więcej, energia poszła w górę
30% Odnośnie pisma to nie waŜne jest kto jest autorem zapytania. Liczy się odpowiedź.

Radna Kaźmierczak Komisja Oświaty systematycznie spotyka się z klubami i sprawdza jakie ma
potrzeby analizując sprawozdania.

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący zamknął  dyskusję w tym punkcie i
przystąpił do kolejnego.

Interpelacji zapytania radnych
Radna Kowalska mam pytanie odnośnie GOPS-u. Jaka jest moŜliwość wypłacania pieniędzy w
piątek  jeŜeli data wypłacenia przypada na weekend. Ludzie są zdenerwowani stąd moje pytanie czy
jest to kwestia regulowana ustawowo czy tylko dobrej woli.

Kierownik Wójcik  jeśli mogę zająć stanowisko w tej sprawie to w piątek pracujemy krócej. Kwota
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jaką wypłacamy to 60 tys zł. I nie wiemy ile osób przyjdzie pobrać te pieniądze. W dłuŜszym dniu
mamy moŜliwość podjechania do banku i zwrotu. Bo w piątek jeŜeli pieniądze zostaną to kto je
przetrzyma przez weekend. Ustawodawca mówi o końcu miesiąca i tak jest ustalone z
podopiecznymi  i oni to wiedzą. Paru osobom nie pasuje to Ŝe pieniądze nie są wypłacane w piątek.

Radna Zienkiewicz to nieporozumienie jeŜeli GOPS postępuje tak jak mu wygodnie a nie
sugerując się potrzebami mieszkańców. JeŜeli boicie się o pieniądze to pracujcie dłuŜej w piątek a
poniedziałki krócej.

Wójt Mołodciak ustalamy Ŝe pieniądze będą wypłacane do godziny 12.00. Po tej godzinie będą
zawoŜone do banku.

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i
przystąpił do kolejnego.

Pkt 4 - Informacja o realizacji zadań zaplanowanych w Gminnym Funduszu Ochrony
Środowiska w 2008r.

Radna Zienkiewicz sprawozdanie było omawiane na komisjach ale uzyskało negatywną opinię,
poniewaŜ było zbyt ogólne. Wnioskowaliśmy o poprawienie informacji i przedłoŜenie na dzisiejszej
sesji, jednakŜe to to dziś otrzymaliśmy to są Ŝarty. Rok rocznie zostaje duŜo pieniędzy na tym
funduszu. Nas interesuje szczegółowa informacja ile pieniędzy pójdzie na poszczególne akcje i
jakie, w jakich miejscowościach będą nasadzenia, gdzie nowe urządzenia. I proszę się nie pytań
sołtysów jakie mają być nasadzenia tylko gdzie.

Kierownik Kwiatkowski  jeŜeli Ŝądają państwo jeszcze szczegółowszej informacji to wyegzekwuję
ją od pracownika i przedłoŜymy ją państwu na kolejnej sesji.

Przewodniczący poddał informację pod głosowanie.
Informacja nie została przyjęta.

Pkt 5 Informacja o planowanych inwestycjach w 2009r.
Wójt Mołodciak  zapytała czy omawiać sprawozdania czy od razu przystąpimy do pytań.

Radna Zienkiewicz sprawozdania były omawiane na komisjach i zostały przyjęte bez uwag w
związku z powyŜszym proponuję aby nie omawiać sprawozdań

Radni zgodzili się na propozycję i nie zgłosili pytań w związku z powyŜszym Przewodniczący
poddał informację pod głosowanie.

Informacja została przyjęta jednogłośnie

Pkt 6 Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji ds rozwiązywania problemów alkoholowych z
działalności komisji w 2008r.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Kaźmierczak powiedziała Ŝe Komisja Oświaty analizowała
sprawozdanie i przyjęła je bez uwag. Komisja jest zbudowana działalnością Komisji Alkoholowej. 

Radni zgłosili pytań w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan poddał informację pod
głosowanie.

Informacja została przyjęta jednogłośnie
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Pkt 7 Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prac komisji w 2008 roku
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kubera sprawozdanie kaŜdy radny otrzymał i zdąŜył się z
nim zapoznać. JeŜeli są jakieś pytania to proszę bardzo.

Radni zgłosili pytań w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan poddał informację pod
głosowanie.

Informacja została przyjęta przy trzech głosach wstrzymujących
Podjęcie uchwały w sprawie uznania dwóch obiektów połoŜonych na terenie Gminy jako uŜytki
ekologiczne
Kierownik Kwiatkowski omówił projekt uchwały.
Ustanawia  się  uŜytkiem  ekologicznym  teren  pn.  “Torfowisko  Górne”  o  powierzchni  3,37  ha
połoŜony w obrębie geodezyjnym Santocko gm. Kłodawa dz. o nr ewid. 730 ( oddział leśny nr 283
g o pow. 1,88 ha) i dz. o nr ewid. 731 ( oddział leśny 284 f o pow. 1,49 ha) .
Ustanawia się uŜytkiem ekologicznym teren pn. “Torfowisko Dolne” o powierzchni 3,62 ha
połoŜony w obrębie geodezyjnym Santocko gm. Kłodawa dz. o nr ewid. 730 ( oddział leśny nr 283
k o pow. 0,51 ha), dz. o nr ewid. 738 ( oddział leśny nr 319 c o pow. 1,85 ha), dz. o nr ewid. 739
( oddział leśny nr 320 a o powierzchni 1,26 ha).
Wykonanie zadań wynikających z ustanowienia uŜytkami ekologicznymi terenu pn. “Torfowisko
Górne” i “Torfowisko Dolne” powierza się  RDLP Szczecin Nadleśnictwo Kłodawa ul. Gorzowska
31,  66-415 Kłodawa.

Radny Obidowski warunkiem pozytywnej opini przez Komisję Komunalną było przedłoŜenie map
i opini. Widzę Ŝe te dokumenty są w związku z czym opinia Komisji Komunalnej jest pozytywna.

Radni nie  zabrali  głosów  w  zwiazku  z  czym  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie.

głosy za podjęciem uchwały – 15
głosy przeciw                          – 0
głosy wstrzymujące się           - 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XXX/217/09 

Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Rybakowo
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały.
Do  Urzędu  Gminy Kłodawa wpłynął  wniosek  JDJ  Bachalski  Sp.  z  o.o.  o  wydanie  decyzji  o
ustaleniu  warunków  zabudowy na  działki  o  nr  ewidencyjnych  54/3  i  56  połoŜone  w  obrębie
Rybakowo. W związku z tym, Ŝe powyŜsze działki zajmują duŜy obszar, właścicielem sąsiedniej
działki jest Gmina Kłodawa a drogi dojazdowe nie mają odpowiednich parametrów, zasadnym jest
opracowanie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego.  Dodatkowo  do  obszaru
objętego załącznikiem wprowadzono działki sąsiadujące.

Plan miejscowy w granicach określonych na załączniku mapowym pozwoli na:
1) kompleksowe określenie zasad zagospodarowania dla powyŜszych terenów 
2) poszerzenie dróg publicznych połoŜonych w tym rejonie;
3) prowadzenie sieci infrastruktury dla zasilenia terenów mieszkaniowych;
4) pobranie opłaty planistycznej  

  Plan będzie zgodny z zapisami Studium uwarunkowań  i  zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłodawa.

Radny Obidowski opinia Komisji Gospodarki Komunalnej była pozytywna
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Radni nie  zabrali  głosów  w  zwiazku  z  czym  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie.

głosy za podjęciem uchwały –15
głosy przeciw           –0
głosy wstrzymujące się           - 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXX/218/2009

Podjęcie uchwały  w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej objęcia udziałów w PwiK Sp. Z o.o
Gorzów Wlkp
Skarbnik śal omówiła projekt uchwały.
Uchwała dotyczy objęcia przez Gminę Kłodawa nowych udziałów w podwyŜszonym kapitale
zakładowym Spółki – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. ,
której Gmina Kłodawa jest udziałowcem , w ilości 835 udziały po 500,00 zł kaŜdego , za łączną
kwotę 417.500,00 zł ( słownie :  czterysta siedemnaście tysięcy pięćset  zł ) i pokrycie ich aportem
rzeczowym oraz zamiar  objęcia przez Gminę Kłodawa nowych udziałów w podwyŜszonym
kapitale zakładowym Spółki – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie
Wlkp. , której Gmina Kłodawa jest udziałowcem , w ilości 365 udziały po 500,00 zł kaŜdego , za
łączną  kwotę  182.500,00 zł ( słownie : sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset zł) i pokrycie ich
wkładem pienięŜnym. 

Radna Zienkiewicz wczoraj na komisji rewizyjnej stawała sprawa naszej współpracy z PwiK. My
wnosząc aportem nasze udziały dajemy im pole do osiągania zysków a oni chcą od nas pieniądze za
kamerowanie. Jest to dla nas oburzające. Proszę aby zaprosić Pana Kaczmarka na komisję, bądź
sesję aby omówić sprawę dalszej współpracy.

Wójt Mołodciak d ziękuję za taką opinię. Nam teŜ nei podoba się postęowanie wodociągów. Mając
takie tanowisko radnych łatwiej mi będzie walczyć.

Radni nie  zabrali  głosów  w  zwiazku  z  czym  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie.
głosy za – 15
głosy przeciw -0
głosy wstrzymujące się -0
Uchwałą została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Uchwała Nr XXX/219/09

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu do spółki  PwiK Sp. Z o.o Gorzów Wlkp w któej
Gmina Kłodawa jest udziałowcem
Skarbnik śal te dwie uchwały łączą się ze sobą. Pierwsza z nich dotyczy zaopiniowania
przekazania aportem a druga wniesienia aportu.

Radni nie  zabrali  głosów  w  zwiazku  z  czym  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie.

głosy za podjęciem uchwały – 15
głosy przeciw                          – 0
głosy wstrzymujące się           - 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXX/220/09 

Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego  w budynku
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znajdującym się na działce nr 160/13 w Łośnie gmina Kłodawa
Kierownik  Jesis uchwała  dotyczy wyraŜenia  zgody  na  nabycie  od  POL-BAU DEVELOPER
Spółka Cywilna lokalu nr 2A o pow. 78,43 m2 połoŜonego w budynku 15 lokalowym na działce
oznaczonej  numerem  ewidencyjnym  160/13  o  pow.  3011  m2 w  Łośnie  objętej  KW  nr
GW1G/00086875/4  prowadzoną  przez  Sąd  Rejonowy  w  Gorzowie  Wlkp.  oraz  udziałów  w
częściach  wspólnych  za  cenę  2.300  zł  za  m2plus  7  %  podatku  VAT  tj.  193.016,23  zł  (sto
dziewięćdziesiąt trzy tysiące szesnaście złotych 23/100) Chodzi o mieszkanie dla Pani Dylewskiej

Opinia Komisji Komunalnej i BudŜetowej jest pozytywna.

Radni nie  zabrali  głosów  w  zwiazku  z  czym  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie.

głosy za podjęciem uchwały – 15
głosy przeciw                          – 0
głosy wstrzymujące się           - 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXVIII/221/09 

Podjęci uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Kłodawa
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały.Gmina Kłodawa przyjęła w darowiźnie od Pani
Kazimiery Dylewskiej działkę Nr 530/1 połoŜoną w obrębie ewidencyjnym RóŜanki, w celu
wybudowania mieszkania kontenerowego dla jej córki ElŜbiety Gawkowskiej. Pani Kazimiera
Dylewska złoŜyła w dniu 30.12.2008 roku oświadczenie, Ŝe nie zgadza się z przebiegiem granic
podziałowych nieruchomości i wnioskuje o jej zwrot.

Opinia Komisji Komunalnej i BudŜetowej jest pozytywna.
Radni nie  zabrali  głosów  w  zwiazku  z  czym  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 15
głosy przeciw                          – 0
głosy wstrzymujące się           - 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XXX/222/09

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłodawa
Radny Konieczuk Przewodniczący Komisji StatutowejKomisja Statutowa pracowała nad
Statutem. Są one sprawdzone i zaopiniowane przez Komisje.

Radni nie  zabrali  głosów  w  zwiazku  z  czym  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 15
głosy przeciw                          – 0
głosy wstrzymujące się           - 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją   Nr XXX/223/09

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu dla Sołectwa Kłodawa
Radny Konieczulk Komisja Statutowa pracowała nad Statutami. Są one sprawdzone i
zaopiniowane przez Komisje. Proszę tylko o poprawienie w par. 11 ust. 2 ppkt b na 10%.

Radna Kaźmierczak czy nie moŜna w dochodach sołectwa dopisać podatku od posiadania psa.
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Skarbnik śal nie moŜna wpisać podatku od posiadania psa w dochody poniewaŜ będzie to
naruszenie prawa.

Przewodniczący Legan Statuty są takie same. Niestety nie moŜemy tego załatwić jedną uchwałą,
tylko kaŜdy Statut z uchwałą musimy głosować odddzielnie.

Radni nie  zabrali  głosów  w  zwiazku  z  czym  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie.

głosy za podjęciem uchwały – 15
głosy przeciw                          – 0
głosy wstrzymujące się           - 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXX/224/09

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu dla Sołectwa Wojcieszyce
Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 15
głosy przeciw                          – 0
głosy wstrzymujące się           - 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana Nr  Nr XXX/225/09 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu dla Sołectwa RóŜanki Szklarnia
Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 15
głosy przeciw                          – 0
głosy wstrzymujące się           - 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XXX/226/09

Podjęcie uchwał w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu dla Sołectwa Zdroisko
Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 15
głosy przeciw                          – 0
głosy wstrzymujące się           - 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXX/227/09

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu dla Sołectwa RóŜanki
Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 15
głosy przeciw                          – 0
głosy wstrzymujące się           - 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXX/228/09

Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia Statutu dla Sołectwa Rybakowo
Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 15
głosy przeciw                          – 0
głosy wstrzymujące się           - 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXX/229/09

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu dla Sołectwa Santoczno
Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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głosy za podjęciem uchwały – 15
głosy przeciw                          – 0
głosy wstrzymujące się           - 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXX/230/09

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu dla Sołectwa Mironice
Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 15
głosy przeciw                          – 0
głosy wstrzymujące się           - 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXX/231/09

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu dla Sołectwa Santocko
Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 15
głosy przeciw                          – 0
głosy wstrzymujące się           - 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycjąNr XXX/232/09 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu dla Sołectwa Łośno
Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 15
głosy przeciw                          – 0
głosy wstrzymujące się           - 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXX/233/09

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu dla Sołectwa Chwalęcice
Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 15
głosy przeciw                          – 0
głosy wstrzymujące się           - 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XXX/234/09 

Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w lokalach i budynkach
mieszkalnych wchodzących w skład zasoby Gminy Kłodawa
Kierownik Kwiatkowski omówił projekt uchwały. Dodał, Ŝe na uchwały zostały naniesione
poprawki które zostały zgłoszone na komisji mieszkaniowej.

Radni zgłosili zastrzeŜenia odnośnie par 2 pkt c.

Po dyskusji Radni ustalili następujące brzmienie kwestionowanego zapisu “ czynsz wolny za lokale
mieszkalne komunalne w których powierzchnia mieszkalna na 1 osobę wyniesie więcej niŜ 15 m 2 “

Następnie 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 XXX/235/09

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w sklad
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mieszkaniowego zasobu gminy
Kierownik Kwiatkowski omówił projekt uchwały.

Radny Kubera na komisjach Komunalnej i BudŜetowej została zmieniona kolejność podpunktów z
wyjątkiem paragrafu 8.

Kierownik Kwiatkowski jest to niedopatrzenie. Kolejność zostanie zmieniona.

Radni nie zgłosili więcej uwag w zwiazku 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 XXX/236/09

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia stawek czynszu
regulowanego za lokale mieszkalne, czynszu za lokale socjalne oraz minimalnej stawki czynszu
wolnego w gminnych zasobach mieszkaniowych
Kierownik Kwiatkowski omówił projekt uchwały.

Radni nie  zgłosili  uwag  w  zwiazku  z  czym  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie.
głosy za podjęciem uchwały – 1
głosy przeciw                          – 0
głosy wstrzymujące się           - 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXX/237/09

Wolne wnioski

Radny Rutkowski Kierownik mi nie odpowiedział co z prądem w byłej szkole w Wojcieszycach
czyli Sali Wiejskiej. JuŜ prawie dwa miesiące tam prądu nie ma.

Wójt Mołodciak będę się posiłkować Panią Sołtys poniewaŜ umawiałam Panią Sołtys na spotkanie
z wykonawcą.

Sołtys Ptaszkiewicz był wykonawca i powiedział Ŝe jak skończą pracę w innym miejscu to
przyjadą.

Radna Zienkiewicz ostatnio dostaliśmy na komisje uchwały które miały podstawowe mankamenty
prawne a były podpisane przez Panią Mecenas. Na sesji prawnik powinien być poniewaŜ wynikają
kwestie na które mecenas powinien odpowiedzieć. Pytanie do Przewodniczącego juŜ tyle razy
mówiliśmy Ŝe trzeba kupić porządne mikrofony, przyjrzyjmy się sprawie, bo na tych nie da się
pracować non stop coś się psuje.

Sekretarz Czapliński troszkę z tym sprzętem jest nie tak, bo są na spółkę uŜytkowane. JeŜeli jest
chęć Rady i środki na to  kupimy odrębny sprzęt. Pani mecenas jest na urlopie. Będzie ją zastępował
mąŜ który jest sędzią. Pan juŜ jest wprowadzany w nasze sprawy.

Radna Kaźmierczak koleŜanka Zienkiewicz zachęcała to oddawania procentu podatku na bardzo
szczytny cel, ja chciałam przypomnieć Ŝe na terenie gminy działa stowarzyszenie poŜytku
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publicznego RóŜa RóŜanki. Jest to jedyny klub sportowy działający na takich zasadach i równieŜ
zachęcam do wpłacania procentu.

Radny Lawer chcę nawiązać do wypowiedzi Radnego Rutkowskiego odnośnie pisma do agencji.
Opinie co do wydania decyzji w tej sprawie są sprzeczne. Nie mniej jednak art. 115 par. 13 pkt 5
kodeksu karnego mówi o tym Ŝe Wójt, Burmistrz, Prezydent jest funkcją publiczną i powinien stać
na straŜy prawa publicznego. Na jakiej podstawie, na podstawie jakich dokumentów wiedza o
przekazaniu nam gruntów przez Agencję pod lotnisko sport i rekreacje jest prawdziwa. W moim
mniemaniu powinno być stanowisko na piśmie parafowane przez Panią Mecenas aby dowieść
autentyczności. Ja sobie pozwoliłem na przeanalizowanie wszystkich dokumentów jakie są w tej
sprawie. Mam wyciąg z protokołu ze spotkania z przedstawicielami Agencji ale jest to słowna
dyskusja i nie ma się co dziwić Komitetom Protestacyjnym poniewaŜ nikt nie chce mieszkać w
takiej okolicy. Jeszcze raz pytam na jakiej podstawie Wójt ma wiedzę Ŝe dostaniemy te grunty. My
mamy stanowisko negatywne. Przed głosowaniem nad projektem uchwały odnośnie lotniska była
mowa o tym Ŝe dostaniemy te grunty jeŜeli brak było podstawy do takiego twierdzenia to było to
wprowadzanie radnych w błąd. Radzę Pani Wójt aby wystąpiła z oficjalnym pismem do Agencji
Ŝeby było oficjalne stanowisko.

Wójt Mołodciak  z Ŝadnym pismem nie wystąpię dopuki nie będziemy mieć oficjalnego stanowiska
sądu. Uchwała jest prawomocna, została opublikowana w dzienniku wojewódzkim więc powinnam
zacząć ją realizować, ale nie podejmuję Ŝadnych kroków do czasu rozstrzygnięcia sądu.
Wymuszanie teraz polemik to jest pokazywanie mieszkańcom kto za tym stoi. 

Sekretarz Czapliński temat lotniska był analizowany. Byli zapraszani powaŜni przedstawiciele z
Agencji, są deklaracje słowne które są wiąŜące, więc nie rozumiem czemu pani mecenas miałaby
deklaracje podpisywać. Jest protokół sporządzony na podstawie nagrania. Jest to przelanie słów na
papier. Sądzę Ŝe nie ma co z tym polemizować poniewaŜ to jest fakt. Jest uchwała jest ona
prawomocna. Sąd wypowiedział się negatywnie co do wniosku o wstrzymanie wykonania uchwały.
Osąd co do uchwały pozostawmy  Sądowi.

Radny Kubera odczytał fragment gazety lubuskiej z 24 lutego odnośnie lotniska. Rok temu
apelowałem do Pani Wójt o to Ŝeby na okres zimowy przygotować się do wyczyszczenia ścieŜek
rowerowych. Rowerzyści zimą nie mają po czym jeździć poniewaŜ ścieŜka jest cała zabrudzona,
zaśnieŜona. Rowerzyści przenoszą się na na zapchane drogi stwarzając niebezpieczeństwo. Proszę
wyjaśnić na następny rok kto te ścieŜki ma odśnieŜać – my, powiat czy województwo.

Wójt Mołodciak wystąpimy  z zapytaniem do zarządcy drogi.

Pani Adamczak  ja krótko bez wstępów bo wiadomo iŜ reprezentuję Społeczny Komitet
Protestacyjny przeciwko  budowie lotniska. Chce się zapytać Pani Wójt czy namawiając radnych do
głosowania za lotniskiem miała Pani na piśmie obietnice Agencji Ŝe przekaŜe nam nieodpłatnie
terenu. Bardzo cenne jest to co powiedziała Pani Wójt Ŝe czeka na rozstrzygnięcie sądu, a to co
powiedział Pan Sekretarz Ŝe Gmina ma wyrok Sądu apropo oddalenia wniosku o wstrzymanie
wykonania uchwały to wiemy jak to się stało, bo śledziłam korespondencję, tam pewne terminy nie
zostały dotrzymane, ale nie będziemy do sprawy wracać. Druga sprawa z własnego podwórka z
RóŜanek. Grasują jeźdźcy na kładach którzy są nie do rozpoznania i jeŜdŜą wokół szkoły dla zabicia
czasu, dla rozrywki od płotu do płotu. Mój jest uszkodzony. Jaki moŜna środek znaleźć, kto moŜe
nam pomóc Ŝeby tych jeźdźców usidlić, bo jeŜdŜą bez numerów, nie wiemy kto to, proszę o pomoc.
Wójt Mołodciak państwo i ja mieliście takie same wytyczne. Nic nowego nie powiem. Co do
kładów to sprawa policji, wiem Ŝe takie same pytania wpływają do StraŜy Gminnej. Problem polega
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na tym, Ŝe jeŜdŜą pojazdami bez pojazdów rejestracyjnych.

Sołtys Zając mam propozycję co do odśnieŜania między Zdroiskiem a Rybakowem. Nie moŜna się
dogadać ze Starostwem aby dofinansował nasza StraŜ PoŜarną i nasza StraŜ będzie odśnieŜać.

Kierownik Popowska kaŜdy wyjazd musi być zgłaszany do centrum. Zbadam temat.

Wójt Mołodciak  przekaŜę to zapytanie do  powiatu.

Radna  śołądziejewska odnośnie biuletyny wydanego przez społeczny komitet. Dobrze Ŝe jest coś
takiego poniewaŜ wiemy jak jesteśmy oceniani, ale dobrze wybyło gdyby pod takimi artykułami
podpisał się autor a skoro ocenia się nas to my mamy prawo oceniać tych którzy o nas piszą

Radny Rutkowski  ja podziwiam radnego dla którego wyrocznią jest Gazeta Lubuska a nie
dokumentem. Radny zacytował odpowiedź na pismo wysłane do Agencji w którym pisze się o
braku podstaw do przekazania gruntów. To jest dokument a nie Gazeta Lubuska. Ja jestem
prowodyrem, Ŝe to pismo wpłynęło. Panie Sekretarzu Sąd Sądem ale sprawiedliwość musi być po
naszej stronie i proszę nie wprowadzać Sądu w błąd, bo na moją skargę Rada nie odpowiedziała
tylko Sekretarz. Nie moŜna pisać Ŝe Rada odrzuciła moją skargę bo to jest fałszowanie.

Radny Konieczuk czy odpowiedź jak przyszła to jest odpowiedź na pismo które wyszło z Urzędu.

Wójt Mołodciak nie występowałam z Ŝadnym pismem.

Radny Konieczuk czyli z tego wynika Ŝe pismo wysłał Radny Rutkowski. Ja się pytam na jakiej
podstawie. Prawo do reprezentowania Rady na zewnątrz ma tylko Przewodniczący. Pan Rutkowski
nie chcę być złośliwy ale Radny Rutkowski słynie z reprezentowania Rady na zewnątrz nie tylko
przed Agencją ale równieŜ podczas pobytu w Niemczech. JeŜeli to się będzie powtarzać to będę
wnioskował o wyciągnięcie konsekwencji

Radny Rutkowski  ja sądzę Ŝe kaŜdy ma prawo do wysłania pisma do instytucji. Ja nie wysyłałem
pisma w imieniu Rady tylko w swoim imieniu i tu Ŝadnego przestępstwa nie ma.

Pani Mazur ja osobiście lotniska nie chcę, ale nie mogę się sugerować swoim ego. My to lotnisko
musimy zrobić dla młodego pokolenia, nasze dzieci nas rozliczą z tego co im zostawiliście i
powinniśmy im umoŜliwi ć im rozwój. Co do kładów to zamiast lotniska zrobiłabym teren do tego
aby mogli się wyszaleć. W grudniu prosiłam naszą władzę o pracę Ŝebym mogła skończyć pomoc z
GOPS i ktoś z radnych obiecał mi pomoc i ja w dalszym ciągu  o nią proszę. Mam pismo proszę
dajcie mi miejsce pracy. Czekam na odpowiedź. Gdy będziecie jednością to będziemy mieć lotnisko
i miejsce na kłady.

Radny Lawer aby wytykać komuś błędy to trzeba pamiętać zacząć od siebie, a wiemy Ŝe Pan teŜ
nie jest bez winy. Ja nie wiem czemu radny który występuje w sprawach niewygodnych od razu
staje się przeciwnikiem.

Radny Konieczuk poinformował o pismach jakie wpłynęły. Pisma znajdują się w Biurze Rady i
tam moŜna się z nimi zapoznać

Radni nie zgłosili więcej wniosków w związku z tym Przewodniczący Legan zamknął dyskusję w
tym punkcie.
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Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Kłodawa

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Legan zamknął obrady XXX Sesji Rady
Gminy Kłodawa.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Kamila Kłosowska

Przewodniczący Rady Gminy

        Andrzej Legan
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