Protokół z posiedzenia LII Sesji Rady Gminy Kłodawa,
która odbyła się w dniu 06 października 2010r.
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 XLVIII sesji Rady Gminy Kłodawa
2. Informacja Wójta Gminy o realizacji planu i budŜetu za I półrocze 2010r.
3. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Kłodawie z działalności bieŜącej oraz realizacji wydatków za I
półrocze 2010 roku
4. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w RóŜankach z działalności bieŜącej oraz realizacji wydatków za I
półrocze 2010 roku.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały Nr XXXIX/292/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 października 2009r.
b) wyraŜenia zgody na przyjęcia darowizny od osoby fizycznej.
c) wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą.
d) zmiany uchwały budŜetowej na 2010 rok
e) przekazania sołectwu Zdroisko nieruchomości gruntowej
f) opłaty za posiadanie psów na 2011 rok
g) ustalenia opłaty targowej na 2011 rok
h) ustalenia opłat za wynajem sal wiejskich
8. Wolne wnioski
9.Zamknięcie obrad LII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Pkt 1a. otwarcie posiedzenia
Przewodniczący Legan przywitał zaproszonych gości przybyłych na LII Sesję Rady Gminy Kłodawa.
Pkt 1b. stwierdzenia quorum
Przewodniczący Legan na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe w obradach sesji uczestniczy 13
radnych, wobec czego jest ona prawomocna aby móc podejmować na niej uchwały. Lista obecności stanowi
załacznik nr 1 do protokołu.
Pkt 1c. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Legan otrzymali Państwo dziś nowy porządek obrad po korekcie, bez trzech uchwał które
były omawiane na komisji, a które Pani Wójt wycofuje. Nie wprowadzamy niczego nowego. 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.
Pkt1d. Przyjęcie protokołów z XLVIII Rady Gminy Kłodawa
Przewodniczący Legan zapytał czy są uwagi do protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Radny Lawer proponuję przeniesienie przyjęcia protokołu na kolejną sesję, poniewaŜ protokół jest
obszerny i jeszcze nie zdąŜyliśmy się z nim zapoznać.
Przewodniczący Legan poddał pod głosowanie przeniesienie protokołu.
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W wyniku głosowania przyjęcie protokołu zostało przeniesione na kolejną sesję.
Pkt 2. Informacja Wójta Gminy o realizacji planu i budŜetu za I półrocze 2010r.
Pani Skarbnik otrzymali Państwo w materiałach sprawozdanie za I pólrocze, opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej o przebiegu wykonania budŜetu. Opinia jest pozytwna. Wykonanie budŜetu jest na
poziomie prawie 50%. Dochody są zagroŜone, nie wykonamy dochodów z podatków od środków
transportowych i podatku od osób fizycznych. Mamy problem ze sprzedaŜą majątku. Mimo kilkukrotnych
ogłoszeń o przetargach działki i mieszkania nie wzbudziły zainteresowania. Będziemy się zastanawiać z
Panią Wójt nad aktualizacją budŜetu. Wzrosną nam równieŜ wydatki na zadania nieplanowane na pokrycie
kosztów referendum, na które gmina nie otrzyma dofinansowania.
Przewodniczący Legan poprosił o opinię Przewodniczącą Komisji BudŜetowej Radną Zienkiewicz
Radna Zienkiewicz Komisja BudŜetu nie przegłosowała sprawozdania ale wnikliwie je analizowała.
Większość pozycji ma opinię pozytywną, ale mam pytanie dotyczące zadłuŜenia gminy. Jest rozpisany
przetarg na kredyt. Jakie jest zainteresowanie kredytem i jakie będzie zadłuŜenie po zaciągnięciu kredytu.
Na 20 października posiedzenie planuje Komisja BudŜetowa. Tematem będzie aktualizacja budŜetu.
Pani Skarbnik przetarg na kredyt rozpisaliśmy na kwotę 5 mln 600tys. Nie ma duŜego zainteresowania.
Wczoraj jeden bank wpłącił wadium. Po otrzymaniu kredytu zadłuŜenie będzie wynosiło 52,7% w stosunku
do planowanych dochodów.
Radna Zienkiewicz czy jeŜeli ofertę złoŜy tylko jeden bank, to czy przetarg jest waŜny, jeśli nie to co
zrobimy.
Pani Skarbnik jeśli ofertę złoŜy jeden bank i spełni ona warunki Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, to przetarg będzie waŜny. Kredyt zaciągamy na rozbudowę szkoły więc ścieśle na inwestycje.
Radna Zienkiewicz ale zakładając, Ŝe bank nie spełnia wymogów przetargu.
Wójt Mołodciak jest jeszcze czas. Dzwoniły do mnie inne banki zainteresowane tym kredytem. Na razie
faktycznie wadium wpłacił jeden bank. Nie zakładam, Ŝe to się nie powiedzie.
Radni nie zgłosili więcej zapytan w związku z czym Przewodniczący Legan poddał przyjęcie sprawozdania
pod głosowanie.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie
Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Kłodawie z działalności bieŜącej oraz realizacji wydatków za I
półrocze 2010 roku
Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w RóŜankach z działalności bieŜącej oraz realizacji wydatków za I
półrocze 2010 roku.
Dyrektor Zespołu Szkół w Kłodawie śołądziejewska omówiła sprawozdanie z działalności bieŜącej –
sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
W związku z nieobecnością Dyrektora i Z-cy Dyrektora Zespółu Szkół w RóŜankach Radna Kaźmierczak
uzupełniła sprawozdanie przedstawione na piśmie i stanowiące załącznik do protokołu o informację
dotyczącą wyników nauczania i realizowanych projektów unijnych.
Przewodniczący Legan poprosił o opinię Przewodniczącą Komisji Oświaty.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Radna Kaźmierczak Komisja spotkała się Dyrektorami Zespołów
Szkól w Kłodawie i RóŜankach. Wnikliwie przeanalizowaliśmy sprawozdania i dobrze zaopiniowaliśmy
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pracę Dyrektrów. Nie mieliśmy uwag. ZłoŜyliśmy wniosek dotyczący obydwu placówek aby podjąć kroki
zmierzające do wykorzystania źródeł energii odnawialnej w szkołach a następnie konsekwentnie we
wszystkich naszych placówkach.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdania Dyrektorów.
Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Wójt Mołodciak odczytała sprawozdania referatów z działalności międzysesyjnej. Sprawozdania stanowią
załącznik do protokołu.
Radny Mołodciak ciąg rowerowo pieszy w Santocku nie zdaje swojego egzaminu bo są trzy miejsca nie
utwardzone, więc proszę o zrobienie tego. Chodzi o skrzyŜowania ulicy Wiejskiej ze Śliwkową,
Modrzewiową i Leśną.
Wójt Mołodciak proszę wskazać te miejsca, wystąpimy do Starosty na piśmie. Był odbiór. Szkoda, Ŝe nas
wszystkich tam nie było.
Radny Lawer kto wykonywał remont ulicy Polnej w Chwalęcicach.
Wójt Mołodciak firma Pana Karola Wiącek.
Radny Lawer został wykonany remont drogi RóŜanki – Wojcieszyce i uŜytkownicy tej drogi skarŜą się na
jakość wykonania. Asfalt się łuszczy i pojawiły się juŜ ubytki w nawierzchni.
Wójt Mołodciak przekaŜemy uwagi do powiatu. W piątek o 13.00 jest spotkanie ze Starostą. Zapraszam na
nie, będzie moŜna Staroście zadawać pytania.
Radny Brzana ja jeszcze do tej drogi RóŜanki – Wojcieszyce. Tu jest napisane 150 tys, a wiem, Ŝe na
spotkaniu w Wojcieszycach było mówione Ŝe nasz udział to będzie 100 tysięcy. Ogólny koszt miał być
trzysta parę tysięcy i w tym miał być FOGR, Powiat i my.
Wójt Mołodciak jeszcze raz ponawiam. W piątek o 13.00 na sali Starosta będzie udzielał informacji.
Zadanie jeszcze nie zostało rozliczone. Po pomiejszeniu o kwotę jaką daje FOGR połowę wartości pokryje
gmina.
Radna Zienkiewicz największym wydatkiem w gminie w tym roku jest rozbudowa szkoły. Ile jeszcze
musimy w tym roku zapłacić, ile środków pozyskamy i ile musimy zapłacić ze środków własnych.
Wójt Mołodciak z własnych środków mamy do wypłacenia 3 mln, wystąpiliśmy z wnioskami jak Pańtwo
wiedzą, bo cały czas was informuję. Czekamy na odpowiedź.
Radna Zienkewicz jaka jest szansa Ŝe część tych pieniedzy wpłynie w tym roku.
Wójt Mołodciak czekamy na informację czy te 900 tys jakie mamy przyznane z Urzędu Marszałkowskiego
wpłynie jeszcze w tym roku. Informacji nie mamy jeszcze. Rozmawiałam z Panem Marszałkiem Hałasem.
Powiedział, Ŝe w ciągu dwóch tygodni powinniśmy jakąś informację otrzymać. Szansa jest na pewno
Radna Zienkiewicz odnośnie punktu 10 na jakim etapie jest przyznanie nam środków na place zabaw, bo
wiem, Ŝe to było rozpisane i kiedy będziemy mieć te środki do wykorzystania.
Sekretarz Czapliński wystąpiliśmy z wnioskiem jako członkowie Lokalnej Grupy Działania "Kraina
Szlaków Turystycznych" Konkurs został rozstrzygnięty, nasze oba wnioski zostały zakwalifikowane a więc
dostaną dotację. Mówię tutaj o projekcie dotyczacym remontu dachu w starej świetlicy w Łośnie, oraz
place zabaw w poszczególnych miejscowościach. Przewidywany termin otrzymania pieniędzy to koniec tego
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roku.
Radna Zienkiewicz nie winię gminy w tym temacie, bo konkurs został późno rozpisany. JeŜeli ktoś nam
daje środki na początku listopada, to trudno jest w takim okresie jezienno zimowym na placach zabaw
cięŜko robić. Zainstalowanie w grudniu np. huśtawki jest bez sensu bo juŜ po zimie trzeba będzie to
odnawiać.Stąd to moje pytanie. Jak to wygląda w uzgodnieniu z tym kto daje pieniądze, bo moŜe będzie
moŜna zrobić to dopiero w marcu.
Wójt Mołodciak na to nie mamy wpływu, nie jesteśmy Urzędem Marszałkowskim. Obyśmy tylko mieli
pieniądze na wkład własny, bo urządzenia moŜna kupić a zamontować je na wiosnę.
Radna Zienkiewicz czyli wykorzystamy w całości to co mamy przyznane.
Wójt Mołodciak patrząc na nasze braki w budŜecie nie wiem czy we wszystkie te zadania wejdziemy.
Jesteśmy przed naszym wewnętrznym spotkaniem w Urzędzie. Zobaczymy jakie zadania zweryfikujemy a
jakie zostaną.
Radni nie zabrali więcej głosów w związku z powyŜszym Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.
Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Kaźmierczak napisałam tą interpelację równieŜ na piśmie, poniewaŜ zgłaszałam juŜ tą kwestię i nie
ma reakcji. Chodzi mi o drogę krajową w centrum Zdroiska na której są głebokie muldy stanowiące
niebezpieczeństwo. Kilkanaście dni temu było tam zdarzenie drogowe i naleŜałoby te dziury wyrównać. Jest
jeszcze kwestia hałasu, spowodowana tym, Ŝe ta nawierzchnia jest bardzo nierówna.
Wójt Mołodciak a czy nie otrzymaliście Państwo odpowiedzi od Dróg Krajowych. Wiem, Ŝe była wysyłana
do Pani Sołtys odpowiedź. W kaŜdym razie jest ona taka, Ŝe w tym roku nie będzie naprawiana ta droga.
Radna Kaźmierczak do mnie ta odpowiedź nie dotarła, ale mnie nie satysfakcjonuje. To co było robione
przed wsią było mniej potrzebne niŜ to co jest w centrum. W Ŝadnym centrum miejscowości naszej gminy i
w kierunku Wałcza nie zaobserowowałam takich dziur. Proszę temat monitować.
Wójt Mołodciak ja równieŜ jestem zaniepokojona sytuacją, ale wysyłamy pisma, mamy odpowiedź Ŝe na
pewno nie ten rok, więc te monity pewnie nie pomogą, ale będziemy wysyłać pisma.
Radny Lawer chodzi mi o sprawy związane z porządkiem w gminie. Ostatnio prosiłem o to Ŝeby kosze były
uprzątnięte w obrębach przystanków w punktach publicznych. W poniedziałek zgłaszałem temat, wczoraj
jeszcze było nieuprzątnięte. Ostatnio zwracałem teŜ uwagę na spalony śmietnik na ulicy Dębowej. Proszę o
to Ŝeby te działania były szybsze. Jest jeszcze jedna sprawa, aby wymoc na krajówce częstsze koszenie
trawy, bo nieraz ta trawa jest tak wysoka, Ŝe ogranicza widoczność.
Kierownik Kwiatkowski odnośnie sprzątania to pracownica która jest odpowiedzialna za tą działkę udała
się do Pana który sprząta i on w jej obecności posprzątał te śmietniki, ale pojadę tam jeszcze raz i sprawdzę.
Odnośnie spalonego śmietnika, to wysłałem tam pracowników którzy posprzątali na tym terenie.
Radny Lawer moŜe ktoś dorzuca te śmieci wieczorami, w kaŜdym razie proszę o zwrócenie uwagi na
problem.
Radna Zienkiewicz wczoraj z kolegą Kuberą mieliśmy przyjemność być w sądzie jako świadkowie z
ramienia gminy. Byliśmy z kolegą bardzo zaskoczeni. Chcemy reprezentować gminę, ale wypadałoby aby
ten co nas powołał na świadka poinformował nas o tym. Zadzwoniłam do Kierownika Jesisa powiedział Ŝe
sprawa dotyczy Ośrodka Zdrowia w RóŜankach, a na miejscu okazało się Ŝe chodzi o świetlicę w Santocku.
Czemu Radni z Santocka nie zeznawali. Chętnie będę zeznawała na korzyść gminy, ale proszę o
poinformowanie mnie bo wczoraj byłam zaskoczona. Wypadało by aby ten kto powołuje na świadka zapytał
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najpierw co wiemy w tym temacie.
Kierownik Jesis na ostatnim posiedzeniu Sądu chyba trzy godziny zeznawałem. Na świadków podał
Państwa Mecenas Grzesiowski, bo posiadał wiedzę (mówię tu o RóŜankach) Ŝe w terminie kiedy miał być
odbiów wykonywane prace. Była sesja objazdowa i Państwo byliście swiadkami trwania prac na obiekcie.
Co do Santocka, to sami byliśmy zdziwieni, tym Ŝe mamy sprawę. Jak wykonawca zadania złoŜył
zawiadomienie o odbiorze, nasz pracownik stwierdził, Ŝe obiekt nie nadaje się do odbioru. Został podpisany
protokół. Zgodnie z tym faktem my przystąpiliśmy do naliczenia kary z tytułu nie wykonania prac w
terminie. Jeśli chodzi o Santocko to podejrzewam, Ŝe powiedzieli Państwo to co wiedzieli, czyli nic. W
sprawie RóŜanek oczekiwaliśmy, Ŝe powiecie tylko tyle co widzieliście, czyli, Ŝe jeszcze trwały prace na
obiekcie i tu Pan Grzesiowski wybrał Przewodniczących Komisji do reprezentowania. Mógłbym jeszcze
dodać, Ŝe ta sprawa potrwa do przyszłego roku. Z naszej i mecenas strony była prośba do Sądu aby na etapie
ugody to zamknąć. Wykonawca dostanie pieniąŜki wcześniej, a my zakończymy temat, niestety Wykonawca
chce to końa dochodzić swoich spraw.
Radny Kubera pytano nas o kary, czy zapłacono czy nie, czy coś wiemy o tym. My jako Rada nie
uczestniczymy bezpośrednio w wykonaniu. Weszliśmy do Sądu i wyglądaliśmy niepowaŜnie bo nic nie
wiedzieliśmy.
Kierownik Jesis ja mogę powiedzieć tylko tyle, Ŝe nie wiemy jakie Sąd zada pytania, być moŜe chcieli
tylko wykazać Ŝe trwały prace.
Radna Zienkiewicz wypadałoby najpierw poinformować osoby które zostały powołane na świadków o
temacie, być moŜe więcej rzeczy byśmy powiedzieli.
Radny Brzana tydzień temu mówiłem Pani Wójt o odcięciu ogrzewania w mieszkaniach socjalnych.
Mieszkania są odcięte od ciepłej wody od czerwca i nikt tam nie był, nie ma Ŝadnego zainteresowania a
ogrzewanie juŜ trzeba włączać.
Kierownik Kwiatkowski jak dobrze rozumiem, chodzi o mieszkania nasze socjalne które są we
wspólnotach w blokach. Mówiliśmy na komisjach wcześniej, Ŝe jesteśmy właścicielami jednego czy dwóch
mieszkań w blokach i nie my podejmowaliśmy decyzję o sposobie zmiany ogrzewania, tylko wspólnota. My
nie mamy wpływu i nie będziemy mieć. Musimy się podporządkować. Z tego co wiem od Wykonawcy to do
końca października prace powinny się zakończyć i wtedy mieszkania będą miały ogrzewanie indywidualne.
Mam świadomość, Ŝe w październiku temperatury będą spadać i trzeba będzie ogrzewać, ale my nie mamy
wpływu. Decyduje tam wspólnota większością głosów. My mamy tam jedno mieszkanie na trzydzieści i
musimy się podporządkować większości. My z naszego budŜetu daliśmy kwoty które są niezbędne na
zabezpieczenie podstawowych zasad ogrzewania nic więcej nie moŜemy. Powtarzam tylko, Ŝe inicjatywa nie
wyszła od nas, ale od wspólnoty.
Radny Brzana ten temat na razie zostawię. Temat kontenerów socjalnych. Na dzisiaj 4 rodziny nie mają
prądu. Takie zadłuŜenie wyszło. Szkoda, Ŝe ten prąd nie był podłączany na kartę. W tej chili rodziny mają
do 2 lub3 tys zadłuŜenia. Nie wiem jak to rozwiąŜemy jako gmina.
Kierownik Kwiatkowski poruszaliśmy na komisji tą sprawę, wystosowaliśmy pismo do Rejonu
Energetycznego o zmianę liczników. My to zrobiliśmy i odpowiedź jest taka, Ŝe z chwilą kiedy otrzymają te
liczniki to moga je zamontować, ale warunek jest taki, Ŝe kwoty zaległości muszą być uregulowane i pytanie
czy stać będzie lokatorów na uregulowanie tych zaległości, bo to jest warunkiem zmiany liczników.
Radny Brzana jak stawiano te kontenery, cały czas byliśmy pewni, Ŝe prąd będzie na karty, nie wiem
czemu tak się nie stało.
Kierownik Kwiatkowski my wystąpiliśmy z Urzędu o liczniki do rejonu energetycznego, ale na dzień
trwania inwestycji i podłączenia tych mieszkań rejon nie dysponował licznikami na kartę i zamontował
ogólnodostępne, czyl zwykło taryfowe.
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Radna Kaźmierczak mam nadzieję Ŝę będzie monit w sprawie dziur na drodze krajowej, poniewaŜ
mieszkańcy są juŜ zdesperowani i moŜe to się skończyć akcją blokowania drogi krajowej.
Radna Zienkiewicz mamy pięć mieszkań we wspólnocie, więc mamy więcej głosów niŜ ktokolwiek inny i
naleŜało się tematem intynsywnie zajmować od wiosny. Co do kontenerów, jak była mowa o tym Ŝe będzie
ogrzewanie na prąd Rada jednym głosem mówiła, Ŝe mają być liczniki na kartę.Chciałabym aby na komisji
budŜetowej pokazano nam pismo jakie w tamtym okresie wystosowano do Rejonu Energetycznego i jakie są
odpowiedzi. Dziś na sesji mieliśmy dostać odpowiedź od Powiatu jak będziemy jeździć z Kłodawy do
Chwalęcic i jak będzie rozwiązany przejazd zwłaszcza w okresie Wszystkich Świętych.
Wójt Mołodciak zaprosiliśmy Starostę na dzisiaj, niestety nie skorzystał z naszego zaproszenia, ale
zaprasza Państwa na spotkanie w piątek na 13.00. Będzie udzielał odpowiedzi na pytania. Ja nie umiem
udzielić odpowiedzi.
Radna Zienkiewicz a w piątek będzie jak co roku. Co roku alarmujemy o przejeździe i co roku
dowiadujemy się, Ŝe juŜ było spotkanie miasta z policją i wszystko juŜ jest ustalone.
Radny Sonnek koło Toyoty na ulicy Parkowej budują się domy, a tablica jest dwa kilometry dalej, czy ten
znak nie wymagałby przestawienia.
Wójt Mołodciak przekaŜemy informację do Powiatu.
Wójt Mołodciak chcę tylko sprostrować informację, odnośnie wspólnot w Wojcieszycach. To nie działa
tak jak w mieście. Tutaj praktycznie rzecz biorąc kaŜdy blok jest odrębną wspólnotą i kaŜdy blok podejmuje
swoje uchwały. My mamy mieszkania w róŜnych blokach czyli róŜnych wspólnotach i nie mamy
decydującego głosu.
Radna Zienkiewicz ale to jest oczywiste. Nie ma odrębnych przepisów co do wspólnot działających w
mieście i na wsi. I my mamay w tej wspólnocie pięć mieszkań to mamy udziały, ale to nie ma znaczenia.
Jesteśmy członkiem wspólnoty i podejmujemy decyzje na równi. Sprawa jest jedna ludzie mają zimno i to
jest waŜne. A druga sprawa. Ciekawe skąd GOPS weźmie pieniądze Ŝeby popłacić rachunki.
Wójt Mołodciak gdyby były karty na prąd to teŜ by się skończyły. To są ludzie i mają mieć ciepło. Czy to
jest karta czy coś innego to i tak rachunki spadną na gminę.
Wójt Wegienek my się chyba nie rozumiemy. Mamy cząstkowy udział w tej wspólnocie. Mamy 5 mieszkań
i taka jest moc naszego głosu i musimy się dostosować.
Pan Dorosz mamy skanalizowaną wieś Kłodawa, poszły na to duŜe pieniądze i chodzi o to Ŝeby to było
efektywnie wykorzystane a zwłaszcza pod względem ekologicznym. Na ulicy Kwiatowej jest kanalizacja,
ale część ludzi się nie podłączyła. Raz do roku wyjmują szlam , wszystko idzie do gleby, trzy dni wtedy nie
moŜna wyjść. Co Pani Wójt zamierza zrobić w tym kierunku. Regulamin Porządku i Utrzymania Czystości
pozwala na spalanie na ogródkach bez ograniczeń. Ludzie polewają mokre gałązki benzyną rozpalają i
potem palą materace, plastiki, butelki. W Kłodawie nie moŜna wyjść na podwórze. Proponuję aby
ograniczyć moŜliwość palenia do okresu zimowego. Przez lato niech gałązki usychają a w październiku to
spalić. Na Mironickiej jest fabryka mebli, przez cały dzień piły pracują a wieczorem spalają fornalkę, czy
było sprawdzane czy jest tam kosz na odpady. Kolejna sprawa na osiedlach domów jednorodzinnych
prowadzi się róŜną działalność, jest wypoŜyczalnia lawet na Kwiatowej. Pisaliśmy pismo do Policji, Ŝe te
lawet ciągle tam brzęczą, czy mamy iść gdzieś dalej do ministerstwa, premiera czy to zostanie załatwione w
gminie. Osiedla są do mieszkania. Jak ktoś chce prowadzić działalność to w odpowiedniej strefie niech to
robi. Na Kwiatowej teŜ jest warsztat. Ciągle stoją samochody które blokują widoczność na ulicę.
Wójt Mołodciak kontrola w zakresie kanalizacji z Urzędu Gminy wykazała parę nierpawidłowości,
państwo zostali ukarani. JeŜeli Pan widzi jeszcze jakieś nieprawidłowości to proszę zgłaszać
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Kierownik Kwiatkowski co do warsztatu to nie znam problemu, natomiast odnośnie parkowania
samochodów cięŜarowych i lawet. Ulica Kwiatowa jest objęta znakiem strefa stałego zamieszkania co
oznacza, Ŝe pojazdy powinny być parkowane na terenie własnej posesji a nie ulicy. Były kontrole faktycznie
laweta tam stała. Właściciel został poinformowany o zakazie stawiania lawet w obrębie pasa drogowego,
powiadomione zostały teŜ słuŜby drogowe policji. JeŜeli sytuacja będzie się powtarzała to mamy informację
od policji, Ŝeby to zgłaszać bezpośrdnio do nich.
Pan Dorosz pisaliśmy pisma do Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej i nie ma odpowiedzi. Sądzę, Ŝe
StraŜnik powinien te sprawy wyjaśnić, pobiera Pan od podatnika pieniądze i to niemałe i sądzę Ŝe sprawy
porządkowe są w zakresie Pana obowiązków i zgłaszam, Ŝe Kwiatowa 3 ma dziurawe szambo
Komendant Matczak my nie moŜemy odpowiadać za brak odpowiedzi od Komendy Policji. Jeśłi chodzi o
szambo, to sprawdzimy to i jak ktoś wylewa niezgodnie z przepisami to zostanie ukarany. Co do lawety, to
jeŜeli mówimy o zatrzymywaniu się to nie dajmy się zwariować, jak ktoś stanie na chwilę Ŝeby otworzyć
bramę, bo wiadomo Ŝe te czynności zajmują chwilę. Pan równieŜ jest mieszkańcem tego osiedla i musi się
na chwilę zatrzymać Ŝeby auto wprowadzić.
Radna Kaźmierczak dziękuję za odpowiedź na pismo, ale pomimo wszystko to jest tylko pismo a nie
wniosek czy postulat, więc proszę o dalsze interwencje. My jeszcze wyślemy wnioski od Rady Sołeckiej,
Stowarzyszenia. MoŜe wspólnie coś zdziałamy.
Sołtys Zając na początku września zgłaszałem koszenie trawy w Rybakowie. Trawa została wykoszona
tylko i wyłącznie na boisku. Byłem dzisiaj w referacie Pana Jacka i powiedziano mi Ŝe jest kolejka. Jak
długo będziemy czekać bo juŜ miesiąc czasu minął. Jest juŜ jesień w parku padają liście i trzeba to wygrabić
Ŝeby to jakoś wyglądało.
Kierownik Zatoka zostanie wykoszone w tym tygodniu.
Radny Brzana jak wyjdzie za tą drogę RóŜankowską 100 tysięcy to proponuję dać 20 tysięcy na
referendum a 30 tysięcy na drogę Polną w Wojcieszycach, bo słyszy się Ŝe Pani Wójt chce juŜ ze sportu
zabrać na referendum.
Wójt Mołodciak Panie Radny to nie jest tak, jak na coś trzeba dać to z czegoś trzeba zabrać. Niech Pan mi
nie wyrzuca tu sportu, bo ze sportowcami się spotkałam i oni rozumieją ten temat. Są bardziej zawiedzeni
tym, Ŝe jak zbierano podpisy to ich w błąd wprowadzono.Ale to zupełnie inna sprawa. Jak trzeba to się
znajdzie.Ale jak nie ma wpływów ze sprzedaŜy to tak jak mówię, budŜet jest po jednej i po drugiej stronie.
Są dochody i wydatki. Proszę tutaj nie nastawiać jednej czy drugiej grupy na siebie bo to nie jest w
porządku.
Radny Brzana Pani Wójt ja wcale nie powiedziałem, Ŝe trzeba komuś zabrać. Powiedziałem Ŝe jak zostanie
z tej drogi 50 tys złotych i nikt nikogo nie wprowadza w błąd bo moŜe co innego Prezes mówił do mnie i do
Pani.
Radni nie zgłosili więcej interpelacji i zapytań w związku z czym Przewodniczący zamknał dyskusję w tym
punkcie.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/292/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28
października 2009r.
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały.Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zainicjowanego uchwałą nr XXXIX/292/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 października 2009r. wynika z
konieczności:
• włączenia w obszar opracowania planu działki o numerze ewidencyjnym 182 w celu wykluczenia
potencjalnej zabudowy w trybie warunków zabudowy, ze względu na występujące w granicach tej
działki niekorzystne warunki ekofizjograficzne, wykluczające moŜliwość zabudowy przeznaczonej na
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stały pobyt ludzi,
wyłączenia z granic opracowania planu działki o numerze ewidencyjnym 188/4, posiadającej status
zabudowanej juŜ działki budowlanej, nie wymagającej dodatkowych doprecyzowań w zakresie
uwarunkowań planistycznych.
Przewodniczący Legan opinie komisji Komunalnej i BudŜetowej były pozytywne.
•

Radni nie zabrali głosów w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod głosowanie
Głosy za – 13
głosy przeciw --głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana po pozycją LII/374/10.
Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przyjęcia darowizny od osoby fizycznej.
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały.Pani Antonina Seredyńska zwróciła się z wnioskiem o wyraŜenie
zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy działki oznaczonej numerem 399/10 połoŜonej w Santocku.
Działka została wydzielona w celu poszerzenia zjazdu na drogę oznaczoną nr ewidencyjnym 399/1 w
oparciu o ustalenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przyległego terenu. Przylegająca
działka nr 399/1 stanowi własność Gminy.
WyraŜenie zgody na przekazanie przedmiotowej działki na rzecz Gminy jest uzasadnione. Na komisjach
ustalono, Ŝe koszty związane z przeniesieniem własności ponosi obdarowana Gmina Kłodawa i teŜ w ten
sposób zmienia się treść §1 ust. 1
Przewodniczący Legan opinie komisji Komunalnej i BudŜetowej były pozytywne.
Radni nie zabrali głosów w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały z poprawką
pod głosowanie.
Głosy za – 13
głosy przeciw --głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją LII/375/10.
Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą.
Wójt Wegienek uchwała dotyczy zaopiniowania projektu uchwały Powiatu Gorzowskiego opóźniającej
likwidację szpitala w Kostrzynie z czerwca na grudzień.
Przewodniczący Legan mamy do wyboru pozytywne bądź negatywne zaopiniowanie uchwały Powiatu.
Proponuję opinię pozytywną bo to pozwoli na dłuŜsze funkcjonowanie szpitala.
Radni nie zabrali głosów w związku z czym Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały
dotyczący wydania pozytywnej opinii na temat uchwały Powiatu Gorzowskiego.
Głosy za – 10
głosy przeciw --głosy wstrzymujące się -3
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją LII/376/10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budŜetowej na 2010 rok
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. DOCHODY
Dział 600 Transport i łączność dochody w kwocie 38.178,00 zł wpłaty mieszkańców na remonty dróg w
ramach inicjatyw społecznych .
Dział 750 Pozostała działalność dochody sołectw i wpłaty na rzecz sołectw ( Kłodawa - 6.190,00 ;
Chwalęcice - 1.360,00 ; Santocko 3.700,00 ; Wojcieszyce - 250,00 ;
Łośno - 200,00 )
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa - dochody w kwocie 2.500,00 zł tytułu
mandatów nałoŜonych przez StraŜ Gminną .
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Dział 756 Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane i ich poborem dochody w kwocie 10.000,00 zł
- odsetki od nietermniowych wpłat z tytułu podatkó i opłat -6.100,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych - 400,00 zł
- opłata od posiadania psów - 3.500,00 Ŝł
(wpłaty z poszczególnych sołectw do miesiąca września 2010 r. Chwalęcice - 1.172,00 zł ; Kłodawa
-470,00 zł; Łośno - 20,00 zł RóŜanki - 180,00 zł ; Rybakowo - 220,00 zł Santocko - 20,00 zł Santoczno 80,00 zł ; Wojcieszyce -160,00 zł ; Zdroiski - 255,00 zł ; Szklarnia RóŜanki - 212,00 zł ) .
Dział 801 Oświata i wychowanie - zmiana klasyfikacji budŜetowej w związku z Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków ,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych , naleŜy wprowadzić
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne , z rozdziału 80104 przenosi się dochody z tytułu wpłat za
Ŝywienie .Wysokość dochodów nie ulega zmianie.
WYDATKI
Dział 600 Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 38.178,00 z przeznaczeniem na remont dróg
gminnych w ramach inicjatyw społecznych : w Santocku , Wojcieszycach i Kłodawie .
Dział 750 Pozostała działalność -20.700,00 środki przeznaczone dla sołectw :
Chwalęcice - 2.532,00 ; Kłodawa - 12.951,00 ; Łośno - 220,00 ; Zdroisko - 255,00 ; RóŜanki Szklarnia 212,00 ; RóŜanki - 180,00 Santocko - 3.720,00 ; Wojcieszyce - 410,00 ; Rybakowo - 220,00 ;
Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę 600,00 zł - i przenosi się do Działu 854
Edukacyjna opieka wychowawcza 600,00 zł wniosek Zespołu Szkół Kłodawa .
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa sie dotację dla Biblioteki Gminnej w
Kłodawie o kwotę 3.500,00 zł
Radna Zienkiewicz przedstawiła pozytywną opinię Komisji na temat projektu uchwały.

Radni nie zabrali głosów w związku z czym Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały
dotyczący wydania pozytywnej opinii na temat uchwały Powiatu Gorzowskiego.
Głosy za – 10
głosy przeciw --głosy wstrzymujące się -3
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją LII/377/10.
Podjęcie uchwwały w sprawie przekazania sołectwu Zdroisko nieruchomości gruntowej
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały.W dniu 7 września 2010 roku została oddana do uŜytku
wybudowana Izba Tradycji Kulturowych. Sołtys wsi Zdroisko zwróciła się z wnioskiem o przekazanie na
rzecz Sołectwa wyŜej opisanej nieruchomości. Z uwagi iŜ inne sołectwa posiadają na wyposaŜeniu majątek
komunalny, którym zarządzają uwaŜam podjęcie przedłoŜonej uchwały za zasadne. Na komisjach
proponowano aby w § 1 dopisać, Ŝe sołectwo zobowiązane jest do korzystania i utrzymywania
nieruchomości.
Przewodniczący Legan komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały z tą poprawką.
Radni nie zabrali głosów w związku z czym Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały
dotyczący wydania pozytywnej opinii na temat uchwały Powiatu Gorzowskiego.
Głosy za – 13
głosy przeciw --głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją LII/378/10.
Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za posiadanie psów na 2011 rok
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. Opłata za posiadanie psów zostaje na poziomie bieŜącego roku.
Jest to kwota 20zł, nic się nie zmienia.
Radni po dyskusji zaproponowali zmianę do projektu uchwały polegającą na wykreśleniu ust. 3 w § 3
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(opłatę wpłacać moŜna na konto Urzędu Gminy)i dodaniu w § 3 ust. 2 zapisu "lub na konto Urzędu Gminy".
Radni nie zabrali głosów w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały z poprawką
pod głosowanie.
Głosy za – 13
głosy przeciw --głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją LII/379/10.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2011 rok
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały.Ustala się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych
oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaŜy na
targowiskach:w miejscowości Kłodawa, RóŜanki, Wojcieszyce dziennie -20 zł; w pozostałych
miejscowościach dziennie -10 zł. Zwalnia się z opłaty targowej dokonywanie sprzedaŜy produktów
pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego.
Radni po dyskusji zaproponowali nastęujące zmiany:
§ 3 ust1. Opłatę naleŜy uiścić u sołtysa, StraŜnika Gminy lub na konto Urzędu Gminy Kłodawa.
§3 ust. 3 Do wykazu sołtysów upowaŜnionych do pobierania opłąt dopisać Komendanta StraŜy Gminnej.
Radni nie zabrali głosów w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały z poprawką
pod głosowanie.
Głosy za – 13
głosy przeciw --głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją LII/380/10.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal wiejskich
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. Oddaliśy do uŜytku Salę w Zdroisku, za której wynajem ustala się
kwotę 250 zł netto.
Przewodniczący Legan uchwała uzyskała pozytywną opinię komisji.
Radni nie zabrali głosów w związku z czym Przewodniczący Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Głosy za – 13
głosy przeciw --głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją LII/381/10.
Pkt 5. Wolne wnioski
Pani Szubert Kerownik WTZ bardzo Ŝadko zabieram głos na sesji, ale tym razem to zrobię, poniewaŜ
musicie mieć Państwo świadomość, Ŝe nasze finanse sa w bardzo złym stanie. Robimy co moŜemy aby spiąć
budŜet, nie wspomnę o tym, Ŝe nasi pracownicy mają pensje minimalne. Zawsze starałam się sobie radzić,
mówię to Ŝebyśmy sobie zdali sprawę Ŝe u nas jest coraz gorzej. Wnętrze budynku wymaga remontu. Ja co
chwilę muszę wzywać kanalizację, poniewaŜ bez przerwy się zatyka. Na tyle na ile budŜet mi pozwolił
wymieniłam okna, ale proszę aby w przyszłorocznym budŜecie uwzględnić budynek WTZ, moŜe etapami
uda się coś zrobić, bo ja się obawiam, Ŝe za chwilę Sanepid nie wyda nam pozwolenia na uŜytkowanie
budynku. Ja zapraszam Państwa aby w WTZ zorganizować sesję, zobaczą Państwo jak budynek wygląda i w
jakim stanie są nasze urządzenia. Nie chciałabym bardzo bo WTZ to równieŜ placówka jaką gmina moŜe się
poszczycić aby o niej zapomniano. Ja wiem, Ŝe pierwszeństwo mają inne placówki, ale w przyszłym roku
znajdą się jakieś pieniądze. Organizujemy równieŜ bal charytatywny, wkładamy bardzo duŜo pracy aby ten
bal był na wysokim poziomie. Staram się aby Państwo wiedzieli zawsze o terminie balu, ale muszę z
przykrością stwierdzić, Ŝe rok temu na balu nie było nikogo z władzy ani radnych. Nie chodzi mi o to aby
kupić bilet za 100zł, tylko o obecność. Wszyscy się mnie pytali gdzie jest władza a ja nie potrafiłam
odpowiedzieć i było mi bardzo przykro. W tym roku bal jest 23 października, są bilety, uwaŜam Ŝe to jest
obowiązkiem aby być na balu, bo ja mam obowiązek pochwalić się. Jesteśmy na konkursach, zdobywamy
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nagrody. JeŜeli nie mogę dać moim pracownikom wyŜszych pensji, to chociaŜ dobre słowo.
Radna Kowalska nie kaŜdy moŜe iść na ten bal, poniewaŜ terminy mu nie pozwalają, ale większość kupuje
bilet od Państwa.
Pani Szubert ja się cieszę z kaŜdego sprzedanego biletu, ale chodzi mi równieŜ o obecność Państwa na tym
balu.
Radna Zienkiewicz czy prowadzenie WTZ jest zadaniem włąsnym gminy.
Pani Skarbnik zadanie nie jest nasze. Na bieŜące utrzymanie dostaje środki z PFRON, naszym zadaniem
jest utrzymanie budynku.
Radna Zienkiewicz wydaje mi się, Ŝe gmina zrobiła bardzo duŜe, zwłąszcza, Ŝe znikoma część uczestników
jest z naszej gminy. Proszę mi powiedzieć ilu mieszkańców naszej gminy, Gorzowa i innych gmin
uczestniczy w Warsztatach i ile tamte gminy wnoszą procentowo do budŜetu WTZ. Uczestniczyliśmy w
remoncie galerii, remoncie dachu, wymianie okien. Nigdy nie Ŝałowaliśmy pieniędzy. My musimy budować
kanalizację i szkołę i cały rok będzie ukierunkowany na te zadania. Ja nie jestem przeciwna ale sądzę, Ŝe
inne gminy teŜ powinny wspomóc.
Pani Szubert przykro mi, Ŝe od razu jest atak na mnie czy Warsztaty, ja prosiłam, Ŝebyście rozwaŜyli
moŜliwość czegokolwiek. Wiem, Ŝe tylko do gminy naleŜy budynek, ale proszę Ŝeby o nas pomyśleć.W
zeszłym roku zarobiliśmy 6 tysięcy i te pieniądze poszły na wyjazd dzieci. Te osoby poza tym wyjazdem
nigdzie nie pojechały.
Wójt Mołodciak szkoda, ze dyrektorzy zostali zostawieni sami sobie. Mamy posłów w naszej gminie którzy
powinni się starać o zmiany w ustawodastwie. My jako gmina zapiszemy środki na remont budynku, ale z
pensjami będzie gorzej.
Pani Szubert wystosowaliśmy do posłów odpowiednie pisma i projekt uchwały która zmienia zasady
zatrudniania osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, mam nadzieję, Ŝe to przejdzie bo wtedy PFRON
będzie miał więcej środków.
Dyrektor śołądziejewska uwaŜam, Ŝe powinniśmy poszukać innej formy pokazywania naszej władzy
naszych osiągnięć, bo sprawozdania to jest za mało.
Radna Zienkiewicz jakie środki przekazuje Starostwo i czy wogóle występowała Pani do Gorzowa.
Pani Szubert 90% budŜetu to PFRON, 10% Starostwo i wszędzie jest jednakowo. Uczestników jest 30.
Radna Zienkiewicz dlaczego inne gminy wykorzystują nasz budynek i nie właczają się w pomoc. Niech
kaŜda gmina da na swojego uczestnika chociaŜ parę groszy. Moje pytanie jest takie czy Pai występowała do
innych gmin z prośbą o środki na Warsztaty.
Pani Szubert ale ja nie mam takiego prawa Ŝeby występować do innych gmin. Warsztaty są jednostką
Gminy i ja nie mogę występować do innych gmin.
Radna Zienkiewicz nigdzie nie ma przepisów zabraniajacych występowania o wsparcie i dofinansowanie.
Przewodniczący Legan spróbować zawsze moŜna.

Radni nie zabrali więcej głosów w związku z powyŜszym Przewodniczący zamknął dyskusję w tym
punkcie.
Zamknięcie obrad LII Sesji Rady Gminy Kłodawa
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Legan podziękował wszystkim radnym za
przybycie oraz zamknął obrady LII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Protokołowała:
Kamila Kłosowska
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Legan
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