Protokół z posiedzenia XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa
która odbyła się w dniu 30 lipca 2009r.
w sali wiejskiej na ulicy Jeziornej

Proponowany porządek obrad
1. Sprawy organizacyjne
a) otwarcie posiedzenia
b) stwierdzenie quorum
c) przyjęcie porządku obrad
d) przyjęcie protokołów z XXXIII, XXXIV,XXXV Sesji Rady Gminy Kłodawa
2. Interpelacje i zapytania radnych
3. Uchwalenie uchwał w sprawach:
a) Wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok
Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę Rady Gminy Kłodawa Nr
XXIV/167/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
Gminie Kłodawa
b) upowaŜnienia Przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa Andrzeja Legana do udzielenia
pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do
Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w
Gorzowie Wlkp na uchwałę Rady Gminy Kłodawa Nr XXIV/167/08 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Kłodawa
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Kłodawa .
Otwarcie posiedzenia
Przewodniczący Legan powitał wszystkich zebranych na obradach XXXVI Sesji Rady Gminy
Kłodawa.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Legan na podstawie załączonej listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy
15 radnych wobec czego jest ona prawomocna aby móc podejmować na niej uchwały.
Przyjęcie porządku obrad:
Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do porządku obrad.
Radny Rutkowski chciałem zapytać czemu w porządku obrad nie ma mojego projektu uchwały
dotyczącego uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu w
Wojcieszycach – RóŜankach. Odbywa się juŜ druga sesja a projekt uchwały jest ściśle związany z
tematem dzisiejszej sesji więc proszę o wprowdzenie mojego projektu w punkcie 3"a".
Przewodniczący Legan proponuję ta uchwałę jako punkt "c".
Radny Rutkowski twierdzę Ŝe powinien to być punkt "a", bo jeŜeli projekt zostanie przegłosowany
to nie będzie potrzeby głosowania pozostałych uchwał.
Przewodniczący Legan w takim razie proponuję najpierw przegłosowanie wprowadzenia projektu
uchwały do porzadku obrad. Kto z radnych jest za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku
obrad.
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Radni większością głosów opowiedzieli się za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku
obrad.
Przewodniczący Legan teraz proponuję przegłosować kolejność,. Kto z radnych jest za tym aby
projekt radnego Rutkowskiego wprowadzić jako punkt "a".
Radni większością głosów nie zgodzili się aby projekt uchwały wystąpił jako punkt "a" w związku
z czym został wprowadozny do porządku obrad jako punkt 3c.
Przyjęcie protokołów z XXXIII, XXXIV, XXXV Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Radny Obidowski przy mojej wypowiedzi jest błąd pisarski w słowie samochód.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie.
Protokół został przyjęty jednogłośnie
Następnie Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy
Kłodawa.
Radna Kaźmierczak moja wypowiedź przy projekcie uchwały dotyczącym przedszkola została
skrócona przez co pozbawiona sensu. Sygnalizowałam juŜ problem Pani Kamili.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie.
Protokół został przyjęty jednogłośnie
Następnie Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy
Kłodawa.
Radna Kaźmierczak przy omawianiu projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie, nie ma nic o
Izbie Tradycji w Zdroisku. Sygnalizowałam juŜ problem Pani Kamili
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie.
Protokół został przyjęty jednogłośnie
Interpelacje i zapytania radnych
Radna Zienkiewicz kto ponosi koszty utrzymania zieleni w miejscowościach. Są miejscowości w
których Zakład Komunalny kosi, w innych miejscowościach robią to mieszkańcy kosiarkami rad
sołeckich. Prośba o wyjasnienie.
Kierownik Kwiatkowski wszystkie koszty z utrzymywaniem zieleni ponosi Urząd Gminy, łącznie
z wykaszaniem kosiarkami naleŜącymi do rad sołeckich.
Radna Zienkiewicz sołtysi wiedząc Ŝe Urząd ponosi koszty koszenia powinni zgłaszać się z
fakturami do referatu. Chodzi o to Ŝeby ta kwestię jednoznacznie sołtysom wyjaśnić.
Radny Rutkowski fikcją powoli staje się to, Ŝe miesiąc lipiec jest miesiącem wolnym od pracy
radnych, w związku z powŜszym uwaŜam Ŝe ten miesiąc powinien być normalnym miesiącem
pracy.
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Radny Kubera ja bym polemizował, bo dzisiejszą sesję wymusza termin wyroku sądu, dlatego nie
było moŜliwości zorganizowania jej w późniejeszym terminie. Praca radnego jest pracą społeczną i
radny powinien znaleźć czas na sesję zwłaszcza Ŝe radny dostaje za to pieniaŜki.
Przewodniczący Legan temat zostanie poddany na komisje.
Radny Piotrowski na ulicy Niepodległości i Ogrodowej jest problem kwestii pierwszeństwa
przejazdu, tam jakiś znak powinien być postawiony, tym bardziej Ŝe samochody jeŜdŜą tam bardzo
szybko.
Wójt Mołodciak taki problem jest na wszystkich remontowanych drogach, rozpatrzymy temat na
poziomie Urzędu, ale przydało by się więcej zdrowego rozsądku kierowców bo to jest
najwaŜniejsze.
Radna Kaźmierczak na jakim etapie jest sprawa związana z udroŜnieniem kanału Santoczna.
Wójt Mołodciak przygotowujemy decyzję o warunkach środowiskowych. Rekonstrukcja będzie
miała miejsce w tym roku albo przyszłym. JeŜeli będzie dofinansowanie z Unii to zadanie będzie
robione w ciągu jednego roku, jeŜeli nie - będzie rozłoŜone na 2 lata. Procedura dobiega końca.
Radny Kubera instytucje finansowe idą po najmniejszej linii oporu i dzwonią do sołtysów z
prośbą o potwierdzenie danych osobowych. Proszę przestrzec sołtysów przed udzielaniem
odpowiedzi, poniewaŜ nie są upowaŜnieni do udzielania takich informacji.
Wójt Mołodciak sołtysi nie są uprawnieni do tego aby takich informacji udzielać, proszę aby
skierować takie instytucje do Urzędu.
Radny Lawer nawiązując do wypowiedzi kolegi dnośnie waŜności uchwał, które będą dzisiaj
głosowane. Ustalaliśmy wcześniej, Ŝe wszystkie uchwały będą dyskutowane na komisjach, aby
unikać dyskutowania ich na sesjach. Po raz kolejny nic takiego nie ma miejsca. Temat jest bardzo
trudny, bardzo istotny i wymaga przedyskutowania go najpierw na komisjach; kolejna sprawa
wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego odnośnie dofinansowania do wozu straŜackiego.
StraŜacy zwrócili się do mnie z zapytaniem co robić. Jest przyznana dotacja w wysokości 210 tys,
z czego udział Gminy to 60 tys. StraŜacy uzbierali 25 tys, więc proszę aby gmina dołoŜyła 35 tys.
Szkoda, Ŝeby takie pieniądze przepadły.
Przewodniczący Legan projekty uchwał nie były dyskutowane na komisjach, ale kaŜdy z radnych
otrzymał na tydzień przez sesją wyrok Sądu, więc mógł się ustosunkować. Co do sesji
nadzwyczajnych, to faktycznie tegoroczny lipiec w nie obfituje, ale taka była potrzeba. W kaŜdym
razie postaram się aby takich nadzwyczajnych sesji było jak najmniej.
Radna Zienkiewicz odnośnie dofinansowania do wozu straŜackiego, to uwaŜam, Ŝe ta kwestia
powinna trafić na komisję budŜetową.
Wójt Mołodciak jak państwo wiedzą staram się występować z wnioskami o wszelkie moŜliwe
środki. Wszystkie te zadania na które występowaliśmy z wnioskami są wpisane w budŜecie.
Powiem, Ŝe nie liczyłam, na to Ŝe tyle otrzymamy. JeŜeli chodzi o straŜ to występowałam do
Urzędu Marszałkowskiego o środki na karosację samochodu dla RóŜanek, nie spodziewałam się
otrzymania tej dotacji (70 tys).Dostaliśmy teŜ 45 tys z Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych
StraŜy PoŜarnych. W związku z takim obrotem sprawy nie mogłam liczyć na dofinasnowanie do
nowego samochodu, ale ku mojemu zaskoczeniu stało się tak. W kaŜdym razie samochód kosztuje
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210 tys z czego 60 tys to nasz udział własny.W związku z tym, Ŝe na podjęcie decyzji było mało
czasu zwołałam wszystkich naczelników aby z tych pieniędzy co mają, przeznaczyli część środków
na samochód. Jednostki zachowały się bardzo solidarnie i udało się pozyskać ok 15 tys. Nie chcę
zostawiać RóŜanek samych sobie, nie jestem za tym, Ŝeby te pieniądze oddać, ale liczę na pomoc
StraŜy w pozyskaniu środków m.in z reklam. Ja takie zobowiązanie jako gmina podjęłam.
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu
Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na
uchwałę Rady Gminy Kłodawa Nr XXIV/167/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Gminie Kłodawa
Przewodniczący Legan dostaliśmy odpis wyroku Sądu w lipcu 2009r. i na podstawie tego odpisu
wyroku moŜemy się do niego ustosunkować. Zdaniem wielu z nas uchybienia dotyczące uchwały
na które sąd zwrócił uwagę są małymi niedociągnięciami, ktore powstały nie na skutek utajnienia
informacji, ale w wyniku przyjętych procedur uchwalania miejscowych planów w naszym
województwie, czego dowodem moŜe być to, Ŝe Nadzór Wojewody naszej uchwały nie uchylił.
Kolejnym dowodem moŜe być kontrola uchwały "lotniskowej" przez Urząd Wojewódzki na
wniosek Poseł Rafalskiej. Kontrola równieŜ nie wniosła istotnych zastrzeŜeń co do procedury
uchwalenia planu.Po wielu konsultacjach i rozmowach z prawnikami postanowiliśmy z Panią
Wójt zwrócić się do Państwa o przyjęcie z pokorą wyroku Sądu, wyciągniecie wniosków, które
pozwolą na uniknięcie podobnych niedociągnięć w przyszłości. Zwracamy się do Państwa z prośbą
o zagłosowanie przeciw poniŜszym uchwałom w sprawach:Wniesienia skargi kasacyjnej do
Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w
Gorzowie Wlkp. na uchwałę Rady Gminy Kłodawa Nr XXIV/167/08 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Kłodawa i upowaŜnienia
Przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa Andrzeja Legana do udzielenia pełnomocnictwa
procesowego radcy prawnemu w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu
Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp na
uchwałę Rady Gminy Kłodawa Nr XXIV/167/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Gminie Kłodawa
Radny Rutkowski trochę mnie zaskoczyła ta decyzja nie ukrywam, Ŝe dla mnie pozytywna.
Powiem Ŝe nie sensu brnąć z tą sprawą do Warszawy, bo byśmy nie wygrali. Nie ma czegoś
takiego, Ŝe uchwalamy coś wedłóg zwyczaju, musimy uchwalać zgodnie z prawem.
Przewodniczacy Legan dlatego proszę o niegłosowanie za uchwałą.
Radna Kaźmierczak właściwie ja równieŜ uwaŜam, Ŝe głosowanie za przyniosłoby więcej szkody
niŜ poŜytku, ale moglibyśmy zwrócić się z prośbą o jednoznaczną interpretację przepisów, aby móc
uniknąć w przyszłości popełniania błędów przy uchwalaniu uchwał planistycznych.
Radny Lawer ja mam pytanie jeŜeli ta sprawa by się dalej ciągnęła jakie koszty byśmy ponieśli.
Przewodniczący Legan do tej pory na obsługę prawną związaną z przygotowaniem kasacji nie
ponieśliśmy Ŝadnych kosztów. Wystąpiłyby one gdyby uchwała została przyjęta. Trudno mówić ile
to będzie kosztować, bo zwykła opłata za wniesienie kasacji to chyba 200 zł a obsługa prawna, nie
wiem.
Pani Adamczak jeśli moŜna to chciałabym w iminiu komitetu podziękować Przewodniczącemu
za zgłoszenie takiego wniosku.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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Gosy za --głosy przeciw – 15
głosy wstrzymujące się --Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa Andrzeja
Legana do udzielenia pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu w sprawie wniesienia
skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sadu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp na uchwałę Rady Gminy Kłodawa Nr XXIV/167/08 w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Kłodawa
W zwiąkzu z odrzuceniem projektu uchwały bezcelowe jest głosowanie drugiego projektu uchwały.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu
zagospodarowania przestrzennego w RóŜankach i Wojcieszycach
Przewodniczący Legan poddał pod głosowanie projekt uchwały.
głosy za – 5
głosy przeciw – 10
głosy wstrzymujące się ---Wolne wnioski
Radna Zienkiewicz proszę o to aby na komisji budŜetowej przedyskutować wytyczne do
opracowania planu zagospodarowania na teren "lotniskowy" zanim zostaną one skierowane do
biura planowania.
Radny Kubera odczytał list jaki otrzymał od Związku Polaków na Białorusi z podziękowaniami za
przekazane ksiąŜki.Dziękuję Pani Wójt i Kierowik biblioteki za zgodę na przekazanie ksiąŜek.
Radny Lawer proszę o podjęcie działań o przekazanie nam gruntów koło jeziora Wojcieszyckiego,
które mogłyby być wykorzystane na tereny sportu i rekreacji.
Wójt Wegienek odczytał list od posła Witolda Pahla z prośbą o wsparcie inicjatywy majacej na
celu niedopuszczenie do zamknięcia Sądu Gospodarczego w Gorzowie Wlkp.
Przewodniczący Legan w takim razie proszę o przegłosowanie naszego popracia dla tej
inicjatywy.
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za.
Przewodniczący Legan w związku z powyŜszym Rada Gminy skieruje apel popierajacy inicjatywę
niedopuszczenia do zamknięcia Wydziału Sądu Gospdodarczego
Wójt Mołodciak dzisiaj o 13.00 przekazujemy 7 mieszkań socjalnych w Wojcieszycach w związku
z powyŜszym zapraszam radnych na przekazanie.
Radna Zienkiewicz ja mam pytanie kto nam rozdał te ulotki od pośrednika dotyczące pracy w
TPV.Kto to przyniósł do gminy. Wiem, Ŝe mieszkańcy Chwalęcic byli w TPV, ale powiedziano im,
Ŝe nie poszukują pracowników.
Wójt Wegienek dzisiaj Pani z biura przyniosła nam z to z prośbą o rozpropagowanie.
Radna Zienkiewicz nie powinniśmy propagować nie mając Ŝadnych informacji na temat
wiarygodności tej firmy. Nie powinniśmy robić nadzieji mieszkańcom.
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Radny Kubera ja pośrednio jestem powodem tego zamieszania. Pracownica tej firmy była dzisiaj
u mnie z prośbą o rozwieszenie tych ulotek, ale skierowałem ich do Gminy.My sołtysi moŜemy
rozwieszać informacje z Gminy, ale nie wykonywać pracę za prywatne firmy.
Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Przewodniczący Legan podziękował wszystkim za przybycie i w związku z wyczerpaniem
porządku obrad zamknął obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Kłodawa
protokołowała:
Kamila Kłosowska
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Legan

-6-

