Protokół z posiedzenia XIII Sesji
Rady Gminy Kłodawa,
która odbyła się 7 grudnia 2011r.
w Sali Wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.
Porządek obrad:
1) Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie posiedzenia,
b) stwierdzenie quorum,
c) przyjęcie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołów z XII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
2) Wystąpienie nowego komendanta II Komisariatu w Gorzowie Wlkp.
3) Sprawozdanie Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej.
4) Interpelacje i zapytania radnych.
5) Uchwalenie uchwał w sprawach:
a) określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok,
c) ustalenia opłaty targowej na 2012 rok,
d) ustalenia zasad poboru podatku rolnego na 2012 rok,
e) opłaty od posiadania psów na 2012 rok,
f) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok obowiązujących na terenie Gminy
Kłodawa,
g) zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kłodawa,
h) ustalenia opłat za wynajem sal wiejskich i innych obiektów gminnych,
i) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na obszarze Gminy Kłodawa,
j) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
k) nadania Statutu Związku Celowego Gmin MG-6,
l) uznania dwóch obiektów położonych na terenie Gminy Kłodawa jako użytki ekologiczne,
ł) zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wilanów”,
m) zaopiniowania wniosku o uznaniu lasów za ochronne,
n) współpracy Gminy Kłodawa z miastem Gorzów Wlkp. w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi,
o) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa
w miejscowości Kłodawa pomiędzy ulicami Jeziorną i Czereśniową oraz przy ulicy
Wojcieszyckiej,
p) zmiany nazw ulicy w miejscowości Kłodawa,
r) nadania nazwy ulic w miejscowości Chwalęcice.
s) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. oraz Sądu Rejonowego
w Gorzowie Wlkp.
6) Wolne wnioski.
7). Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy Kłodawa.

1

Pkt. 1a. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Legan- otwarcie obrad XIII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Pkt. 1b. Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Legan- na podstawie dołączonej listy obecności stwierdził, że w sesji
uczestniczy 14 radnych, wobec czego sesja jest prawomocna.
Radna Kowalska nieobecna
Pkt. 1c. Przyjęcie porządku obrad.
Wójt Gminy Mołodciak poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad uchwałę w sprawie
udzielania pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na realizację zadania remont drogi
dojazdowej do gruntów rolnych nr 1411F w miejscowości Różanki ul. Kasztanowa (działka
nr 308/3), nr 42).
Radny Brzana zgłosił poprawkę do porządku obrad, „zamknięcie XIII sesji”.
Przewodniczący Rady Legan- poddał nowy porządek obrad pod głosowanie.
Głosy za -13
Głosy przeciw- 1
Głosy wstrzymujące się --Nowy porządek obrad został przyjęty.
Pkt. 1d przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Przybyła radna Kowalska
Radny Brzana- zgłosił zastrzeżenie do braku wypowiedzi Radnej Piotrzkiewicz w protokole
w punkcie 9a) Uchwalenie uchwał w sprawach uzupełnienie składu osobowego Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Kłodawa.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał pod głosowanie
przesunięcie przyjęcia protokołu z XII sesji Rady Gminy Kłodawa na kolejną sesje.
Głosy za- 14
Głosy przeciw ---Głosy wstrzymujące sie 1
Przewodniczący Rady Legan- poprosił o uczczenie chwilą ciszy śmierci Pani Czesławy
Maciejewskiej oraz przedstawił i powitał nowego sołtysa wsi Mironice Wiesława Gromalę.
Pkt. 2 Wystąpienie nowego komendanta II Komisariatu w Gorzowie Wlkp.
Komendant Pawlak- przedstawiła swoją osobę, karierę zawodową oraz tereny jakie znajdują
się pod kontrolą II Komisariatu w Gorzowie Wlkp. Komendant Pawlak omówiła zdarzenia
miejsce na terenie Gminy Kłodawa.
Radny Korona- poinformował, że w nocy z 26 na 27 listopada odbywały się dwie imprezy
Andrzejkowe w m. Wojcieszyce oraz omówił, sytuację jaka zaistniała tamtej nocy.
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Jednocześnie radny zaznaczył, że dzielnicowy zachował się jak człowiek rozumny, udzielając
wspólnie z radnym pomocy jednej z mieszkanek wsi Wojcieszyce oraz poinformował, że
policjant w chwili pojawienia się matki dziewczyny wycofał się.
Radna Zienkiewicz- „czy w gminie Kłodawa i Bogdaniec jest po dwóch dzielnicowych, czy
to są ci sami dzielnicowi?”.
Komendant Pawlak- poinformowała, że po dwóch dzielnicowych jest wyznaczonych do
obsługi gminy Kłodawa i Bogdaniec.
Radna Zienkiewicz- wyraziła swoje zadowolenie z faktu, że Komendantem została kobieta i
że w takiej sytuacji wsie będą dobrze patrolowane. Mieszkańcy gminy powinni poznać
dzielnicowych.
Pkt.3 Sprawozdania Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej.
Wójt Gminy Mołodciak- omówiła informację z działalności międzysesyjnej.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał przyjęcie
sprawozdań Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej pod głosowanie.
Sprawozdania zostało przyjęte jednogłośnie.
Radna Kaźmierczak nieobecny przy głosowaniu
pkt. 4 Interpelacje i zapytania radnych
Radny Konieczuk- poprosił o naprawę drogi Chwalęcice- Santocko.
Wójt Gminy Mołodciak- przyjęła zgłoszenie oraz poinformowała, że zostaną wysłane tam
służby. Jednocześnie poinformowała, że w miesiącu grudniu nie będą już wykonywane prace
drogowe.
Radna Adamczak- podziękowała za naprawdę drogi Kasztanowej w imieniu swoim
i mieszkańców oraz poprosiła o naprawę drogi Brzozowej.
Sołtys Kłos- Gryska- poinformowała, że w Różankach- Szklarni jest dziura takiej wielkości,
że mieszkańcy niedługo zaczną urywać koła.
Radna Adamczak- poinformowała, że bardzo chętnie przyjedzie na zebranie wiejskiej
i bardzo chętnie wysłucha oraz zgłosi interpelację w tym temacie, jeśli tylko zostanie
zaproszona.
Radna Zienkiewicz- zadała pytanie dotyczące utrzymania porządku we wsi- „w sezonie
zimowym będzie potrzeba sypania piasku itp., kto to ma zrobić, pani sołtys biega po wsi,
zbiera śmieci, nie ma co z nimi zrobić, a to do jej obowiązków nie należy, ktoś powinien się
tym zająć, opróżnić kosze na śmieci przynajmniej w centralnych miejscach.”
Kierownik Kwiatkowski- poinformował, że od marca do końca listopada są pracownicy
w ramach prac społeczno- użytecznych, ale zasady udzielania takiej pomocy kończą się
w granicach końca listopada, to co można było do tego czasu zrobić, to było zrobione.
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Kierownik poinformował, że jest po wstępnych rozmowach z kierownikiem zakładu
komunalnego oraz poinformował, że od lutego powinna być kontynuacja pracowników
społeczno- użytecznych, ale do tego czasu musimy sobie poradzić.
Radna Zienkiewicz poinformowała, „że na miesiące grudzień i styczeń nie można zamknąć
wsi, kosze ze śmieciami się wysypują.” Radna wyraziła swój zachwyt piękną, nową szkołą
oraz dobrymi warunkami stworzonymi dla dzieci. Jednocześnie poinformowała, że szkoła się
powiększyła, a do tego potrzebny jest większy personel „czy stworzymy nowe miejsca pracy
dla osób z terenu naszej Gminy?”
Skarbnik Gminy Żal- poinformowała, że o tym decyduje pani dyrektor oraz poinformowała,
że po wstępnej kalkulacji taniej wychodzi podpisać umowę z firmami do sprzątania i
cateringu oraz poinformowała, że będzie ogłoszony przetarg.
Radna Zienkiewicz- poinformowała, że firmy, które dostarczają jedzenie nie gotują w szkole
tylko u siebie, a do sprzątania są specjalistyczne maszyny.
Skarbnik Gminy Żal- poinformowała, że są firmy, które gotują na terenie jednostki.
Radny Korona- poprosił o remont na ulicy Jeziornej i końcowym fragmencie ulicy
Strzeleckiej w miejscowości Wojcieszyce. W drugie sprawie radny poprosił o przestrzeganie
uchwały dotyczącej ilości i długości wypowiedzi radnego w jednej sprawie. Radny
przypomniał również, że zgłosił wniosek „o zorganizowanie szkolenia w zakresie prawa dla
4- osobowej grupy radnych, która nie została dopuszczona do szkolenia.”
Wójt Gminy Mołodciak- poinformowała, że po przyjętym
przeprowadzony przetarg na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

budżecie

zostanie

Przewodniczący Rady Legan- poinformował, że jeżeli znajdzie się osoba z terenu Gorzowa,
która takie szkolenie przeprowadzi, na pewno zostanie ono zorganizowane. Przewodniczący
poinformował również, że wniosek w sprawie długości wypowiedzi był wnioskiem
formalnym i będzie go przestrzegał.
Radna Adamczak- poprosiła o załatanie dziury w miejscowości Różanki- Szklarnia.
Kierownik Kwiatkowski- poinformował, że tego nie naprawi zakład komunalny, ani
pracownicy interwencyjni, musi to zrobić firma specjalistyczna.
Radny Kubera- poprosił, aby sprawy dotyczące szkoły: „stołówka oraz kto miałby sprzątać,
przenieść na posiedzenie komisji budżetu.”
Radna Mazur- zadała pytanie dotyczące odjazdu autobusu 128 w kierunku Santocka, aby
przesunąć odjazd autobusu z Gorzowa na trochę późniejszą godzinę, podając uzasadnienie.
Radna poprosiła również, „aby uczulić zakład komunalny, aby przy odśnieżaniu nie zostawiać
wielkich hałd śniegu na podjazdach i na przystankach.” Radna poprosiła o potwierdzenie, że
chodnik ma być realizowany na ulicy Tęczowej.
Kierownik Kwiatkowski- potwierdził, że chodnik będzie realizowany na ulicy Tęczowej
oraz omówił możliwości odśnieżania.
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Radna Zienkiewicz- poprosiła o podanie nr uchwały, która dotyczy czasu wypowiedzi.
Radna Chmiel- zgłosiła wniosek formalny, dotyczący prowadzenia stołówki w ZS w
Kłodawie oraz poprosiła o przygotowanie kalkulacji kosztów: utrzymania, obsługi
stołówki, załogi i sprzątania w porównaniu do firmy zewnętrznej- na najbliższe
posiedzenie komisji.
Z związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał wniosek pod
głosowanie.
Wniosek formalny został przyjęty jednogłośnie.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan
interpelacje radnych.

zamknął punkt zapytania i

pkt. 5 uchwalenie uchwał w sprawach
a) określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Skarbnik Gminy Żal- omówiła projekt uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Głosy za 14
Głosy przeciw --Głosy wstrzymujące się ---1
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod nr XIII/87/11
b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok,
Skarbnik Gminy Żal- omówiła projekt uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Głosy za- 11
Głosy przeciw- 1
Głosy wstrzymujące się-3
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod nr XIII/88/11
c) ustalenia opłaty targowej na 2012 rok,
Skarbnik Gminy Żal omówiła projekt uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
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Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XIII/89/11
d) ustalenia zasad poboru podatku rolnego na 2012 rok,
Skarbnik Gminy Żal- omówiła projekt uchwały.
Radna Zienkiewicz- „od jakiej ceny w roku ubiegłym pobierało się podatek?”
Skarbnik Gminy Żal- odpowiedziała na w/w pytanie.
Radna Zienkiewicz- „mimo że rosną inne opłaty , podatek rolny wzrasta o ponad 100%”
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Głosy za -8
Głosy przeciw -1
Głosy wstrzymujące się -6
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod nr XIII/90/11
e) opłaty od posiadania psów na 2012 rok,
Skarbnik Gminy Żal- omówiła projekt uchwały
Radna Zienkiewicz- „płacą nieliczni, w porównaniu do osób posiadających psy, ponieważ
nikt nic nie robi w tym kierunku, aby płacili wszyscy. Środki te idą do budżetu sołectwa.”
Radna postawiła wniosek, aby pozostawić składkę w wysokości 20zł.
Radny Kubera- poinformował, że jest za podtrzymaniem stawki oraz złożył apel do sołtysów
o zwiększenie osób płacących, uzasadniając swoje zdanie.
Radny Szyliński- poparł wniosek radnej Zienkiewicz.
Sołtys Korona- przedstawiła sprawę psów w Wojcieszycach i poprosiła o interpretację
prawną dotyczącą posiadania psów i płacenia podatku od posiadania psów.
Skarbnik Gminy Żal-odczytała treść ustawy dotyczącej opłaty za psy.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddała wniosek radnej
Zienkiewicz pod głosowanie.
Głosy za- 8
Głosy przeciw- 5
Głosy wstrzymujące się- 2
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie- ze zmianą opłaty od posiadania psów na 20zł.
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Głosy za- 10
Głosy przeciw- 4
Głosy wstrzymujące się- 1
Uchwała została przyjęta z poprawką i zarejestrowana pod nr XIII/91/11
f) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok obowiązujących na terenie
Gminy Kłodawa,
Radny Korona- poinformował, że na komisjach kontrowersje wywołał zapis kwoty w pkt. 5.
Radny przedstawił sytuacje jakie miały miejsca na komisjach oraz poprosił o poinformowanie
przez sołtysów osób, które mogą wystąpić do Wójta Gminy o obniżenie stawki. „A wójt z
automatu, jak ktoś o to wystąpi, obniży lub zwolni z w/w podatku.”
Radny Kubera oraz Sołtys Korona - poparli stanowisko Radnego Korony.
Skarbnik Gminy Żal- omówiła zasady wniosku o umorzenie.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Głosy za- 13
Głosy przeciw --Głosy wstrzymujące się- 1
Uchwała została przyjęta i zrejestrowana pod nr XIII/92/11
Radny Brzana nieobecny przy głosowaniu
g) zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kłodawa,
Skarbnik Gminy Żal- omówiła projekt uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XIII/93/11
Radny Brzana nieobecny przy głosowaniu
h) ustalenia opłat za wynajem sal wiejskich i innych obiektów gminnych,
Radna Kaźmierczak- poprosiła, aby się zastanowić nad wszystkimi klubami sportowymi
„czy jest możliwość pochylenia się nad klubami sportowymi, aby w jakiś sposób im pomóc,
aby te opłaty były niższe?”
Radna Adamczak- również poprosiła o przychylne potraktowanie klubów sportowych,
uzasadniając swoje zdanie.
Radna Chmiel- wyraziła swoje zdanie, informując że dla klubów sportowych z terenu Gminy
Kłodawa powinny być stosowane jakieś zniżki, informując, że kwota 150zł za wynajem sali
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na sobotę jest ceną wygórowaną. „Czy jest możliwość, aby każdorazowo lub jednorazowo
przy organizowaniu turniejów obniżać opłaty, ponieważ gmina jest promowana na zewnątrz”
Wójt Gminy Mołodciak- zaproponowała, aby w budżecie, obniżyć kwotę przeznaczoną na
konkurs dla organizacji pożytku publicznego, pieniądze te można przeznaczyć na utrzymanie
hal nasi mieszkańcy- będą mieć godzinę lub dwie do dyspozycji.
Dyrektor Górski- poinformował, że do tej pory raz w tygodniu półtora godziny kluby miały
za darmo, jednocześnie poinformował, że turnieje, które są organizowane, są spotkaniami
komercyjnymi organizowanymi przez Pana Wieczorka.
Radna Zienkiewicz- poinformowała, że uchwalając wysokie podatki, nikt nie miał
wątpliwości. A tam gdzie osoby zarabiają na dzieciach, to radni mają wątpliwości. Pani wójt
nigdy nie skrzywdziła, żadnego dziecka.
Radny Konieczuk- poinformował, że treningi dzieci odbywają się w dni powszednie, a w
sobotę i niedzielą odbywają się turnieje komercyjne.
Radny Korona- poinformował, że prezesi klubów sportowych mieli się określić po komisji
oświaty w sprawach których mówiła pani wójt. Radny wyraził sprzeciw wobec wniosku
radnej Adamczak.
Radna Mazur- poinformowała, że trzeba się zastanowić, czy kluby sportowe, które mają
dofinansowaną działalność z gminy, mogłyby zwalniać dzieci z terenu naszej gminy z opłaty
70zł.
Radna Kożuchowska- poinformowała, że kluby dostając dotację, wiedzą, jaki mają budżet
na cały rok oraz mają świadomość, że muszą zaoszczędzić na zimowy wynajem hal.
Wójt Gminy Mołodciak- poinformowała, że turnieje dla mieszkańców będą turniejami
bezpłatnymi oraz, że godzinowa stawka za wynajem sali wiejskiej w Kłodawie wynosi 80zł.
Sołtys Korona- poinformowała, że umowa zawierana z najemcami nie zawiera istotnych
rzeczy oraz zadała pytania dotyczące wynajmu sal na godzinę lub dobę jak i innych kwestii
poruszonych w umowie dotyczącej wynajmu. Sołtys Korona zaproponowała, aby spotkać się
z osobami zainteresowanymi i stworzyć nowy projekt umowy.
Wójt Gminy Mołodciak- poinformowała, że umowy były skonsultowane z radcą prawnym, z
innymi urzędami oraz z sołtysami i radami sołeckimi. Wójt poinformowała, że umowy
zostaną zaktualizowane.
Radna Chmiel- złożyła propozycję do dyrektora szkoły i Wójta Gminy, aby w przyszłym
roku napisać projekt do Europejskiego Funduszu Społecznego,- osoby będące mieszkańcami
gminy mogłyby korzystać w godzinach popołudniowych z hal bez opłat.
Radny Brzana- przypomniał, że na sesji w październiku zadał pytanie dotyczące wynajmu
sali w Kłodawie oraz otrzymał odpowiedź od Wójta Gminy, że wyjaśnienie zostanie
przesłana na piśmie. Do dnia dzisiejszego takiej informacji nie ma.
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W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Głosy za- 12
Głosy przeciw- 1
Głosy wstrzymujące się- 2
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod nr XIII/94/11
i) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na obszarze Gminy Kłodawa,
Kierownik Kwiatkowski- omówił projekt uchwały.
Radna Chmiel- poinformowała, że
abonamentowych.

komisja budżetu prosiła o wyjaśnienie grup

Kierownik Kwiatkowski- wyjaśnił opis opłat.
Radna Chmiel – złożyła wniosek formalny aby w/w projekt uchwały został przesunięty
na najbliższą sesję.
Radny Kubera- poparł stanowisko radnej Chmiel.
Przewodniczący Rady Legan- poinformował, że ościenne gminy nie podjęły w/w projektu
uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał wniosek pod głosowanie.
Głosy za -11
Głosy przeciw -1
Głosy wstrzymujące się- 3
wniosek został przyjęty
j) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Radna Chmiel przedstawiała pozytywną opinię komisji Budżetu, informując, że komisja
poprosiła, aby konkurs był ogłoszony wcześniej.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XIII/95/11
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k) nadania Statutu Związku Celowego Gmin MG-6,
Radny Konieczuk przedstawił pozytywną opinię Komisji Komunalnej, wypowiedź
nieczytelna (niewłączony mikrofon) radny poinformował, że było kilka wątpliwości, ale
dotyczą one czegoś innego.
Radna Zienkiewicz- poinformowała, że jest zaniepokojona tym, że pierwsze, co zostało
przedstawione na posiedzeniu komisji przez panią Ratajczak, to fakt, że odpady będą drożej
kosztowały. Radna poinformowała, że zanim zostanie uchwalony statut, powinny być
przedstawione informacje, jak to będzie robione i za ile, oraz na jakich zasadach.
Radny Kubera- poinformował, że zadał kilka pytań na komisji budżetowej, które dotyczyły
§ 6 pkt. 3, §10 pkt. 4, §20 pkt. 1, 3.
Wójt Gminy Mołodciak- przypomniała, że radny miał udać się do biura Związku Celowego
i wyjaśnić wątpliwości i przekazać informację dla wszystkich.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Głosy za 12
Głosy przeciw---Głosy wstrzymujące się- 2
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod nr XIII/96/11
Radna Kaźmierczak nieobecna przy głosowaniu.
l) uznania dwóch obiektów położonych na terenie Gminy Kłodawa jako użytki ekologiczne,
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XIII/97/11
Radna Kaźmierczak nieobecna przy głosowaniu
ł) zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wilanów”,
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XIII/98/11
Radna Kaźmierczak nieobecna przy głosowaniu
m) zaopiniowania wniosku o uznaniu lasów za ochronne,
Radna Konieczuk- przedstawił negatywną opinię komisji komunalnej przedstawiając
uzasadnienie.
Radna Chmiel- przedstawiła negatywną opinię komisji budżetu.
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Przewodniczący Rady Legan zgłosił wniosek formalny, aby pod głosowanie poddać
opinię negatywną.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał wniosek pod
głosowanie.
Głosy za 13
Głosy przeciw 2
Głosy wstrzymujące ---wniosek został przyjęty
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie ze zmianą na opinię negatywną.
Głosy za 13
Głosy przeciw 2
Głosy wstrzymujące ---Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod nr XIII/99/11
n) współpracy Gminy Kłodawa z miastem Gorzów Wlkp. w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi,
Radny Konieczuk- przedstawił pozytywną opinię komisji komunalnej wraz z uzasadnieniem.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XIII/100/11
o) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa w
miejscowości Kłodawa pomiędzy ulicami Jeziorną i Czereśniową oraz przy ulicy
Wojcieszyckiej,
Kierownik Jesis przedstawił pozytywne opinie komisji.
Przewodniczący Rady Legan zadał pytanie dotyczące str. 7 §13.
Kierownik Jesis odpowiedział na w/w pytanie informując, że tereny są już przeznaczone na
podbudowę.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XIII/101/11
Radny Szyliński nieobecny przy głosowaniu
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p) zmiany nazw ulicy w miejscowości Kłodawa,
Radny Kubera- przedstawił pozytywną opinię rady sołeckiej.
Radna Chmiel- przedstawiła opinię komisji budżetu, aby sołtysi kontrolowali nadawanie
nazw ulic.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XIII/102/11
Radny Szyliński nieobecny przy głosowaniu
r) nadania nazwy ulic w miejscowości Chwalęcice.
Sołtys Hreniak przedstawiła pozytywną opinię rady sołeckiej.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XIII/103/11
Radny Szyliński nieobecny przy głosowaniu
s) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. oraz Sądu Rejonowego
w Gorzowie Wlkp.
Przewodniczący Rady Legan poinformowała, że nastąpiło niedopatrzenie i głosownie
powinno być tajne, jednogłośnie prosząc o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady Legan zgłosił kandydaturę radnej Kaźmierczak
Radna Piotrzkiewicz zgłosiła kandydaturę radnej Chmiel.
Radna Kożuchowska zgłosiła kandydaturę radnego Brzany.
Radni wyrazili zgodę
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał kandydatury
radnych pod głosowanie.
Kandydatury radnych zostały jednogłośnie przyjęte.
t) udzielanie pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na realizację zadania remont
drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1411F w miejscowości Różanki ul. Kasztanowa
(działka nr 308/3), nr 42)
Wójt Gminy Mołodciak omówiła zmiany w projekcie uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał kandydatury radnych pod
głosowanie.
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Glosy za 12
Głosy przeciw ---Głosy wstrzymujące-1
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod nr XIII/104/11
Radny Korona nie wziął udziału w głosowaniu
Radny Szyliński nieobecny przy głosowaniu
pkt. 6) Wolne wnioski.
Radna Zienkiewicz- poinformowała, że w roku ubiegłym byliśmy zapewniani, że środki na
budowę szkoły będą spływać. Radna przypomniała, że na szkołę gmina otrzymała tylko
900tys. zł, a 10mln gmina musiała wyłożyć sama, w związku z tym trzeba było zaciągać
kredyty. W związku z powyższym pracownicy urzędu Gminy nie mieli waloryzacji
wynagrodzeń, a także nie będą mieli w roku następnym. Radna przypomniała, że właśnie
zostały podniesione podatki oraz zawnioskowała, aby rada także się przyłączyła do
oszczędzania i uchwaliła zmniejszenie diet o 10%.
Przewodniczący Rady Legan- poinformował, że diety nie były zmieniane od 6 lat.
Radna Zienkiewicz- przypomniała, że w roku ubiegłym były pod wyszki w postaci jednej
diety.
Radny Korona- poinformował, że ponownie była łamana uchwała dotycząca ilości
wystąpień i radnej należało odebrać głos.
kontynuacja pkt. s) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. oraz Sądu
Rejonowego w Gorzowie Wlkp.
Radna Kaźmierczak- odczytała protokół komisji skrutacyjnej.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XIII/105/11
kontynuacja pkt. 6 Wolne wnioski.
Radny Kubera zgłosił wniosek przeciwny, uzasadniając swoje zdanie.
Radny Szyliński- poparł stanowisko radnej Zienkiewicz „w ciężkich czasach każdy musi
oszczędzać.”
Radna Kowalska- poinformowała, że diety przeznaczone są na przejazdy i itp.
Przewodniczący Rady Legan przypomniał, że w dniu wczorajszym odbyło się otwarcie
szkoły, a radni Gminy Kłodawa zostali zaliczeni do grona przyjaciół szkoły oraz powiadomił,
że radni otrzymali zaproszenie z przedszkola w Wojcieszycach na spotkanie dotyczące świąt
wraz z licytacją na sobotę- godzina 11. Przewodniczący poinformował, że w grudniu
odbędzie się jeszcze jedna Sesja- 28 grudnia 2011 roku.
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Radna Kaźmierczak zaprosiła wszystkich na II Powiatowy Konkurs Młodych Talentów,
który odbędzie się 9 grudnia o godzinie 16 w Zespole Szkół w Różankach.
Wójt Gminy Mołodciak zaprosiła na spotkanie opłatkowe do auli w Zespole Szkół w
Kłodawie, które odbędzie się 19 grudnia o godzinie 16.00.
pkt. 7 Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Legan zamknął
posiedzenie XIII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Na tym protokół zakończono
Protokołowała
Elżbieta Różycka
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa
Andrzej Legan
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