Protokół z posiedzenia XLI Sesji Rady Gminy Kłodawa,
która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 r.
w Sali Wiejskiej przy ulicy Jeziornej.
Proponowany porządek obrad.
1.Sprawy organizacyjne.
a) otwarcie posiedzenia;
b) stwierdzenie quorum;
c) przyjęcie porządku obrad;
d) przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Kłodawa.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany w budŜecie na 2009r;
b) planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2010 rok;
c) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok;
d) zawarcia kolejnej umowy dzierŜawy działki 600/17;
e) przedłuŜenia umowy dzierŜawy działek 597 i 595/2;
f) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków na
obszarze Gminy Kłodawa.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Otwarcie posiedzenia
Przewodniczący Legan przywitał wszystkich przybyłych na XLI Sesję Rady Gminy Kłodawa.
Stwierdzenie quorum
Przewodniczący na podstawie załączonej listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 14 radnych
wobec czego jest ona prawomocna aby móc podejmować na niej uchwały.
Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym porządek obrad pod głosowanie.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie
Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Przewodniczący zapytał radnych czy mają uwagi do protokołu i sam zgłosił błąd w głosowaniu przy
uchwale dotyczacej zmian budŜetu Rady Gminy Kłodawa. W protokole jest zapis, Ŝe “za” było 3 radnych,
podczas kiedy faktyczna liczba do 13 radnych.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie oraz poddał
protokół pod głosowanie.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Wójt Mołodciak omówiła sprawozdanie z działaności międzysesyjnej. Sprawozdania stanowią załącznik do
protokołu.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.
Interpelacje i zapytania radnych
Radna Kowalska przy drodze Santockiej koło jeziora jest śmietnik przy ktorym ciągle jest bałagan.
Wygląda to bardzo źle.
Wójt Mołodciak uprzątniemy to naszym Zakładem Komunalnym, ale postaramy się dowiedzieć kto jest
sprawcą tego bałaganu.

Radna Zienkiewicz jakie są obowiązki firmy która zajmuje się utrzymaniem naszych punktów świetlnych.
Pytam, poniewaŜ kiedyś przez cały dzień świeciła się lampa a my ponosimy tego ksozty. Ludzie nie są w
stanie wszystkiego zauwaŜyć, więc ktoś z firmy powinien zwracać na to uwagę.
Wójt Mołodciak poddamy analizie prawnej naszą umowę i dokładnie przyjrzymy się temu problemowi.
Radny Konieczuk odnośnie śmietnika nad jeziorem w Santocku to ten śmietnik był postawiony w okresie
letnim i firma została zobowiązana do jego usunięcia. Wydaje mi się Ŝe jak nie będzie tam śmietnika w
okresie jesienno – zimowym to nie będzie śmieci.
Radna śołądziejewska odnośnie oświetlenia to zaniepokiołam się dzisiaj poniewaŜ na Mironickiej
energetyka wykonuje pewne roboty, czy Urząd jest o tym poinformowany, poniewaŜ to wygląda tak jakby
mieli kable w ziemię wprowadzić. Drugie pytanie czy jest juŜ podpisana umowa z wykonawcą na budowę
szkoły.
Wójt Mołodciak umowa została podpisana i przekazaliśmy juŜ plac budowy.
Kierownik Kwiatkowski prawdopodobnie będą podwieszali kable na istniejącym słupie. My jesteśmy
poinformowani.
Radny Piotrowski jak sprawa wygląda z drogowskazem na Lipy i co z działką Pana Mularskiego która
miała być przeznaczona na garaŜe.
Kierownik Kwiatkowski byliśmy w powiecie, zawieźliśmy pismo i mamy obiecane Ŝe na dniach znaki
zostaną postawione.
Wójt Wegienek odnośnie garaŜy,to nie jest to sprawa Urzędowa, ale prywatna i z tego co się orientuje były
prowadzone rozmowy z Panem Mularskim i jest zgoda na wybudowanie garaŜy więc to pewnie kwestia
czasu jest.
Sołtys Turski chciałem tylko powiedzieć Ŝe co śmietnika to juŜ go nie ma.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały.
DOCHODY
Dział 600 Transport i łączność - zwiększa się dochody o 50.000,00zł jest to pomoc finansowa uzyskana z
powiatu na dofinansowanie zadania pod nazwą przebudowa ulicy w RóŜankach.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się o kwotę 230.000,00zł dostosowanie planu do
rzeczywistego wykonania dochodów , ( sprzedaŜ nieruchomości w miejscowości RóŜanki )
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
- zwiększa się dochody o kwotę 8.000,00 zł wpływy z opłaty za zezwolenie sprzedaŜy alkoholu dostosowanie planu do rzeczywistego wykonania ,
- zmniejsza się dochody o kwotę 150.000,00 zł - brak wpływów z tytułu opłaty planistycznej.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , w tym dziale zmniejsza się dotację o kwotę
23.644,00 zł i zwiększa się o kwotę 3.954,00 zł dostosowanie planu do otrzymanej dotacji na realizację
projektu " Do miejscowości Kłodawa po komputerowe prawo jazdy"
WYDATKI
Dział 600 Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł - na przebudowę drogi w
RóŜankach.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się o kwotę 80.000,00zł z przeznaczeniem na remont
mieszkań komunalnych w Kłodawie i RóŜankach oraz na wyceny , podziały i ogłoszenia prasowe.
Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę - 2.700,00 zł na wniosek Zespołu Szkół w RóŜankach
przenosi się wydatki z działu 854
Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z

przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się wydatki 23.644,00zł i zwiększa się
wydatki o kwotę 3.954,00 zł na realizację projektu "Do miejscowości Kłodawa po komputerowe prawo jazdy"zmiana polega na zmianie klasyfikacji budŜetowej ,wprowadza się paragrafy z końcówką 9 .
Przewodnicząca Komisji BudŜetowej przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat uchwały.
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
głosy za – 14
głosy przeciw ---głosy wstrzymujące się --Uchwała została uchwalona i zarejestrowana pod pozycją Nr XLI/308/09
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2010 rok
Przewodniczący Legan omówił plan pracy Rady Gminy Kłodawa na 2010 rpok i poprosił o wniesienie do planu
pracy w okresie styczeń – marzec punktu w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z prac w 2009
roku.
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
głosy za – 14
głosy przeciw ---głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XLI/309/09
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
głosy za – 14
głosy przeciw ---głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XLI/310/09
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierŜawy nieruchomości gruntowej oraz zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia jej umowy
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały.
Pani Maria Obidowska dzierŜawiła część działki 600/17 o powierzchni 11 ha przez okres 3 lat. Obecnie jest
zainteresowana dalszą dzierŜawą oraz zwiększeniem dzierŜawionego terenu do łącznej powierzchni 17 ha poniewaŜ
zamierza realizować rozpoczętą inwestycję budowy zagrodowej – hodowla koni z kredytu. We wniosku
kredytowym musiała podać dochody z dzierŜaw na okres najbliŜszych 10 lat/ PrzedłuŜenie umowy pozwoli na
realizację inwestycji i spłatę kredytu w wyznaczonym terminie.
Przewodnicząca Komisji BudŜetowej przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat uchwały.
V-ce Przewodniczący Komisji Komunalnej przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat projektu uchwały.
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
głosy za – 13
głosy przeciw ---głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycjąNr XLI/311/09

Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przedłuŜenie umów nieruchomości gruntowych połoŜonych w
obrębie wsi Kłodawa
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały.
Pani Maria Obidowska dzierŜawi przedmiotowe części działek zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/241/05 z dnia 22
czerwca 2005 roku do 31 października 2015 roku Obecnie jest zainteresowana jej dalszą dzierŜawą, poniewaŜ
zamierza realizować rozpoczętą inwestycję budowy zagrodowej – hodowla koni z kredytu. We wniosku
kredytowym musiała podać dochody z dzierŜaw na okres najbliŜszych 10 lat. PrzedłuŜenie umowy pozwoli na
realizację inwestycji i spłatę kredytu w wyznaczonym terminie.
Przewodnicząca Komisji BudŜetowej przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat uchwały.
V-ce Przewodniczący Komisji Komunalnej przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat projektu uchwały.
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
głosy za – 13
głosy przeciw ---głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycjąNr XLI/312/09
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego
odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Kłodawa.
Kierownik Kwiatkowski omówił projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji BudŜetowej przedstawiła negatywną opinię komisji na temat uchwały z powodu zbyt
duŜych podwyŜek zaproponowanych przez PWiK.
V-ce Przewodniczący Komisji Komunalnej przedstawił negatywną opinię Komisji na temat projektu uchwały z
powodu zbyt duŜych podwyŜek zaproponowanych przez PWiK.
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
głosy za –
głosy przeciw - 13
głosy wstrzymujące się --Uchwała nie została przyjęta.
Wolne wnioski
Przewodnicząca Komisji Budzetowej poinformowała Ŝe w dniu 13 stycznia o godzinie 11.00 odbędzię się
Komisja BudŜetowa.
Przewodniczący wraz z Panią Wójt złoŜyli Radnym i Sołtysom i wszystkim obecnym Ŝyczenia
noworoczne.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczacy zamknął dyskusję w tym punkcie.
Zamknięcie obrad XLISesji Rady Gminy Kłodawa.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczacy zamknął obrady XXXV Sesji Rady Gminy
Kłodawa.
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