
Protokół Nr III/10 z przebiegu III Sesji Rady Gminy Kłodawa  
która odbyła się w dniu 29 grudnia 2010r.  

w Sali Wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. 
 

Proponowany porządek obrad na III sesję Rady Gminy Kłodawa 

 
1. Sprawy organizacyjne:  

a) otwarcie posiedzenia; 

b) stwierdzenie quorum; 

c) przyjęcie porządku obrad; 

d) przyjęcie protokołów z LV, I, II Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

3. Interpelacje i zapytania radnych. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłodawa na lata 2011-2020; 

b) budŜetu Gminy Kłodawa na rok 2011; 

c) uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w obrębie wsi RóŜanki i Wojcieszyce; 

d) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia 

ścieków; 

e) zasad ustalenia podatku rolnego; 

f) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 

2011 rok”; 

g) ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemu Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok; 

h) planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2011 rok; 

i) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok; 

j) ustalenia diet ryczałtowych dla radnych i sołtysów Gminy Kłodawa; 

k) wynagrodzenia Wójta Gminy Kłodawa.  

5. Wolne wnioski. 

6. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

 



Pkt 1a. Otwarcie posiedzenia. 
Przewodniczący Andrzej Legan otwieram obrady III Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Pkt 1b. Stwierdzenie quorum. 
Przewodniczący Andrzej Legan na podstawie dołączonej listy obecności stwierdzam, Ŝe w 
sesji uczestniczy 13 radnych, wobec czego sesja jest prawomocna. 
 
Pkt 1c. Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Andrzej Legan czy są uwagi do porządku obrad. 
 
Wójt Mołodciak poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad trzech uchwał w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie 
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z 
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, aby referat 
mógł prawidłowo naliczać kwoty w przyszłym roku. Druga uchwała w sprawie zmiany 
Uchwały BudŜetowej Gminy Kłodawa na rok 2010 ta uchwała była omawiana na komisjach. 
Trzecia uchwała w sprawie dodatkowego przedstawiciela Rady Gminy Kłodawa do 
Zgromadzeń Związków Celowych Gmin MG-6, zawsze w tym zgromadzeniu oprócz Wójta   
był jeszcze przedstawiciel Rady Gminy w zgromadzeniu Związku Celowego Gmin. W 
poprzedniej kadencji był to Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Legan. W tej kadencji 
przewodniczącym dalej jest Pan Andrzej Legan.  
  
Przewodniczący Legan wprowadził do porządku  uchwałę w sprawie wyborów Organów 
Sołectwa.  
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Legan poddał porządek obrad pod 
głosowanie. 
 
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
głosy za – 13 
głosy przeciw --- 
głosy wstrzymujące się --- 
 
Pkt 1d. Przyjęcie protokołów z LV, I i II Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Radna Adamczak protokół z LV Sesji Rady Gminy Kłodawa jest napisane w dniu 1 grudnia 
2010r, powinno być 10 listopada 2010r. Na stronie 8 Radna Czesław Konieczuk. 
 
Pan Lawer na stronie 10  jest napisane „powinna” a powinno być „nie powinna”, na stronie 9 
„podejrzewam, Ŝe złoŜona skarga była umotywowana” powinno być „ złoŜona skarga była z 
uzasadnieniem, w uzasadnieniu na pewno byłaby rozpatrywana skarga”. Na stronie 10 jeszcze 
powinno być ”nie, dowiedziałem się z chwilą gdy otrzymałem uchwałę z uzasadnieniem na 
Sesji.” 
 
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Andrzej Legan poddał pod 
głosowanie protokół z LV Sesji Rady Gminy Kłodawa.  
 
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
głosy za – 13 
głosy przeciw --- 
głosy wstrzymujące się --- 



Protokół został przyjęty jednogłośnie.  
 
Radna Chmiel Ja mam kilka uwag, ale przekazałam je do Biura Rady w drodze 
elektronicznej, więc nie będę ich teraz czytać. Ale chciałabym się upewnić, czy zostały one 
uwzględnione. 
 
Radna Adamczak zły jest skład komisji skrutacyjnej, poniewaŜ od pewnego momentu w 
skład Komisji Skrutacyjnej wchodził Pan Radny Szyliński, Pani Radna KoŜuchowska i ja. 
Nie było juŜ Pani Radnej Chmiel a w dalszym ciągu jest Radna Chmiel. Na str 12 Pani Radna 
GraŜyna Zienkiewicz „do oświadczenia majątkowego skalanego w trakcie” chyba powinno 
być „składanego w trakcie roku”. Radny Pan Kubera zgłasza Radnego Konieczka powinna 
być inna odmiana.  
 
Przewodniczący Legan na stronie 12 Przewodniczący Andrzej powinno być chyba 
Przewodniczący Legan.  
 
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Andrzej Legan poddał pod 
głosowanie protokół z I Sesji Rady Gminy 
 
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
głosy za – 13 
głosy przeciw --- 
głosy wstrzymujące się --- 
Protokół został przyjęty jednogłośnie.  
 
Przewodniczący  Legan protokół z II Sesji Rady Gminy jest krótki, czy ktoś ma uwagi.  
 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Andrzej Legan poddał pod głosowanie 
protokół z II Sesji Rady Gminy 
 
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
głosy za – 13 
głosy przeciw --- 
głosy wstrzymujące się --- 
Protokół został przyjęty jednogłośnie.  
 

Pkt 2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 

Wójt Mołodciak Zakończono zadanie inwestycyjne polegające na budowie nowych punktów 
oświetleniowych ( 18 szt.) na terenie gminy. Wartość zadania 71.765,05 zł. Wykonawca – 
Zakład Usług Elektrycznych Bogdan Poniewierski. Wykonano i oddano do uŜytkowania 
nową sygnalizację drogową w obrębie przejścia pieszo – rowerowego przy drodze 
wojewódzkiej nr 151 (przy Zespole Szkół) w Kłodawie. W przygotowaniu dokumentacja 
niezbędna do rozpoczęcia   procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy na zadanie 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tj. „Remont nawierzchni ul. 
Czereśniowej z odwodnieniem jezdni i drogi gminnej nr 002120F w m. Kłodawa”. Powiat 
Gorzowski zakończył zadania „Modernizacja odcinka drogi powiatowej 1409F oraz remont 
mostku na rzece Kłodawka w obrębie m. Kłodawa” – inwestycja współfinansowana przez 
Gminę Kłodawa. Wykonano w kaŜdej miejscowości na terenie gminy oświetlenie świąteczne. 



Wykonano utwardzenie kostką betonową placu gminnego przy ul. Gorzowskiej w Kłodawie 
(w obrębie apteki). Zakończono wymianę systemu ogrzewania mieszkań komunalnych (5 
lokali) w Wojcieszycach – zgodnie z decyzjami  wspólnot zrezygnowano z centralnej 
dystrybucji ciepła na system indywidualnego ogrzewania. Trwają prace przy rozbudowie 
budynku ZS w Kłodawie. Wykonano pokrycia dachowe na budynku gimnazjum i łącznika. W 
budynkach tych rozpoczęto prace wewnętrzne – instalacyjne. Na budynku hali sportowo-
rehabilitacyjnej ułoŜono  dźwigary z drewna klejonego i przystąpiono do  wykonywania 
przykrycia dachowego. Zamontowano zakupione przez gminę wyposaŜenie placów zabaw w 
miejscowościach:  Chwalęcice, Kłodawa RóŜanki,  Santoczno i Zdroisko. Wystąpiono z 
wnioskiem do starosty Gorzowskiego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ul. Owocowej, Śliwkowej i Ogrodowej oraz w 
ul. Orzechowej w miejscowości Santocko. Wykonano sieć wodociągową w ul. Piaskowej i 
Myśliwskiej  w RóŜankach. Trwają prace związane z odbiorem  punkt zlewnego nieczystości 
płynnych  w RóŜankach. Zakończono  pracę z wykonaniem oczyszczalni ścieków w Łośnie. 
Wybudowano wiatę dla potrzeby Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Santocku  jako przedłuŜenie  
istniejącego budynku powiększając w ten sposób pomieszczenia słuŜące do garaŜowania 
samochodu poŜarniczego. Wykonano remont pomieszczenia magazynu obrony cywilnej. 
Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej i instalacji 
centralnego ogrzewania w Sali wiejskiej w Wojcieszycach. 
 
Radny Kubera dziękuje Pani Wójt, Ŝe w Kłodawie jest kawał placu na zabawy dla dzieci. Ja 
proponuję, aby to pozostało, tutaj przy sali,  a tam gdzie jest właściwy plac to powstanie 
więcej urządzeń, a to stoi w bardzo dobrym miejscy.  Ruch przy tej ulicy jest duŜo mniejszy i 
proponuję rozwaŜenie takiej moŜliwości.  
 
Wójt Mołodciak  widać Ŝe rodzice tu przychodzą z dziećmi, więc pozostałe elementy 
zamontujemy na placu 700-lecia. A to moŜemy  tutaj zagospodarować. 
 
Radna Zienkiewicz prośba od Pani, która prowadzi świetlice z Chwalęcic, aby na wiosnę 
przestawić urządzenie które zostało postawione przy świetlicy na środku placu gdzie jest 
boisko do grania. Nikt tego nie uzgadniał i na środku placu gry w piłkę postawili huśtawki. 
Druga sprawa to oświetlenie świąteczne w Chwalęcicach mamy? Jak by nam moŜna było 
podpowiedzieć co mamy w ramach oświetlenia świątecznego?  
 
Wójt Mołodciak Choinka przy kościele 
 
Radna Piotrzkiewicz choinka to chyba pochodzi od jednego z mieszkańców.  
 
Wójt Mołodciak oświetlenia w poszczególnych miejscowościach instalowała firma na 
zlecenie Gminy Kłodawa. Wycinaliśmy od pana Lisowskiego choinkę ustawialiśmy ze 
słuŜbami. Zdecydowaliśmy, Ŝe skoro jest tak piękna choinka, to moŜna ją tam postawić,  ale 
ona jest tylko na okres świąteczny poniewaŜ ona jest wycięta. A  oświetlenie tej choinki było 
po stronie Gminy. JeŜeli chodzi o urządzenia do zabawy, jeŜeli firma tak niefortunnie 
ustawiła, to oczywiście przestawimy na wiosnę.  
 
Radna Zienkiewicz odnośnie utwardzenia placu kostką betonową na pewno jest to korzystne 
dla właściciela apteki i innych punktów, które tam są. Jak mieszkańcy chcą coś koło siebie 
zrobić to  muszą mieć swój udział jako partycypację. Czy  ci przedsiębiorcy teŜ mieli swoją 
partycypację 
 



Wójt Mołodciak  za 50% tej kostki zapłaciła Gmina, za pozostałe 50% zapłacili właściciele.  
 
Radna Adamczak chciałam poprosić o uszczegółowienie pkt 5 przygotowanego przez 
Kierownika Jesisa 
 
Kierownik Jesis punkt zlewny na dzień dzisiejszy został juŜ dokończony. JeŜeli  chodzi o 
jakieś małe przeróbki np. gdzieś nie domalowanie to będzie to zrobione jak pogoda nam 
pozwoli.  A reszta jest juŜ połączona z całą infrastruktura przy przepompowni. 
 
Radna Adamczak czyli rozumiem, Ŝe ta stara zlewnia juŜ w ogóle nie funkcjonuje.  
 
Kierownik Jesis  stara zlewnia jeszcze funkcjonuje do momentu jak będziemy chcieli ten 
punkt przekazać do  PWiK  myślę, Ŝe będzie to przekazane w styczniu. Ale ścieki które są 
przywoŜone, juŜ są tłoczone do Gorzowa. Nasza oczyszczalnia została juŜ wyłączona, 
natomiast prowizorycznie została juŜ przyłączona tam gdzie jest punkt zlewny, w najbliŜszym 
czasie ten punkt teŜ juŜ zostanie zamknięty.  
 
Radna Adamczak w punkcie 6 chociaŜ nie dotyczy to bezpośrednio RóŜanek, zakończono 
prace związane z wykonaniem oczyszczalni ścieków w Łośnie. Czy Łośno ma swoją 
oczyszczalnię ścieków.  
 
Kierownik Jesis jest to oczyszczalnia ścieków, która będzie obsługiwała teren przy blokach. 
Ta oczyszczalnia była dofinansowana z powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.  
 
Radna Zienkiewicz Ile rodzin spoza bloków będzie obsługiwała ta oczyszczalnia. I jaki jest 
koszt, który myśmy ponieśli.  
 
Kierownik Jesis My z gminy ponieśliśmy około 50tys, natomiast wartość całego zadanie 
wynosi koło 300tys. Teraz  w zaleŜności trzeba rozbudować sieć do tej oczyszczalni. Budynki 
stare jak i te budynki, które będą objęte. Punktu zlewnego tam raczej nie przewidujemy.   
Dlatego powstanie ten punkt w RóŜankach.  
 
Wójt Mołodciak w tych blokach zostało sprzedane około 8 mieszkań. Jakiś czas po remoncie 
to nie było sprzedawane, ale teraz po aktach widzę, Ŝe co tydzień przychodzą nowe akta i 
będą zamieszkane.  
 
Radna Zienkiewicz W związku  z tym, Ŝe właściciele bloków byli w stosunku do nas bardzo 
nieuczciwi. Nie dotrzymywali słowa, obiecywali nam jedno mieszkanie w którym miała 
zamieszkać rodzina z Rybakowa a miał tam pracować jako dozorca tego budynku. A w 
rezultacie powiedzieli, Ŝe tego typu ludzi oni tam nie chcą. Więc moje pytanie ile mieszkań 
naszych gminnych, albo naszych mieszkańców nie mieszkających w blokach obsługuje na 
dzień dzisiejszy ta oczyszczalnia.  
 
Wójt Mołodciak  tak to miało miejsce, natomiast efekt końcowy był taki, Ŝe ci państwo teŜ 
juŜ tam nie chcieli mieszkań,  
 
Radny Kubera pkt 4 informacji z prac RDK, my jako Gmina ponieśliśmy koszty związane z 
modernizacją odcinka, poniewaŜ tak sprytnie zrobili skręt w ul. Polną, Ŝe trzeba znawcy Ŝeby 
tam wjechać. Trzeba tam jeździć z przyczepą, traktorem, kombajnem. Ja sobie nie 



wyobraŜam, Ŝeby ktoś się zmieścił w tym rozwidleniu. Czy my wiedząc, Ŝe takie coś 
powstanie, godzimy się na coś takiego.  
 

Kierownik Kwiatkowski była to suma 100tys.ale to z tego względu, Ŝe nam chodziło o ten 
przepust który był remontowany.  JeŜeli chodzi o rozwiązanie to z chwilą odebrania, nasze 
uwagi są zaznaczone w protokole, Ŝe  taki problem widzimy i taki problem zgłaszaliśmy. Ale 
na sugestią Państwa radnych na najbliŜszą sesję ma przybyć Starosta Powiatu Gorzowskiego.  
 
Radny Kubera jak ma przybyć starosta to niech przyniesie wizualizacje tego skrętu. I niech 
przedstawi jak tam moŜna pojazdem rolnym wjechać. Bo inaczej moŜna rozmawiać długo, ale 
po co.  
 
Kierownik Kwiatkowski oczywiście to przekaŜe, my teŜ dysponujemy dokumentacją, ale 
oczywiście taka wizualizacja będzie bardziej przydatna.  
 
Radna Zienkiewicz wjazdy na posesje w Santocku są zgodnie ze sztuką i uzgodnieniami, 
wjazd na ul. Polną jest zgodny ze sztuką i uzgodnieniami.  Ale  nie jest to zgodne ze zdrowym 
rozsądkiem, a ludzie nie mogą z tego korzystać, najwyŜszy czas, aby powiat w ten sposób 
zaczął myśleć. Wszędzie  gdzie jest coś robione przez powiat, tam za przeproszeniem jest coś 
zepsute.   
 
Pkt. 3 Interpelacje i zapytania radnych 
Radna Mazur mam pytanie odnośnie konteneru na odzieŜ uŜywaną, który stoi na osiedlu 
marzeń. Czyj  jest to kontener, czy posiadają pozwolenie. Wiem z moich nieoficjalnych 
źródeł, Ŝe jest to prywatny kontener. Wiem, Ŝe mieszkańcy korzystają z tego kontenera na 
moim osiedlu, więc uwaŜam, Ŝe na innym teŜ. W naszej Gminie jest duŜo mieszkańców 
potrzebujących. Czy gmina moŜe zapewnić taki kontener dla naszych mieszkańców, aby te 
rzeczy nie trafiały do firmy prywatnej, aby to trafiało do GOPS przede wszystkim. 
 
Radna Zienkiewicz kontener w Chwalęcicach stoi juŜ w trzecim miejscu w Ŝadnym miejscu 
mieszkańcy go nie chcą. Wiem Ŝe kierownik Kwiatkowski walczył z tym kontenerem koło 
kościoła, później na parkingu, a teraz stoi na przystanku. Czy oni płacą za te kontenery, bo 
mam informacje, Ŝe rzeczy które są wrzucane do tego kontenera nie trafiają do Ŝadnych 
biednych. Firma produkuje tzw czyściwo czyli tzw szmatki do maszyn, czyli to co tam 
wrzucamy idzie na to czyściwo, czyli jest to ich czysty zysk. I dlaczego z naszej dobrej 
intencji oddawane dobre rzeczy nie trafiają do biednych.  
 
Radny Kubera skoro podejmujemy uchwałę dotyczącą stawek za zajęcia pasa drogowego, 
naleŜy obciąŜać te firmy, to w końcu oduczą się stawiać coś na naszym terenie.  
 
Kierownik Kwiatkowski z kontenerem w Chwalęcicach walczyliśmy i będziemy walczyć 
dalej, kontenery są oznakowane czarnym krzyŜem. Mieszkańcy w dobrej wierze wrzucają tam 
rzeczy. Jest to firma koło Radomia i faktycznie wykorzystuje tą odzieŜ do produkcji 
czyściwa. My zabieramy te kontenery ostatnio nawet przywieźliśmy go tutaj. Pojawił się 
właściciel  firmy chyba dostał sygnały, Ŝe na naszym terenie znikają jego kontenery. Była 
przeprowadzona rozmowa z Panią Wójt. Pan właściciel bardzo przepraszał za tą sytuację. My 
stwierdziliśmy, Ŝe jeŜeli pojawił się taki proceder w naszej gminie, to musimy się zachować 
formalnie. A oni powinni wystąpić o pozwolenie, o wystawianie takich kontenerów. Ta 
rozmowa miała miejsce w miesiącach letnich od tamtej pory nie wpłynął Ŝaden wniosek od 
Ŝadnej firmy. Zabraliśmy dwa takie pojemniki w miejscowości  Chwalęcice przekazałem mu i 



powiedziałem ze ostatni raz oddajemy mu te kontenery. I zaznaczyłem, Ŝe nie Ŝyczymy sobie 
aby takie kontenery stały na terenie naszej Gminy bez naszej wiedzy. Widać Pani Radna 
Mazur potwierdza, Ŝe takie kontenery dalej stoją, musimy teraz to sprawdzić. Obiecuje, Ŝe 
jeŜeli to będzie w naszym pasie to stawki które państwo przyjmiecie podejmując uchwałę.  
Będziemy karać dzieisięcio-krotnie tak jak nasza uchwala będzie przewidywałam.  
 
Radny Korona wraz z Henrykiem Brzaną w połowie grudnia złoŜyliśmy interpelację,  w 
sprawie zmiany przewoźnika obsługującego linie autobusową Gorzów- Wojcieszyce. Wczoraj 
otrzymaliśmy odpowiedz, za co bardzo dziękujemy. Ale treść tej odpowiedzi nas nie 
satysfakcjonuje. Mamy juŜ sygnały Ŝe sytuacja która się wytworzyła wywołuje duŜe 
wzburzenie w Wojcieszycach, duŜe grono ludzi czuje się zawiedzionych. A nawet 
oszukanych postępowaniem pracowników urzędu. Od połowy ubiegłego roku, aŜ do listopada 
odbyło się w Wojcieszycach kilka  róŜnych zebrań na których pracownicy urzędu gminy  
zajmowali takie stanowisko, Ŝe władza wykonawcza gminy jest zdeterminowana i 
zdecydowana wreszcie ten problem rozwiązać. Padła teŜ data z bardzo odpowiedzialnych ust, 
Ŝe jeŜeli wszystko dobrze pójdzie to od początku nowego roku, czyli za kilka dni powinien tę 
linie obsługiwać miejski zakład komunikacji. Dla mieszkańców Wojcieszyc byłoby to o wiele 
korzystniejsze niŜ na stan dzisiejszy gdzie tą linie obsługuje PKS. Z odpowiedzi Pani Wójt 
wynika, ze nagle pojawiły się problemy, które były juŜ od dłuŜszego czasu podnoszone, ale 
nie mówiono o nich na zebraniach. W naszej ocenie sytuacja jest powaŜna. W najbliŜszym 
czasie powinno się odbyć zebranie wiejskie gdzie, mieszkańcy powinni otrzymać z ust Pani 
Wójt, bo obawiam się Ŝe Pana Kierownika, a nawet Pana Sekretarza nie bardzo juŜ by chcieli 
słuchać. Jakie  jest stanowisko Gminy i kiedy autentycznie naleŜy oczekiwać zmiany. Kiedy  
sprawa zostanie załatwiona. Mam nadzieje, ze ta sprawa będzie miała pozytywny dalszy ciąg.  
 
Wójt Mołodciak  Panie Radny, Państwo Radni nie lekcewaŜę nikogo, jestem Wójtem dla 
kaŜdej miejscowości. śadnego rozkładu jazdy się nie wprowadza do momentu kiedy nie 
zakończy się wszystkich konsultacji. Nigdy nie składałam deklaracji dla Wojcieszyc, Ŝe od 
stycznia będzie ten rozkład. Bo takie same deklaracje muszę składać dla Rybakowa 
Santoczna, Łośna. Gdyby Wojcieszyce były pozbawione w ogóle dojazdu przez innego 
przewoźnika naleŜałoby natychmiast zareagować, natomiast nie jest to sytuacja nadzwyczajna 
poniewaŜ PKS dalej obsługuje Wojcieszyce. Ja bym chciała, Ŝeby całą gminę obsługiwało 
MZK. Ja nie mogę rozpatrywać pojedynczych miejscowości. Nie jest to umowa, którą moŜna 
rozwiązać z dnia na dzień. Zostaną przeprowadzone konsultacje, PKS się wypowie, MZK 
poda mi koszty, które teŜ muszą mieć odzwierciedlenie w naszym budŜecie. Dlatego 
odpowiedziałam Państwu, Ŝe najbliŜszym realnym terminem jest połowa roku. Co do zebrania 
jestem do państwa dyspozycji.  
 
Radna Chmiel ja składałam 14 interpelacji na ręce przewodniczącego rady odnoszących się 
do naprawy infrastruktury, do poprawy usług medycznych oraz propozycji co do poprawy 
rozwoju gospodarczego gminy. Ciągle czekam na odpowiedzi, ale chciałam zapytać na jakim 
etapie jest przygotowanie dokumentacji i zadania które są wpisane w projekt budŜetu na 2011 
pod nazwą budowa świetlicy wiejskiej w RóŜankach. Jest to waŜne, poniewaŜ w I kwartale 
2011 roku odbędzie się konkurs ogłoszony przez Departament Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Czy urząd jest 
przygotowany na tak szybkie złoŜenie dokumentacji.  
 
Wójt Mołodciak dzisiaj podpisywała odpowiedzi dla Pani Radnej. A odnośnie 
przygotowania dokumentacji co do modernizacji świetlicy, mamy pozwolenie na budowę, 
czekamy na ogłoszenie o naborze wniosków.  



 
Radna Zienkiewicz ja na komisji budŜetowej poprosiłam o odpowiedz ze strony Radcy 
Prawnego co ze studium w związku z wynikiem referendum. Mamy dzisiaj parę uchwał do 
podjęcia związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, wiąŜe się to ze studium. 
Interesuje to nie tylko mnie, ale wszystkich radnych w związku z tym myślałam, Ŝe 
odpowiedz otrzymamy. Druga sprawa bardziej organizacyjna w budŜecie w tym roku 
zwyczajnie nie ma pieniędzy. To proszę mi to wytłumaczyć, bo 5 razy  o to prosiłam, Ŝeby 
nie wysyłać do nas poczty ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Bo w jeden dzień był u 
mnie pracownik z materiałami uzupełniającymi na sesje i w tym samym dniu listonosz 
wrzucił mi zawiadomienie o konieczności odbioru na poczcie przesyłki. W przesyłce była 
reszta materiałów na sesje. Powinniśmy się zastanawiać na co wydajemy pieniądze.  
 
Radny Korona chciałbym zaproponować, aby tym radnym którzy wyraŜą taką wolę 
materiały były wysyłane w formie elektronicznej, dałoby to oszczędności a liczy się kaŜda 
złotówka. Wyjaśnienie sytuacji prawnej w jakiej gmina się znalazła wskutek nieszczęsnego 
lotniska i wyniku referendum. Nie ma co tego odkładać, sądzę, Ŝe to jest sprawa władzy 
wykonawczej, przedstawienie radzie koncepcji jak z tego tematu wybrnąć, kiedy i jakie 
uchwały naleŜy wycofać. Ten temat powinien być wyprostowany jak najszybciej i jest to 
sprawa tylko techniczna. A temat trzeba zakończyć. 
 
Wójt Mołodciak  co do uchwały planistycznej dzisiaj w porządku Państwo macie uchwałę o 
wycofaniu. I  tu się kończy, a co do studium, temat nie zakończy się jedną uchwałą. Musimy 
przystąpić do zmiany a to pewnie nastąpi w miesiącach wiosennych. Sekretarz przedstawi 
państwu opinię prawną na temat Studium.  
 
Sekretarz Gminy Czapliński chciałbym się odnieść jeszcze do pierwszej sprawy czyli 
poczty, uwaŜam Ŝe wniosek złoŜony przez Pana Koronę jest bardzo dobry, ma dwie bardzo 
dobre i pozytywne cechy. Jest  dowodem kiedy i w jakiej treści dokumenty zostały 
dostarczone. A po drugie jest to wysyłka moŜna powiedzieć Ŝe prawie całkowicie bezpłatna.  
Ale  to od państwa zaleŜy w jakiej chcecie formie. A takŜe prędkość przekazania tej 
informacji jest lepsza. A w sprawie Studium dysponuje opinią radcy prawnego. Sekretarz 
Gminy odczytał opinie mecenasa. Trzeba się teraz zastanowić na co zmienimy ten teren, bo 
nie moŜna zostawić tam próŜni, musi być określone tam jakaś określona funkcja. Wiem, Ŝe 
jest inicjatywa Ŝeby pomyśleć o specjalnej strefie ekonomicznej. Ale nie znam tego tematu 
dość szeroko więc w tym temacie moŜe wam powiedzieć kierownik inwestycji Pan Jesis.  
  
Przewodniczący Rady Andrzej Legan Pierwszym krokiem w tym temacie powinno być 
uchylenie tej uchwały. Dlatego dzisiaj chcemy uchylić. Dzisiaj takŜe złoŜyła interpelacje Pani 
Adamczak, która teŜ pewnie ma propozycje co do tego terenu. W tym temacie musimy 
spotkać się w ramach rady czy komisji i znaleźć jakieś rozwiązanie. W momencie kiedy 
wycofamy tą uchwałę z planu zagospodarowania przestrzennego to tam po prostu lotniska nie 
będzie.  
 
Radna Chmiel ZłoŜyłam interpelację, dotyczącą wykorzystania terenu, na którym było 
planowane lotnisko. Moja propozycja jest następująca, aby stworzyć tam strefę gospodarczą. 
Pozwoliłam sobie na rozmowy z Wice prezesem Słubicko- Kostrzyńskiej strefy ekonomicznej 
z Panem  Dziduchem, który zadeklarował przybycie na spotkanie. Jak warunki się trochę 
poprawią i będzie moŜliwość odbycia spotkania w terenie. Myślę, ze w I kwartale kiedy 
pogoda się poprawi to odbędzie się takie spotkanie. Na które juŜ dzisiaj zapraszam Panią 
Wójt i Przewodniczącego Rady.  



 
Radna Kaźmierczak końcówka roku to takie dni gdzie rozstrzyga się kwestia opieki 
medycznej gminy, jak wygląda kwestia kontraktu z NFZ czy moŜemy liczyć na jakieś 
rozszerzenie oferty. Druga sprawa to wałęsające się psy, zwykle byliśmy bez silni, czy coś się 
juŜ zmieniło w tym zakresie, czy mamy juŜ jakieś moŜliwości 
 
Wójt Mołodciak Wiem, Ŝe Zielonogórsko- Gorzowskie porozumienie podpisało kontrakty, 
więc usługi medyczne  powinny być bez kolizji. Faktem jest, Ŝe teŜ myśleliśmy, Ŝeby od 
stycznia w RóŜankach były uruchomione usługi ginekologiczne. Rozmawiałam z panią doktor 
w tym roku takiego kontraktu nie dostanie. Była  propozycja radnej Chmiel na usługi tego 
gabinetu w zakresie rehabilitacji, jeŜeli ktoś będzie chętny to jak najbardziej będę za.  
 
Radna Kaźmierczak moŜe jakaś popularyzacje pani ginekolog, myślę o stronie  RóŜanki, 
Zdroisko czy były takie kroki podjęte. 
 
Wójt Mołodciak   taka informacja na tablicy ogłoszeń oczywiście została wywieszona, pani 
doktor ma duŜo pacjentek. Chodzi o kontraktowanie, moŜe po połowie roku będziemy znowu 
rozmawiać. Pani doktor chętnie wszystkich przyjmie w Kłodawie. W ramach związku 
celowego Gmin rozmawialiśmy o wybudowaniu schroniska i tutaj z niego korzystać, abyśmy 
przez związek celowy się finansowali. PoniewaŜ  kaŜda gmina musi przewieść psa na ranczo 
w Deszcznie tylko ta firma w naszej okolicy spełnia wymogi. Za kaŜdego psa płacimy 1000 
zł, mieszkańcy nawet nie mają pojęcia, Ŝe nas to tyle kosztuje.  
 
Radna Zienkiewicz myślę Ŝe nie moŜna ucinać dyskusji nad studium i referendum, bo tak 
długo mamy dyskutować na ten temat, aŜ będziemy usatysfakcjonowani. Prosiłam o 
informacje na piśmie co z referendum. Przed referendum mówiono nam, Ŝe jeŜeli referendum 
będzie pozytywne, dla tych którzy o referendum wnioskowali, to studium przestanie być 
waŜne, Ŝe będzie trzeba na nowa  zlecać wykonanie. Dzisiaj się  okazuje, Ŝe to nie jest tak, bo 
strzelimy palcami i studium dalej jest waŜne.  Ja proszę o odpowiedz na piśmie w oparciu o 
akty normatywne, co dalej ze studium za które zapłaciliśmy duŜo pieniędzy. Druga sprawa po 
co opracowywaliśmy to studium skoro plany zagospodarowania terenu jak powiedział Pan 
Sekretarz, Ŝe  mogą być zgodne ze Studium, ale nie muszą być zgodne ze studium. A chyba o 
przeznaczeniu tego terenu naleŜy wnioskować z mieszkańcami tego terenu i wnioskodawcami 
referendum. Bo Ja nie wiem jak my tam umieścimy strefę przemysłową czy będzie 
akceptacja. Bo proponowaliśmy ministrefę przemysłową w rejonie RóŜanki- Szklarnia i teŜ 
nie było akceptacji. A chyba chodzi o to Ŝeby uzgodnienia były po kolei, i z mieszkańcami 
których ta strefa dotyczy.  
 
Radna Adamczak chciałabym wrócić do tematu lotniska, przede wszystkim chciałam 
podziękować przewodniczącemu, Ŝe padło piękne słowo nigdy nie będzie lotniska. Chcę  
nawiązać do propozycji Radnej Chmiel, aby powstała strefa przemysłowa. Ja teŜ dzisiaj 
złoŜyłam taką interpelację, ale to trochę za późno aby na dzisiaj była odpowiedz, ale chciałam 
ją teraz odczytać. Radna Adamczak odczytała treść interpelacji.  
 
Radna Kubera w związku z zimą, co zrobić aby w trakcie zimy gdy jezdnie mamy zwęŜona, 
ludzie nie chodzili drogami tylko ścieŜkami. Droga  wojewódzka jest w dobrze  odśnieŜona , 
natomiast drogi powiatowe i nasze gminne, są odśnieŜone tak jak są.  Wydaliśmy  duŜo 
pieniędzy na te ścieŜki, a on przez pół roku nie uŜyteczne. W związku z tym trzeba zadąć 
pytanie czy nas stać na to Ŝebyśmy wydawalni pieniądze na kolejne ścieŜki, które nie będą 
uŜyteczne.  Czy nie lepiej poszerzyć jezdnie o metr i ją odśnieŜyć. Drogi powiatowe są 



odśnieŜone na jeden samochód, Bo jeŜeli dwa osobę jada naprzeciwko siebie, to spokojnie 
przejadą koło siebie,  natomiast jak jedzie cięŜarówka to jeden musi wjechać w śnieg.  
 
Wójt Mołodciak  w projekcie budŜetu na nowy rok nie mamy budowy nowych chodników, 
robimy udroŜnienie naszych dróg gminnych, odśnieŜamy około 100 km.  Mamy  5 firm, które 
to wykonują.  W  tej chwili na utrzymanie zimowe dróg juŜ idą pieniądze które mamy na 
wiosenne utrzymanie dróg. Jeśli taka będzie państwa decyzja, Ŝe odśnieŜamy chodniki to 
wejdziemy w ten temat. Ale bardziej bym prosiła o przekazanie właścicielom posesji 
przylegających do chodników, Ŝe to jest ich obowiązek. Współpraca  z powiatem wygląda 
tak, Ŝe nawzajem straszą się policją, prokuratorem, państwo tego nie widzicie. Na naszych 
drogach uwaŜam, Ŝe sobie radzimy, natomiast na drogi obce wchodzimy tylko wtedy, gdzie 
np. autobus staje i juŜ nie rusza. Robimy mijanki, a utrzymywać będziemy tylko jeden pas. 
Proszę państwa jako radnych takŜe o interwencje do starosty.  
 
Przewodniczący Andrzej Legan starosta nie odbiera telefonów, a jak zrobili juŜ ten korytarz 
to niech juŜ trochę śniegu zabiorą ze środka.  
 
Radna Chmiel czy są jakieś szanse, aby odzyskać chociaŜ część naszych  środków, które 
gmina wydaje na ośnieŜanie dróg powiatowych.  
 
Wójt Mołodciak  nie jest to moŜliwe poniewaŜ powiat myśli, Ŝe sobie radzi bo przejezdność 
jakaś jest na drogach. W zeszłym roku na zimowe utrzymanie dróg wydaliśmy 70 tys. z czego 
40 tys to było na drogi powiatowe. Powiat ma na 3 lata podpisaną umowę z firmą, bo tam są 
takie ogłaszane przetargi. W tym roku powiedziałam, Ŝe daliśmy tyle na modernizacje, Ŝe na 
zimowe utrzymanie dróg powiatowych juŜ nie będzie. Chcemy tylko w sposób grzeczny 
rozmawiać i egzekwować. Były  sytuacje, Ŝe zakład komunalny jadąc na drogi gminne, robił 
drogi powiatowe. My  do powiatu nie będziemy występować bo wiemy, Ŝe nie dostaniemy 
tych środków.  
 
Radna Adamczak chciałam podziękować w imieniu mieszkańców RóŜanek, za interwencje 
wczorajszą związaną z problemem, który powinien rozwiązywać starostwo, mówię o mostku 
prowadzącym do Janczewa. Wielkie samochody przekraczające nośność mostku a ta nośność 
to tylko 12 ton, jeździły tym mostkiem a groziło to zarwaniem tego mostku. Dzwoniłam do 
urzędy gminy i wiem, Ŝe reakcja była natychmiastowa.  
 
Radna Zienkiewicz Pani Wójt mieszkańcy, nie wiedzą co jest gminne a co powiatowe, a tak 
naprawdę z Chwalęcic do Kłodawy naleŜy jechać przez Gorzów. Bo  droga jest nie 
przejezdna. Jak mają jechać ludzie którzy dowoŜą dzieci do przedszkola, do ośrodka 
zdrowia?. Co będzie z autobusem szkolnym od początku roku?. Rozmawiałam z Panią 
Dyrektor i wiem , ze autobus jeździł przed przerwą świąteczną przez Gorzów podnosząc 
niewspółmiernie koszty. A Pani Dyrektor racjonalnie myśląc rozpoczęła ferie dwa dni 
wcześniej.  Naprawdę referat pana Kwiatkowskiego, bardzo się stara reaguje na wszystko, ale 
śnieg ciągle pada. I  u nas ul Partyzantów stała się ulica jedno kierunkowa, bo śnieg zgarniany 
jest na pobocze, jak jedzie jeden samochód to drugi juŜ się nie mieści.  Wczoraj  dorwał mnie 
pan Studnicki twierdzi, Ŝe mieszka na ulicy Lotniskowej gdzie przez większą część ulicy 
Wrzosowej nie idzie przejechać. Bardzo  bym prosiła aby na ulicy partyzantów i wrzosowej 
coś zrobić bo po ostatnich opadach  nie było spycharki, albo tego nie widać. Proszę o 
interwencje. 
 



Radna Chmiel mieszkańcy niewiedzą, ale Radni powinni wiedzieć. I następnym razem 
Radną Adamczak i innych radnych prosiłabym dzwonić do tych instytucji które za to 
odpowiadają.  Bardzo  bym prosiła panią Wójt aby zobowiązać Pana Starostę do  zwrotu 
kosztów. Bo np. w RóŜankach jest ciąg ulic powiatowo- gminnych. W momencie jak gmina 
będzie odśnieŜała  swój fragment, będzie musiała odśnieŜyć ulice powiatowe.  
 
Radna Korona nie wiem, czy koleŜanki i koledzy  radni potwierdzą moje obserwację, ale 
uwaŜam, Ŝe drogi gminne są  lepiej odśnieŜone niŜ powiatowe. W poniedziałek otrzymaliśmy 
od jednej z mieszkanek zaŜalenie, która się skarŜyła, bo usiłowała interweniować w 
Starostwie a potem w Powiatowym Zarządzie Dróg i wszędzie ją zbywali. Wysłaliśmy maila 
do Pana Starosty do dzisiaj do godziny 10 nie otrzymaliśmy odpowiedzi. MoŜe w urzędzie teŜ 
naleŜałoby wykorzystać stronę Gminy, co i kto dokładnie robi i powiadomić o tym 
mieszkańców aby teŜ o tym wiedzieli. I do kogo naleŜy mieć pretensje.  
 
Mecenas Grzesiowski Uwagi są cenne i słuszne ale pod względem prawnym nie mamy 
moŜliwości wystąpienia z roszczeniem regresowym do starostwa ze stosunkiem poniewaŜ 
odśnieŜamy bezumownie ich drogi. To jest problem starostwa jeśli my to robimy, robimy to 
na swój koszt i własne ryzyko. A nie mamy moŜliwości zmuszenia ich do oddania tych 
środków poniewaŜ oni mogą uwaŜać, Ŝe to co oni robią jest wystarczające. Sąd będzie się 
sprowadzał  do tego czy była umowa, nie było umowy to sąd powie, Ŝe nie powinniście 
państwo tego robić, to nie jest wasz problem.  
 
Wójt Mołodciak autobusy szkole w wyniku przetargu  przejął PKS ja w tej chwili nie mam 
informacji, Ŝe autobusy nie pojadą. To PKS ma dostarczyć nasze dzieci do szkół.  
 
Radna Adamczak znam przynaleŜność dróg, wiem, które naleŜą do starostwa, a które do 
gminy. Ale dzwoniłam dlatego do gminy poniewaŜ wiedziałam,  Ŝe od razu będzie  
interwencja. A do starostwa moŜna dzwonić pół dnia i nic z tego.  
 
Radna Mazur ja mam prośbę aby zobowiązać osoby które porządkują przystanki 
autobusowe, aby robiły przejście z wiaty do autobusu. PoniewaŜ jest problem, Ŝeby przedrzeć 
się przez ogromne zaspy spychanego śniegu.  
 
Wójt Mołodciak Będziemy robić wszystko, abyśmy przetrwali tą zimę, wszelkimi siłami i 
ludźmi, których mamy, będziemy cały czas odśnieŜać  
 
Sołtys Turski Ja chciałbym, aby radni teŜ się zorientowali jakimi  środkami dysponują osoby, 
które odśnieŜają przystanki autobusowe, mają odśnieŜać jeszcze przystanki autobusowe. Bo 
jeŜeli ktoś otrzymuje 70 zł na miesiąc to wątpię, Ŝeby odśnieŜył wszystkie dojścia. Bo listę 
Ŝyczeń trzeba na czymś oprzeć, a nie co kto sobie coś wymyślił. To są ludzie, których 
musimy szukać aby to robili. Osoba dostaje 70zł wstaje rano pakuje te śmieci, dba o nie, u nas 
na jednym przystanku chłopak codziennie rano ma do wyrzucenia worek puszek. Fajnie się 
prosi, ale moŜna by było to czymś umotywować.  
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodnicząąąący Andrzej Legan zamknął dyskusję w tym 
punkcie. 
 
 



Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłodawa na lata 
2011-2020 
 
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. I przestawiła pozytywna opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Zielonej Górze. 
 
Radna Zienkiewicz w tej uchwale mamy duŜe dochody i w najlepszym roku, czyli  roku 
2009 ze sprzedaŜny mieliśmy 609tys, w 2010 mieliśmy po wielu zabiegach, aby od nas 
kupiono około 400tys a w roku 2011 prognozujemy 1,818,000,00 zł, nie wiem skąd my mamy 
mieć takie dochody w poszczególnych latach jak nie będziemy mieli juŜ majątku, który 
będziemy sprzedawać. Bo niewiele nam tego majątku pozostało. Ja wiem, bo na komisji 
BudŜetowej była mowa o teren w Santocku i gdzieś jeszcze i razem są one takiej wartości.  
 
Wójt Mołodciak  a ja mam takie przewidywania, Ŝe jednak dokonamy tej sprzedaŜy 
 
Radni nie zgłosili więcej uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan  poddał 
projekt uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
głosy za – 12 
głosy przeciw ---- 
głosy wstrzymujące się -1 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr III/5/10 
 
Podjęcie uchwał w sprawie budŜetu Gminy Kłodawa na rok 2011; 
 
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.  
Dochody: 
 
Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 111.000,00 zł ,  
91.000,00 zł- dotacja  z FOGR na drogi rolnicze , 
20.000,00 zł - pomoc finansowa z powiatu . 
 
Dział 710 - Działalność usługowa zwiększa się o kwotę  4.478,00 zł  
Porozumienie z Gminą Deszczno  w sprawie Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej 
 
Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę  23.245,00 zł   
23.245,00 zł środki na dofinansowanie projektu X-lecie współpracy Gminy Kłodawa z Gminą 
Seelow Land , środki ze Stowarzyszenia gmin Polskich Pro Europa Viadrina 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa  zwiększa się  
o kwotę  26.891,00 zł. 
18.891,00 zł środki na dofinansowanie  projektu  10-lecie współpracy staŜy poŜarnej  Gmin 
Kłodawa i Seelow Land środki ze Stowarzyszenia gmin Polskich Pro Europa Viadrina 
8.000,00 zł środki pochodzą ze sprzedaŜy samochodu OSP Santocko. 
  
Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę  52.051,00 zł 
50.000,00 - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej przy 
Zespole Szkół w Kłodawie . 
2.051,00 zł płatność końcowa z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji , projekt realizowany 
przez Zespół Szkół RóŜanki 



 
Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę  25.000,00 zł 
 Pomoc finansowa z Powiatu na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Łośno. 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się  o kwotę  4.104,00 zł  
2.000,00 zł jest do darowizna  z przeznaczeniem na Kłodawską Majówkę . 
 2.104,00 środki na realizację projektu  , środki ze Stowarzyszenia gmin Polskich Pro Europa 
Viadrina.- rozliczenie z 2009roku 
Dział 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 11.656,00 zł 
11.656,00 zł środki na dofinansowanie projektów ;zawody strzeleckie, Polsko - Niemieckie 
zawody wędkarskie,50-lecie Klubu Sportowego RóŜa RóŜanki , środki ze Stowarzyszenia 
gmin Polskich Pro Europa Viadrina . 
 
 
Wydatki : 
Dział 600 Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę  111.000,00 zł z 
przeznaczeniem na remont dróg rolniczych w ramach FOGR 91.000,00 zł i na modernizację 
ul. Jeziornej zgodnie z porozumieniem z Powiatem Gorzowski 20.000,00 zł  
Dział 710 - Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 4.478,00 zł Środki na działalność 
Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej z siedzibą w Kłodawie za pełnienie funkcji 
doradczej na rzecz Gminy Deszczno . 
  
Dział 750 Administracja publiczna  zwiększa się wydatki o kwotę  23.245,00 zł środki na 
realizacje projektu   X-lecie współpracy Gminy Kłodawa z Gminą  Seelow  Land , środki ze 
Stowarzyszenia gmin Polskich Pro Europa Viadrina . 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa  zwiększa się  
o kwotę 26.891,00 zł. 
18.891,00 zł środki na dofinansowanie  projektu  10-lecie współpracy staŜy poŜarnej  Gmin 
Kłodawa i Seelow Land środki ze Stowarzyszenia gmin Polskich Pro Europa Viadrina 
8.000,00 zł  na wydatki OSP zakupy inwestycyjne . 
 
Dział 801  Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę  52.051,00 zł 
50.000,00 -  wydatki inwestycyjne  na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Kłodawie  
2.051,00 zł - realizacja projektu MłodzieŜ w działaniu .Projekt realizował Zespół Szkół w 
RóŜankach. 
Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się  o kwotę  25.000,00 zł 
na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Łośno. 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się  o kwotę  4.104,00 zł 
środki pochodzą z darowizny ze wskazaniem na wydatki   Kłodawska Majówka  -  
kwota 2.000,00 zł, 2.104,00 wydatki na usługi pozostałe z zakresu kultury - rozliczenie zadań 
z roku 2009r. 
 
Dział 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 11.656,00 zł 
11.656,00 zł  wydatki związane z realizacją projektów   ;zawody strzeleckie, Polsko - 
Niemieckie zawody wędkarskie, 50-lecie Klubu Sportowego RóŜa RóŜanki . 
 
Skarbnik Gminy śal przedstawiła pozytywna Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Zielonej Gorze.  
 



Radna Adamczak chciałam wrócić do bardzo waŜnego problemu, czyli do sali w 
RóŜankach, załącznik nr 1 sala w RóŜankach i projekt na salę w Kłodawie. Kłodawa ma sale,  
my nie mamy w ogóle. Nie mamy takŜe punktu aptecznego, ani poczty. Dla nas to będzie 
priorytetowe zadanie aby prosić o to, aby wydatki na sale wiejską w RóŜankach była 
zaplanowane moŜliwie jak największe.  
 
Skarbnik Gminy W budŜecie gminy na 2011 wpisane są własne środki gminy. Po 
podpisaniu umowy po przyjęciu naszego wniosku do PROW-u, wprowadzimy dodatkowe 
środki na tą inwestycje. A jaka kwota będzie przekazana na tą salę, to się okaŜe po 
rozstrzygnięciu przetargu.  
 
Radna Zienkiewicz chyba nie chodzi koleŜance, ile będzie z Unii, tylko ile będzie 
przeznaczone na tą inwestycję z własnego budŜetu. Pani przewodnicząca na komisji 
budŜetowej zapytała o szczegóły tego budŜetu. Pytanie drugi,e czy Pani Wójt wprowadza 
jakieś autopoprawki. Bo jako komisja wnioskowaliśmy aby z rady zdjąć 14 tys. po co one 
nam. Na nic nam one nie są potrzebne, wnioskowaliśmy o zwiększenie środków dla sołtysów 
na dostarczanie zawiadomień o podatkach.   
 
Wójt Mołodciak   nie wprowadzam Ŝadnych poprawek, jeŜeli po I kwartale wystąpi potrzeba 
to wystąpię do państwa z projektem o przesunięcie.  
 
Kierownik Jesis mamy w budŜecie zapisane 400tys, przewidujemy, Ŝe na projekt Sali w 
Kłodawie przeznaczymy 80 tys, czyli dla państwa na salę w RóŜankach zostanie 320 tys.  
 
Radna Kaźmierczak na komisji stawiałam wniosek o dopisanie wiaty w Zdroisku z tego 
względu, Ŝe jest niezbędna.  
 
Wójt Mołodciak  Wiata będzie finansowania z rezerwy Wójta. 
 
Radny Korona w swoim imieniu i Radnego Brzany z bardzo duŜą przykrością muszę 
powiedzieć, Ŝe nie będziemy mogli zagłosować za projektem budŜetu w takiej formie jak 
został on przedstawiony. Czuję się w obowiązku uzasadnić to stanowisko.  Uchwała 
budŜetowa jest najwaŜniejsza uchwałą, jednakŜe nie jest ona celem samym sobie. Uchwała 
jest to sposób realizacji celów, które są zapisane w ustawie o Samorządzie Gminnym. A takŜe 
w bardzo waŜnym dokumencie pod nazwą Wieloletni Plan Gospodarczy. Stwierdziliśmy, Ŝe 
nie ma zwięzłości pomiędzy WPG a projektem uchwały budŜetowej na 2011r. W WPG nie 
ma zadań, które są w projekcie uchwały budŜetowej i odwrotnie np. w  WPG w bieŜącym 
roku jest zapisane 100 tys na remont ulicy Jeziornej i Polnej . Na przyszły  rok jest zapisany 
remont ulicy Krótkiej. Na przyszły rok nie ma takŜe zapisu na 100 tys zł, które jest w WPG 
na zrobienie ciągu pieszo rowerowego w Wojcieszycach przy ul. Wspólnej. Tymczasem 
pojawia się zapis 80tys na wykonanie dokumentacji sali Wiejskiej w Kłodawie, której w 
ogóle nie ma w WPG. Tego zadania nie ma w programie wyborczym zwycięskiego komitetu 
„razem dla Gminy Kłodawa”.  Skąd się ta sprawa wzięła, skąd się wzięła taka potrzeba. JeŜeli  
sam projekt ma kosztować 80 tys, to się zastanawiam, ile będzie kosztować sama sala 
wiejska. Nie twierdzę, Ŝe takiej potrzeby nie ma chociaŜ rozglądając się po tej sali 
stwierdzam, Ŝe całkiem przyzwoita. JeŜeli jest taka potrzeba, to chciałbym usłyszeć 
argumenty. Wadą projektu budŜetu jest obciąŜenie, w związku z tym nie moŜemy głosować 
za tym projektem uchwały.  
 



Radny Kubera o Sali w Kłodawie mówimy od 3 lat. I od 3 lat sołectwo Kłodawa 
rezygnowało ze wszelkich pieniędzy przeznaczonych na remont. Gdybyśmy te pieniądze 
policzyli to by było w granicach 300tys., które Pani Wójt zagospodarowała w inny sposób.  
Doszliśmy  do wniosku, Ŝe dalsza inwestycja w ten budynek jest niezasadna poniewaŜ ten 
budynek jest stary i nieprzystosowany. W środku znajdują się kolumny które uniemoŜliwiają 
prowadzenie zabawy lub uroczystości. Budynek jest typowo gospodarczy, który wpuszcza i 
wypuszcza  tyle ciepłego powietrza, ile mu damy. Remont tego dachu czy zdjęcie tego dachu 
i przebudowa łączy się z tym, Ŝe ten budynek by się przewrócił.  
 

Radna Chmiel jako przewodnicząca Komisji BudŜetowej chciałabym zabrać głos w sprawie 
uszczegółowienia Uchwały BudŜetowej na 2011 rok, nikt nie mówił Ŝeby to było przed 
przyjęciem budŜetu. Dzisiaj proponuję  przyjęcie projektu budŜetu w takiej postaci jak jest.   
Przyjęliśmy go na komisji budŜetu gdzie jest duŜe grono radnych a takŜe na innych 
komisjach. Nie widzę powodu, dlaczego byśmy mieli zmienić swoje decyzje. Odnośnie 
uszczegółowienia proponuję aby nastąpiło to w styczniu po wnioskach sołectwa, aby Pani  
Wójt powiedziała jakie drogi będą remontowane z paragrafu o zakupie usług remontowych 
dróg. UwaŜam, Ŝe wtedy będzie na to czas i pora. Bo chyba nie dzisiaj poniewaŜ wtedy trzeba 
było głosować inaczej niŜ na komisji budŜetu i innych komisjach. A poza tym mam taką 
propozycję do tych 14 tys na diety radnych, które byśmy zaoszczędzili, aby przenieś tą kwotę 
na rezerwy gminy i moŜna by było to wykorzystać na cel który będzie najbardziej potrzebny.  
 
Radna Zienkiewicz bardzo mi przykro, Ŝe Pani Wójt nie zgodziła się na auto poprawki. Ale  
pozwoliłam sobie wypisać na co przeznaczamy mniej pieniędzy, a na co więcej.  W roku 
ubiegłym na bieŜące naprawy dróg było 800tys.,  w roku 2011 będzie 512tys. wszyscy wiemy 
jakie mamy drogi. JeŜeli będzie o tyle mniej to będziemy tylko w stanie zasypywać te drogi 
piaskiem. Przed chwila rozmawialiśmy o tym, Ŝe nie moŜemy jeździć po miejscowościach bo 
jesteśmy zawaleni śniegiem. Czyli w roku 2010 było 127tys i juŜ dzisiaj nie ma tych 
pieniędzy na rok 2011 jest 100tys. Byłam zaskoczona Ŝe wynagrodzenie straŜaków za udział 
w akcjach zostało zmniejszone. Zostały zmniejszone o 26% myślę, Ŝe przynajmniej powinny 
utrzymać się w tej samej kwocie. Pani Wójt wyjaśniła, Ŝe w tamtym roku była powódź ale my 
nie wiemy, czy w tym roku teŜ nie będzie powodzi. MoŜe być np. klęska Ŝywiołowa śniegu i 
tym ludziom teŜ się jakaś podwyŜszać naleŜy. Kolejna sprawa sołtysi, rozwoŜą 
zawiadomienia o podatkach jako gmina zaoszczędzamy na tym duŜo  pieniędzy, bo poczta 
rok w rok znacznie podwyŜsza ceny. Sołtysi mieli 30tys. i maja dalej 30tys. Wiemy Ŝe VAT 
na benzynę wzrośnie o 1% a i teraz kosztuje prawie 5zł/l. Świetlice z funduszu przeciw 
działania alkoholizmowi w roku ubiegłym było przeznaczone 33tys a  w tym roku jest 26tys. 
Na komisji oświaty miało być jeszcze raz przeanalizowane wydatki GOPS. Na zasiłki w 2010 
było 342 tys.  w roku bieŜącym jest przeznaczone  196 tys.,  w dziale mieszkaniowym było 
49tys w tym jest 40tys, zasiłki stałe było 298 tys jest 222 tys., świadczenia społeczne było 
250 tys. jest 100tys., zakup środków Ŝywności było 283 tys. jest 120 tys. Czy nam ubyło 
potrzebujących w Gminie, czy nam przybyło ludzi mających prace, czy bezrobotnych. Z tego 
co Ja wiem to jest coraz więcej osób potrzebujących pomocy. Natomiast przeczytałam, Ŝe 
świadczenia spadają nawet o 57%. Nie rozumiem jak moŜna pozytywnie głosować nad takim 
budŜetem. A teraz państwu przeczytam na co wzrastają środki, wynagrodzenie komisji 
urbanistycznej wzrost o 33%, wynagrodzenie Rady Gminy wzrost o 10,29%, wnosiliśmy o 
przeniesienie i tutaj oczekiwała o autopoprawki ze strony Pani Wójt. Nie bardzo rozumiem 
dlaczego mamy to weryfikować dopiero za kwartał. Sołtysi mają rozwozić za śmieszne 
pieniądze a później mamy im to poprawiać i zmieniać. Wynagrodzenie StraŜy Gminnej 
wzrasta o 10,29%, nie bardzo wiem dlaczego mamy o tyle podnosić wynagrodzenie komuś 
kto ma średnie wynagrodzenie 4tys. PodróŜe słuŜbowe krajowe wzrosły o 25%, jeśli mamy 



zatrudniać osobę jako kierowcę za 5tys to zróbmy tak jak w Gminie Bogdaniec. Jest 
zatrudniony kierowca za 2tys., który jak nie jeździ to robi wiele innych potrzebnych spraw. A 
chodniki we wsi mamy nieodśnieŜone i straŜnika teŜ nie ma, który by jakąś karę nałoŜył. A 
podróŜe krajowe Rady Gminy wzrastają o 25 %, gdzie my mamy jeździć jako radni.  
 
Wójt Mołodciak  uwaŜam, Ŝe przygotowałam taki projekt budŜetu, który zabezpiecza 
wszystkie zadania. W Ŝadnym roku nie mieliśmy takiego samego budŜetu jak w zaszłym.  
 
Skarbnik Gminy śal na opiekę społeczną dajemy tyle, ile dostaliśmy dotacji. Wykonanie 
tego roku będzie inne niŜ na początku roku będzie plan. Nie wszyscy spełniają teŜ kryterium, 
są to kryteria ustalone ustawą. 
 
Wójt Mołodciak  w wieloletniej prognozie finansowej  są  zadania wieloletnie, czyli 3-4 
letnie przynajmniej. Zadanie typu remont świetlicy w Wojcieszycach jest wpisany w budŜecie 
przyszłego roku ,bo będzie ten remont wykonywany. Nie jest wpisany w związku z tym do 
zadań wieloletnich. Gdybym nie wpisała do projektu budŜetu, w przyszłym roku moglibyście 
mieć pretensje. Radny  Brzana nie jest pierwszy rok radnym więc doskonale wie, bo radny 
Korona kilka lat w radzie nie pracował. Sala w Kłodawie przewijała się przez parę lat, a rada 
sołecka rezygnowała z kwot przeznaczonych na remonty, z myślą o tym Ŝe Kłodawę teŜ 
kiedyś obejmie program odnowy miejscowości z pieniędzy zewnętrznych. Aby gdziekolwiek 
występować o jakieś pieniądze potrzebny jest projekt. Dlaczego Kłodawa będąca największą 
miejscowością w Gminie nie ma mieć teŜ nowej sali. Komu to przeszkadza, skoro wszystkie 
miejscowości po kolei są wyposaŜane w świetlice czy sale wiejskie. Nikogo nie omijamy 
uwaŜam, Ŝe w ubiegłych latach rozwój Gminy był zrównowaŜony. Wszystkie miejscowości 
coś dostały, budŜet na przyszły rok teŜ jest tak rozpisany. Jestem zaniepokojona, ze Państwo 
Radni nie chcecie przyjąć tego projektu budŜetu. śaden budŜet na starcie nie jest doskonały w 
ciągu roku przeprowadza się zmiany i przesunięcia. doskonale wiecie, Ŝe pod paragrafami 
kryją się ulice, Ŝe one nie są wyszczególnione nie znaczy to Ŝe one nie będą remontowane. 
Nie zdarzyło nam się w poprzednich kadencjach, aby rada gmina odmówiła nam przesunięcia 
środków na jakieś zadania. Teraz przesuwanie środków nic nam nie da, jesteście państwo tak 
jak ja wybrani przez mieszkańców. Były programy wyborcze i to nie były programy które 
obiecywały coś tylko dla pojedynczych miejscowości. Co do straŜy to powie Pani Kierownik 
Popowska. A  co do straŜy Gminnej to w zeszłym roku kaŜdy dostał podwyŜkę, a akurat straŜ 
dostała najmniej, a kaŜdy w Urzędzie od czegoś jest. I uwaŜam, Ŝe kaŜdy tu spełnia swoją 
rolę.  
 
Przewodniczący Legan uwaŜam, Ŝe jak na coś pieniądze będą potrzebne to przesuniemy z 
biura rady, zawsze tak się robiło. A teraz nie potrzebnie będziemy mieszać.  
 
Radna Zienkiewicz rozumiem Panie Przewodniczący, Ŝe jak radni  operują konkretami to 
mieszają. Proszę mi nie zarzucać kłamstwa, bo mam przed sobą zapisany budŜet z roku 
ubiegłego po weryfikacji na półrocze. W tym budŜecie jest zapisane na ochotnicze straŜe 
poŜarne roŜne wydatki na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach 38,600 zł i to jest tylko 
za udział w akcjach a nie na Ŝadne inwestycje. A w tym roku mamy zapisane 28,600zł i jest 
coś takiego w kaŜdym budŜecie, Ŝe się przyjmuje auto poprawki. Pani Wójt nie moŜe się czuć 
nie omylną. JeŜeli komisje zawnioskowały, Ŝe gdzieś moŜna coś zdjąć a na inne moŜna 
dołoŜyć. To po to są spotkania na komisjach, aby Pani Wójt mogła posłuchać Radnych i 
nanieść autopoprawki, a nie Ŝe macie przyjąć tak jak ja napisałam. I proszę mi nie mówić, Ŝe 
na wynagrodzenia straŜy wzrasta inflacja, bo inflacja wynosi w tym roku 2,3, a ja w budŜecie 
porównuję cyfry, a one nie kłamią i daje to 10%. A właśnie nam o to chodzi, aby kaŜdy robił 



to co do niego naleŜy. I w tej chwili mieszkańcy Chwalęcic by chcieli aby straŜnik przyjechał 
do Chwalęcic i sprawdził, kto nie odśnieŜa chodników i wlepił im mandat. Po to jest straŜ 
Gminna.  
 
Kierownik Popowska szanowni Radni akurat w poprzednim roku nasi straŜacy wyjeŜdŜali 
kilkakrotnie do powodzi. I  w związku z tym ten ryczałt zwiększył się, dostaliśmy refundacje 
z zewnątrz.  Nie  mogliśmy o tyle zwiększać w tym roku bo nawet nie było takiej potrzeby. I 
mogę jeszcze powiedzieć, Ŝe oczkiem w głowie Pani Wójt są straŜe poŜarne. I  naprawdę jeśli 
brakuje środków to zawsze są pozyskuje z zewnątrz, bądź z rezerwy i naprawdę w tym 
zakresie nasza straŜ nie jest poszkodowana.  
 
Radny Konieczuk na posiedzeniu Komisji Komunalnej pozytywne zaopiniowaliśmy budŜet, 
ale mieliśmy wnioski i Pani Wójt razem z kierownikami przystali na to, Ŝe na następną 
komisję będzie uzupełnione o drogi, oświetlenie z tym, Ŝe to będzie w formy propozycji dla 
radnych. Czyli radni będą mieli wpływ, gdzie to będzie robione.   
 
Radny Kubera paragraf 71004 plan zagospodarowania przestrzennego, a nie mamy studium. 
Na komisji prosiłem aby Pani Wójt wprowadziła poprawki w paragrafie 75095 w rozdziale 
4170 wynagrodzenie na salą wiejską aby dopisać,  Ŝe to nie są pieniądze z budŜetu gminnego, 
tylko ze sołectwa. Ja bym prosił o taką zmianę, aby kiedy ktoś przeglądając budŜet nam nie 
zarzucił, Ŝe Pani Wójt dotuje nam sprzątanie na sali wiejskiej. Paragraf 854 w rozdziale 3240 
są stypendia dla uczniów, jak to rozumieć czy to jest dopłata 20%  do tych stypendiów które 
jest  dotowane przez  ministerstwo, są to stypendia za wyniki w nauce. Jeszcze gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska od dwóch lat fundusz na finansowanie ochrony środowiska i 
gospodarki został zlikwidowany. Ale tak się stało, Ŝe w tym roku 21 grudnia ten fundusz 
znowu został przywrócony. W zapisach jest, Ŝe środki jakie ten fundusz otrzymuje z kar i 
innych rzeczy i tu jest 21 tys musi zostać wydatkowane na cele ochrony środowiska. A to w 
paragrafie mamy zapisane 20tys czyli o jeden tysiąc nam się nie zgadza proszę o wyjaśnienie.  
 
Wójt Mołodciak jeśli chodzi o zapłacenie za studium to jest w tym samym paragrafie co 
plan, tu mamy te środki zabezpieczone. Pani Skarbnik  nie wpisała, Ŝe to wydatki ze środków 
sołectwa Kłodawa, to zostanie uzupełnione. Stypendia jest to 20% naszego udziału, są to 
stypendia za naukę, ale jest teŜ w tym paragrafie pomoc materialna dla uczniów. To jest dla 
rodzin uboŜszych i to dopiero dostaniemy, tego jeszcze nie mamy.  
 
Skarbnik Gminy śal jeśli chodzi o wydatki na ochronę środowiska, to ten wydatek który 
pochodzi z dochodów za  kary to jest w rozdziale 919 i tam jest 21tys. Zostanie uzupełnione, 
Ŝe pieniądze pochodzą z rady sołeckiej.  
 
Sołtys Turski  na początku stwierdzam, Ŝe nie będę się starał o reelekcję na stanowisko 
sołtysa. Z pieniędzy Rady Sołeckiej nad opieką nad salą w budŜecie jest przeznaczone 3600zł, 
my jako sołtysi którzy opiekujemy się całymi sołectwami w sumie dostajemy 11 tys  na rękę. 
Tu trzeba być społecznikiem aby pracować. I jak się słyszy, Ŝe sołtys jest to zawód, to ja się 
tylko śmieję. Jeszcze pojawia się kolejna uchwała gdzie są diety, gdzie siedzimy tutaj tak 
samo jak pozostali radni. Tylko, Ŝe pozostali radni dostają 450 zł, a my dostajemy 150zł. 
 
Przewodniczący Andrzej Legan proporcjonalnie wyjdzie to samo bo radny ma jedną sesje i 
dwie komisję.  
 



Sołtys Turski ale jak się  nie jest na tej jednej sesji to się tych 150zł nie dostaje. Mówię o 
tym, aby radni się zastanowili nad tym, czy to wynagrodzenie sołtysów nie powinno zostać 
zmienione. Bo tak naprawdę nie ma juŜ kandydatów na sołtysów.  
 
Skarbnik Gminy śal Państwo sołtysi mają 250 zł kwartalnie, dodatkowo za roznoszenie 
decyzji płatniczych i zbieranie  podatków, zaplanowane jest 30tys. zł  i za posiedzenie na sesji 
150zł. Jeśli chodzi o salę to kaŜde sołectwo dostaje informację jaką ma kwotę do swojej 
dyspozycji. I sołtys przeznacza na co są te środki. I z tej puli jest opieka nad salą.  
 
Sołtys Turski ja wiem Ŝe  sołectwo płaci za sale, chciałem tylko powiedzieć ile kosztuje 
utrzymanie tej sali 3600zł, a my gdzie na kaŜdym spotkaniu się mówi, to dzięki wam sołtysi,  
fajnie zrobiliście dostajemy za to tyle ile dostajemy.  
 
Radny Korona pani Wójt powiedziała, Ŝe jej jest strasznie przykro, nam teŜ jest strasznie 
przykro, Ŝe Pani Wójt jest przez nas przykro, m.in. dlatego Ŝe ja zawsze Anne Mołodciak 
zawsze lubiłem i lubię. I bardzo cenie jej prace jako Wójta, równieŜ Panią Skarbnik. Uchylę 
tutaj rąbek tajemnicy, ze głosowałem na Panią Wójt. Pani Wójt jako organ wykonawczy jest 
obciąŜana masą problemów bieŜących. W związku z tym naturalne jest, Ŝe musi się skupić na 
wykonywaniu bieŜących zadań gminy. Rada jako organ stanowiący jest w bardziej 
komfortowej sytuacji. Nie ciąŜą na nas bieŜące zadania, w związku z tym mamy nie tylko 
moŜliwość, ale równieŜ obowiązek nad zastanowieniem się nad sprawami kluczowymi. Nie 
powinniśmy tylko myśleć co nas czeka dzisiaj, za tydzień lub w przyszłym miesiącu. Ale co 
nas czeka za  rok, dwa czy cztery. Ta refleksja jest potrzebna, ale jeśli jej nie ma to gmina 
rozwija się Ŝywiołowo ale podczas tego rozwoju robią się problemy. Którym moŜna by było 
zaradzić, gdyby się wcześniej o oni pomyślało. W związku z tym uwaŜam, Ŝe my jako radni 
powinniśmy bardzo uwaŜnie pilnować dokumentu jakim jest WPG. Wiem, Ŝe komisja 
budŜetu na najbliŜszym posiedzeniu ma go zweryfikować. Ale dopóki on jest w takim 
kształcie w jakim jest. To  jest dla nas akt prawa miejscowego. I uchwalając inny akt prawa 
miejscowego czyli budŜet, nie powinniśmy dopuszczać aby istniała sprzeczność pomiędzy 
tymi sprawami. PoniewaŜ to stwierdzamy, będziemy głosować przeciw. Chciałbym 
zaproponować abyśmy się zebrali przy innej okazji niŜ na sesji, Ci radni którzy będą 
zainteresowani tematem. I  pomyśleli jak nasza gmina moŜe i powinna się rozwijać. Ja sądzę 
Ŝe powinniśmy wrócić jeszcze do bardzo waŜnego dokumentu który został uchwalony chyba 
10 lat temu i wszyscy o tym dokładnie zapomnieli chodzi o Program zrównowaŜonego 
rozwoju Gminy Kłodawa. Zbieraliśmy się w szkole cięŜko nad tym pracowaliśmy Gmina za 
to parę złotych zapłaciła. I tego nie ma, a sądzę, Ŝe warto do tego wrócić. Kończę z nadzieją 
Ŝe te braki w projekcie budŜetu zostaną wyeliminowane.  
 
Radni nie zgłosili dalszych uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan  poddał 
projekt uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
głosy za – 10 
głosy przeciw – 3 
głosy wstrzymujące się ---- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr III/6/10 
 

Wójt Mołodicak dziękuję wszystkim za przyjęcie tego projektu budŜetu, myślę Ŝe przez cały 
rok będziemy pracować i go udoskonalać. 
 



Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w obrębie wsi 

RóŜanki i Wojcieszyce 

 
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan  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 pozycją Nr III/7/10 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzenia ścieków 

 

Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan  poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
głosy za ---- 
głosy przeciw – 13 
głosy wstrzymujące się ---- 

Uchwała nie została przyjęta 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  zasad ustalenia podatku rolnego 

Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan  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 pozycją Nr III/8/10 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z 

organizacjami pozarządowymi na 2011 rok” 

Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan  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 pozycją Nr III/9/10 



Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok 

Radna Kowalska projekt uchwały otrzymał opinię pozytywną ale z rezerwy, zostało 
przeniesione 1.000,00zł na salę wiejską w Mironicach.  
 
Pani Grymuza od kilku lat przeznaczamy na świetlice kwotę 31tys., natomiast to co 
powiedziała Pani Przewodnicząca to  jest dodatkowa kwota czyli razem 32tys.  
 
Radni nie zgłosili więcej uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan  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 pozycją Nr III/10/10 

 
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2011 rok 

Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan  poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
głosy za – 12 
głosy przeciw ----- 
głosy wstrzymujące się ---- 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr III/11/10 

Podjęcie uchwał w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok 

 
Radny Kubera Komisja Rewizyjna zawsze wyznacza sobie 1 lub 2 trudne tematy, którymi 
zajmuje się przez cały rok, a reszta to  są mniejsze rzeczy.  W tym roku chcielibyśmy się 
przyjrzeć jak GOPS i GOK w warunkach jakich egzystuje w budynkach, finansowo moŜe 
oddziaływać na naszą gminę.  
 
Radny Korona będąc członkiem komisji oświaty chwiałbym wyrazić pewne zaskoczenie, Ŝe 
komisja wchodzi na nasze pole. Ja rozumiem, Ŝe komisja powinna kontrolować wykonanie 
przestrzeganie dyscypliny. Natomiast  kwestie merytoryczne czyli co mają robić te ośrodki i 
co robią,  jest to kwestia komisji społeczno- kulturalnej.  A jeśli komisja rewizyjna chciałaby 
się tym zająć to naleŜałoby się zastanowić, czy nie trzeba zrobić wspólnych posiedzeń.  
 
Radna Zienkiewicz nikt z komisji rewizyjnej nie będzie kontrolował merytorycznej 
działalności klubu, tylko Gmina daje na to pieniądze. I komisja rewizyjna ma obowiązek 
kontrolować finanse, które są przeznaczane na potrzeby klubu. I myślę, Ŝe będziemy 
doskonale współpracowali jako dwie komisje.  
 
Radny Korona nie bardzo, chyba będzie trzeba zmienić brzmienie punktu 2 luty marzec 
„Analiza celowości funkcjonowania GOK w obecnej formie” to brzmi tak, jak by komisja 
miała sprawdzić czy GOK w ogóle jest potrzebny. GOK działa w oparciu o ustawę o 



jednostkach o rozpowszechnianiu kultury. Wydaje mi się, Ŝe sformułowanie tego tematu jest 
co najmniej niezręczne.  
 
Radny Kubera my nie zagłębiamy się w merytorycznej części, tylko w moŜliwości działania 
w tej formie na tym terenie. Mamy określony budŜet, określone pieniądze, teren, budynki a 
my określamy moŜliwości, czy to jest w stanie spełniać swoje zadania. A czym się zajmują to 
nie jest nasz cel.   
 
Radny Korona czuje się nieco uspokojony, ale tylko nieco.  
 
Radni nie zgłosili więcej uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan  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 pozycją Nr III/12/10 

 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet ryczałtowych dla radnych i sołtysów Gminy 

Kłodawa 

Przewodniczący Legan na Komisji BudŜetowej były wnioski aby pkt 2 i 3 nieobecność 
sołtysa na sesji powoduje utratę diety w 100% do tej pory było to 20%, myślę, Ŝe przy takich 
małych dietach te 100% to sroga kara. Proszę Przewodniczącą Komisji BudŜetowej w jakiej 
formie naleŜałoby to rozumieć.  
 
Radna Chmiel Nieobecność radnego na posiedzeniu (sesji, komisji) w danym miesiącu 
będzie odnotowana w listach obecności i spowoduje utratę 20% pkt 3  nieobecność sołtysa na 
sesji w danym miesiącu będzie odnotowana w listach obecności i spowoduje utratę 100%  
 
Radna Zienkiewicz za nieobecność usprawiedliwioną uwaŜa się usprawiedliwienie lekarskie, 
co rozumiemy pod pojęciem L4 nikt nie wystawi radnemu L4 Ŝe jest chory, co przez to 
rozumiemy. 
 
Przewodniczący Legan kto pracuje ten dostanie zwolnienie 
 
Radna Zienkiewicz ale jeśli ktoś prowadzi działalność, to nie biega po lekarzach, a i tak mu 
się za to zwolnienie nie wypłaca ZUS-u, a jeszcze są tacy co nie pracują i są na emeryturze. A 
jeśli ktoś jest w szpitalu i po fakcie przyniesie wypis ze szpitala to teŜ jest zwolnienie 
lekarskie.  
 
Przewodniczący Legan jeśli ktoś nie ma zwolnienia to pisze do przewodniczącego komisji 
czy rady i to jest sytuacja losowa. Dzisiaj nie ma Radnego Szylińskiego, który jest chory i 
prowadzi działalność gospodarczą, a dostarczył L4 
 
Sołtys Kłos- Gryska  jako sołtys jestem oburzona tym zapisem,  dlaczego sołtys ma mieć 
potrąconą całość, a radny 20% uwaŜam, ze radny jest bardziej potrzebny.  
 



Radna Chmiel Ja nie jestem inicjatorem tego wniosku, ale  radny nie odbywa tylko jednej 
sesji podczas miesiąca, my równieŜ jesteśmy członkami komisji.  
 
Sołtys Kłos Gryska przy takim traktowaniem sołtysów, tuŜ przed wyborami moŜecie mieć 
problem z kandydatami. Mówi nam się, Ŝe jesteśmy najmniejszą ale najpotrzebniejszą 
jednostką administracyjną, Ŝe sołtysowi zawdzięcza się wiele, a w ten sposób sołtysa się 
traktuje.  
 
Radny Kubera nie taki sens był tego, ja proponuje, Ŝebyśmy rozdzielili to na dwie rzeczy. 
Bo nie moŜna napisać, Ŝe jak sołtysa nie ma na sesji to otrzymuje 20% mniej. Bo sesja jest  
raz w miesiącu i to jest nielogiczne porównanie. Ja proponuje to rozdzielić i napisać w 
paragrafie trzecim,  Ŝe sołtys  otrzymuje ryczałt za prace na komisjach i rady, a za 
nieobecność na sesji 20%. Inaczej jest to nielogiczne, musimy to rozłoŜyć. Nie zabierać 
sołtysowi, ale niech to będzie logiczne.  
 
Radna Chmiel Radny Kubera to pan złoŜył tą poprawkę w takiej wersji jak przed chwilą 
odczytałam  proszę tego nie negować. To jest najsprawiedliwsze poniewaŜ jak będą dwie 
sesje, sołtysa nie będzie na jednej traci  jedną entą. A w tym przypadku traci 50%.  
 
Radna Zienkiewicz funkcjonowało od dłuŜszego czasu Ŝe za nieobecność traci się jedna entą 
odbytych posiedzeń w danym miesiącu, funkcjonowało to latami i nie budziło zastrzeŜeń 
 
Radny Kubera Pani przewodnicząca Ja mówiłem nie zabierać, tylko uporządkować. To są 
dwie róŜne rzeczy, bo nie moŜna głosować nad nielogicznym zapisem.  
 
Radna Chmiel właśnie naliczyłam tu obecnych 10 radnych, którzy byli obecni na tym 
posiedzeniu. Teraz Pani Radna Zienkiewicz, Radny Kubera przy sołtysach zmieniają swoje 
zdanie. Ja w tej chwili uchylam wniosek komisji budŜetowej, skoro komisja się z tego 
wycofuje.  
 
Radny Kubera Pani przewodnicząca ,Pani nie moŜe tak robić, to by było nie logiczne. Pani 
nie jest osobą która decyduje za komisję. Pani zwołuje i prowadzi komisje, ale nie moŜe pani 
powiedzieć Ŝe to nie było przegłosowane, bo to było. Będę powtarzał cały czas Ja nie chcę 
zabierać tylko uporządkować.  
 
Radna Chmiel proszę Pana Radnego o podanie konkretnego zapisu.  
 
Radny Kubera uwaŜam, Ŝe powinniśmy rozbić to na dwie rzeczy, ryczałt 150zł, a potrącenie 
za nie obecność 20% 
 
Radny Korona uwaŜam, Ŝe w tak waŜnej sprawie, ale technicznie nie jesteśmy w stanie się 
porozumieć i chcemy to odkładać na potem. Źle by to świadczyło o naszej pracy. UwaŜam, Ŝe 
jesteśmy tego samego zadania, ze w jednym jak i drugim przypadku to potrącenie powinno 
wynosić 20%. Ta praca nie polega tylko na byciu na posiedzeniu, ale takŜe na lekturze 
złoŜonej z materiałów. Proponuje takie same potrącenie dla sołtysów jak dla radnych.  
 
Radna Zienkiewicz składam wniosek formalny W przypadku nieobecności na jakimkolwiek 
posiedzeniu (komisji, sesji) sołtysa lub radnego będzie odnotowana w liście obecności. Przy 
obecności nieusprawiedliwionej ma potrącane jedną n diety gdzie n rozumiane jest jako ilość 
posiedzeń w jednym  miesiącu.  



 
Radny Konieczuk jeŜeli jest to tak interpretowane to musimy, rozbić osobno radnych i 
osobno sołtysów. Bo radny uczestniczy w komisjach, gdzie sołtys nie mus tego robić.  
 
Przewodniczący Legan według kolejności pierwszy był wniosek Komisji BudŜetowej, czyli 
nieobecność sołtysa powoduje utratę 100%.  
 
W głosowaniu udział wzięło 13  radnych. 
Głosy Za --- 
Głosy przeciw – 12 
Głosy wstrzymujące się – 1 
Wniosek nie został przyjęty.  
 

Przewodniczący Legan Wniosek Pani Radnej Zienkiewicz w przypadku nieobecności na 
jakimkolwiek posiedzeniu (komisji, sesji) sołtysa lub radnego będzie odnotowana w liście n-
tą obecności. Przy  nieusprawiedliwionej obecności ma potrącane jedną n diety gdzie n 
rozumiane jest jako ilość posiedzeń w jednym  miesiącu.  
 

W głosowaniu udział wzięło 12  radnych. 
Głosy Za – 9 
Głosy przeciw – 2 
Głosy wstrzymujące się – 1 
Wniosek  został przyjęty.  
 

Przewodniczący Legan trzecia wersja kto jest z państwa za tym aby pozostała wersja, czyli 
utrata 20% diety.  
 
W głosowaniu udział wzięło 13  radnych. 
Głosy Za – 2 
Głosy przeciw – 10 
Głosy wstrzymujące się – 1 
Wniosek nie  został przyjęty.  
 
Przewodniczący Legan pkt 2 otrzymuje brzmienie nieobecność radnego na posiedzeniu 
(sesji, komisji) w danym miesiącu będzie odnotowana w listach obecności i spowoduje utratę 
jednej „n” diety. Gdzie „n” naleŜy zrozumieć jako ilość posiedzeń w jednym miesiącu. A pkt 
3 nieobecność sołtysa na sesji w danym miesiącu będzie odnotowana w listach obecności        
i spowoduje utratę jednej „n” diety. Gdzie „n” naleŜy zrozumieć jako ilość sesji w jednym 
miesiącu.  
 
Radni nie zgłosili więcej uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan  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 pozycją Nr III/13/10 

 
 



Podjęcie uchwały w sprawie  wynagrodzenia Wójta Gminy Kłodawa.  

Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan  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 pozycją Nr III/14/10 

 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów 
budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego oraz reklam 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan  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 pozycją Nr III/15/10 

 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany   Uchwały BudŜetowej  Gminy Kłodawa na rok 2010 . 
 
Skarbnik Gminy śal  omówiła  projekt uchwały  
Zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę  258.425,00  zł w tym, dochody bieŜące w 
kwocie 155.425,00 zł z tego :z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizacją zadań 
finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt  2 i 3   w kwocie  
55.896,00 zł, dochody majątkowe w kwocie  103.000,00 zł  
Zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę  256.374,00 zł w tym: zwiększa się  wydatki 
bieŜące o kwotę 305.425,00 zł , z tego na  wydatki bieŜące na programy finansowane ze 
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej - 79.720,00 zł, zmniejsza się wydatki 
majątkowe o kwotę 47.000,00 zł 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan  poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 12  radnych. 
głosy za – 12 
głosy przeciw ----- 
głosy wstrzymujące się ---- 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr III/16/10 

Podjęcie uchwały w sprawie  dodatkowego przedstawiciela Rady Gminy do Zgromadzenia 
Związku Celowego Gmin MG-6 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan  poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 



W głosowaniu udział wzięło 12  radnych. 
głosy za – 12 
głosy przeciw ----- 
głosy wstrzymujące się ---- 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr III/17/10 

Podjęcie uchwały w sprawie wyborów organów Sołectwa  
 
Przewodniczący Legan w uchwale są juŜ proponowane daty, ale jeŜeli któraś nie pasuje, to 
jesteśmy w stanie się dostosować.  
 
Sołtys Turski chciałbym przesunąć to na sobotę 22 stycznia 2011r.  
 
Radny Kubera proponuje abyśmy z dnia 25.01.2011r, przesunęli to na 24.02. 2011r 
(czwartek). Dlatego, Ŝe w przeddzień pójścia dzieci na ferie organizujemy paczki. Trudno 
byłoby to zrobić z powodu kto miałby to zrobić stara rada czy nowa.  
 
Radni nie zgłosili więcej uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Legan  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 pozycją Nr III/18/10 

 
Wolne wnioski 
 
Komendant StraŜy Gminnej Matczak faktycznie to, co się dzieje na terenie naszej Gminy 
to faktycznie nas wszystkich przerosło. Razem  z dzielnicowym robimy wszystko, aby 
utrzymać droŜność dróg. Nieprawdą jest to, co Pani Zienkiewicz mówi i się nie zgadzam w tej 
kwestii, Ŝe nic w tej kwestii nie robimy i chce państwu wyjaśnić, Ŝe jak chodnik oddzielony 
jest pasem zieleni od posesji, to w tym przypadku nie mam prawa interweniować. A przy 
takich opadach nie jestem w stanie stwierdzić, ani teŜ policjant gdzie on jest styczny z 
posesja, a gdzie nie. Czyli nałoŜenie w tej chwili mandatu byłoby przekroczeniem moich 
kompetencji. Nie mogę podejmować czynności, które są bezprawne. Proszę w ten sposób nie 
wprowadzań opinii publicznej w błąd. Bo podam Panią radną do sądu. Chciałbym wyjaśnić, 
czy ja jako straŜnik mam tu największe pieniądze, czy nie. JeŜeli tak jest, to ja się zwrócę z 
pismem skierowanym do Pani Wójt o zmniejszenie i to o taką kwotę abym miał najmniej. Dla 
mnie to jest uwłaczające. Toczy  się kilka postępowań karnych gdzie zwracaliście się  z 
prośba. Kto  walczył z utrzymaniem ładu i porządku Ja jako straŜnik idę do sądu i składam 
zawiadomienie o przestępstwie. Radna Zienkiewicz ciągle mówi, Ŝe straŜnik nic nie robi, jeśli 
pani stawia mi zarzuty to proszę to zrobić oficjalnie. Pani mija się z prawdą i robi to 
naumyślnie. Ja sobie tego nie Ŝyczę. Pani nie moŜe mi mówić, komu mam dać mandat, bo 
mnie jako funkcjonariusza obowiązuje niezawisłość.  
 
Radny Korona chcę powiedzieć o sprawie, która będzie aktualna dopiero za 4 lata. Chodzi o 
zmiany w statucie gminy Kłodawa. Na pierwszej sesji dwóch radnych nie zostało wybranych 
do komisji do których kandydowali. A w innej komisji zostały 3 wolne miejsca. Taką samą 
sytuację pamiętam sprzed 8 lat jak wtedy byłem radnym. Tam  była jeszcze gorsza sprawa. 



Bo tam jeden z radnych w ogóle nie został wybrany do Ŝadnej z komisji. Wtedy się trochę 
zaczerwieniłem bo powiedział, Ŝe większość uniemoŜliwili śmy mu wykonywanie mandatu 
radnego. Moim zdaniem bierze się to z tego, Ŝe w statucie jest błędny zapis dotyczący 
powoływania komisji. Moim zdaniem ten problem jest lepiej rozwiązany w radzie powiatu. 
Po  wyborze prezydium rady, siadają nad listą kandydatów którzy zgłosili swoją kandydaturę 
do komisji i rozdzielają. JeŜeli jest w jednej komisji więcej kandydatów, a w drugiej mniej to 
wtedy rozmawiają z poszczególnymi kandydatami. I do tej pory nie było przypadku, Ŝeby nie 
udało się tego zrobić. Proponuje  wrócić do tematu jak będzie okazja i będziemy zmieniać 
statut.  
 
Przewodniczący Legan Pamiętajmy, Ŝe wtedy  my  tak to ustaliliśmy 
 
Radny Kubera ja proponuje zapytać się radcy prawnego, czy rada gminy wybiera, czy rada 
gminy deleguje do komisji. Bo  to nie byłby wybór tylko delegowanie, czy moŜemy 
delegować, a nie wybierać. My musimy się opierać na jakimś prawie.  
 
Radca Prawny Grzesiowksi  statut reguluje to tak jak to zostało zrobione. Na dzień 
dzisiejszy nic więcej nie moŜemy zrobić, moŜemy zmienić statut. Ta uwaga jest słuszna i 
moŜna podjąć taką dyskusję.  
 
Radny Konieczuk chciałbym tylko przypomnieć kolegom, Ŝe to jest jego uchwała i wtedy 
była bardzo wygodna, a dzisiaj jest nie wygodna. A te czasy gdzie decydował pierwszy 
sekretarz  minęły. Bo wtedy to ja byłem pokrzywdzony, Ŝeby nie kolega Andrzej to ja teŜ 
bym nie był w Ŝadnej komisji. Wtedy to wy sobie wybieraliście stanowiska, a dziś jest juŜ 
niewygodnie.   
 
Radny Korona ja się trochę dziwie Radnemu Konieczukowi, Ŝe mówi to co mówi, bo to nie 
jest prawda Ŝe ja byłem autorem 8 lat temu i obecnie. Ja  wyraźnie powiedziałem, Ŝe ja te 8 lat 
temu poczułem się głupio chodź sytuacja dotyczyła nie mnie.  
 
Radna Zienkiewicz ja mam propozycję bo koledzy chcą być w komisji, a z Chwalęcic są 
dwie osoby w komisji budŜetowej, niech koledzy zdecydują który chce być w komisji. A na 
kolejnej Sesji Ja zrezygnuje. 
 
Radny Korona Jestem wzruszony i poraŜony  tą wielkodusznością. Nie o to chodzi, my tą 
sprawę rozwiązaliśmy i zadeklarowaliśmy Pani przewodniczącej, Ŝe chcemy uczestniczyć w 
posiedzeniu tej komisji. Zostawmy tą sprawę tak jak jest.  
 
Zamknięęęęcie obrad III Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
Przewodnicząąąący Legan podziękował wszystkim za przybycie i w związku z wyczerpaniem 
porządku obrad zamknął obrady III  Sesji Rady Gminy Kłodawa, Ŝycząc wszystkim Radnym, 
Pani Wójt i wszystkim przybyłym Szczęśliwego Nowego Roku.  
 
Wójt Mołodciak  w imieniu swoim, pracowników i kierowników złoŜyła najserdeczniejsze 
Ŝyczenia Noworoczne.  
 
protokołowała: 
ElŜbieta RóŜycka  

 Przewodnicząąąący Rady Gminy 
 Andrzej Legan 


