Protokół z posiedzenia XI Nadzwyczajnej
Sesji Rady Gminy Kłodawa
która odbyła się 9 września 2011 roku
w Zespole Szkół w Kłodawie
Porządek obrad
1. Sprawy organizacyjne
a) otwarcie posiedzenia
b) stwierdzenia quorum
c) przyjęcie porządku obrad
2. Uchwalenie uchwały w sprawie:
a) zmiany uchwały LV/386/10 z dnia 10 listopada 2010r. dotyczącej zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Różanki na lata 2010-2018
3. Zamknięcie obrad XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Pkt. 1 a) Otwarcie posiedzenia
Przewodniczący Rady Legan – otworzył obrady XI sesji Rady Gminy Kłodawa.
Pkt. 1 b) Stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Legan - stwierdził quorum na podstawie listy obecności, obecnych 12
radnych.
Radni nieobecni: Zienkiewicz, Brzana, Korona
Pkt. 1 c) Przyjęcie porządku obrad
Wójt Gminy Kłodawa - poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miejscowości Kłodawa do
kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał wniosek pod glosowanie.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Radni nieobecni: Zienkiewicz, Brzana, Korona
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał porządek obrad pod
głosowanie.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Radni nieobecni: Zienkiewicz, Brzana, Korona
Pkt. 2 Uchwalenie uchwały w sprawie
a) zmiany uchwały LV/386/10 z dnia 10 listopada 2010r. dotyczącej zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Różanki na lata 2010-2018
Sołtys Kłos-Gryska – przedstawiła swoje niezadowolenie z powodu zmienionej kwoty w
projekcie uchwały.
Inspektor Grzegolec - wyjaśniła zmianę w w/w projekcie uchwały.
Radny Kubera - zabrał głos w sprawie wpisania kwoty realnej.
Wójt Gminy Mołodciak – wyjaśniła, że pojawi się jeszcze inna kwota- przetargowa, a suma
poprzednia w wysokości 500 tys. była wpisana błędnie.
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Sołtys Kłos-Gryska - przedstawiła swoje niezadowolenie, gdyż ludziom trzeba będzie
tłumaczyć na nowo, że została przyjęta inna uchwała.
Radna Chmiel – wyjaśniła, że przyjęcie w/w projektu uchwały jest zgodne z budżetem
gminy Kłodawa.
Radna Adamczak – przekazała, że mieszkańcy powinni być zadowoleni ze zmiany na kwotę
wyższą, gdyż to jest tylko z korzyścią dla Różanek.
Sołtys Kłos-Gryska – zadała pytanie dotyczące przekazania tej wersji uchwały
mieszkańcom- zebranie wiejskie już się odbyło.
Radna Adamczak – wypowiedziała się w kwestii braku informowania radnych o zebraniach
wiejskich.
Na sesję przybyli radni: Zienkiewicz, Brzana i Korona.
Radna Kaźmierczak – przekazała, że na zebraniu wiejskim mieszkańcy byli informowani, iż
kwota w uchwale może się zmienić, ponieważ nie jest ostateczna.
Sołtys Banicki – wyjaśnił, że punkty dotyczące Różanek -Szklarni nie zostały naruszone.
Radny Konieczuk – wyjaśnił, że kwota 500 tys. to kwota, którą ma zapłacić Urząd Gminy, a
drugie 500 tys. ma być z dofinansowania.
Radny Korona – wypowiedział się w sprawie podpisania uchwały oraz treści uchwały, która
jest niezgodna z zamiarem wnioskodawcy. Radny zgłosił wniosek formalny o 5 minut
przerwy, aby wnioskodawca mógł przeredagować treść uchwały.
Radny Kubera – wyjaśnił, że wniosek radnego Korony jest niezasadny.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał wniosek pod głosowanie.
Głosy za -2
Głosy przeciw -12
Głosy wstrzymujące -1
Wniosek został odrzucony.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał przyjęcie
projektu uchwały pod głosowanie.
głosy za -13
głosy przeciw --głosy wstrzymujące -2
Projekt uchwały został przyjęty i zarejestrowany pod numerem XI/74/11.
Pkt. 2 b) zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miejscowości Kłodawa do
kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu
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Wójt Gminy Mołodciak – wyjaśniła nagłe wprowadzenie w/w projektu uchwały do
porządku obrad.
Radna Zienkiewicz – zadała pytanie dotyczące remontowania dróg w innych
miejscowościach.
Wójt Gminy Mołodciak – poinformowała, że nie wszystkie drogi można włączyć do
schetynówki.
Radna Mazur – omówiła duży ruch przy ulicy Tęczowej na Osiedlu Marzeń oraz dużej
liczby mieszkańców tego osiedla, co powoduje wiele niebezpieczeństw przy wyjeździe na
ulicę Gorzowską.
Radny Korona – zabrał głos w sprawie przekwalifikowania dróg na drogi publiczne.
Wójt Gminy Mołodciak – wyjaśniła, że w/w droga wewnętrzna nie ma statusu drogi
publicznej, a chodzi tylko o nadanie tego statusu, aby można było ją oznakować.
Radna Kaźmierczak – wypowiedziała się w kwestii kanalizacji, której Zdroisko nie ma oraz
wyraziła pozytywną opinię w sprawie remontu drogi na osiedlu Marzeń.
Radny Kubera – omówił sytuację na ulicy Perłowej, gdzie dzieci muszą przechodzić na
przystanek.
Radny Konieczuk – zadał pytanie dotyczące skutków finansowych, jakie poniesie gmina w
związku w/w drogą.
Wójt Gminy Mołodciak – odpowiedziała na w/z pytanie, informując, że to zadanie nie jest
planowane na ten rok.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
głosy za -12
głosy przeciw --głosy wstrzymujące -3
Projekt uchwały został przyjęty i zarejestrowany pod numerem XI/75/11
Pkt. 3 Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy Kłodawa.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Legan zamknął XI
Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kłodawa.
Na tym protokół zakończono
Protokołowała
Elżbieta Różycka
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Legan
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