
Protokół z posiedzenia XXIII  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa,  
która odbyła  a dniu 29 lipca 2008r.  

w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Kłodawa 
 
1. Sprawy organizacyjne 

a) otwarcie posiedzenia 
b) stwierdzenie quorum 
c) przyjęcie porządku obrad 

2. Interpelacje i zapytania radnych 
3. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zmian budŜetu Gminy Kłodawa na 2008 rok 
4. Zamknięcie XXII Sesji Rady Gminy Kłodawa 
 
Otwarcie posiedzenia 
Przewodniczący Legan przywitał wszystkich przybyłych na XXIII Sesję Rady Gminy Kłodawa i 
rozpoczął jej obrady. 
 
Stwierdzenie quorum 
Przewodniczący stwierdził na podstawie listy obecności, Ŝe w sesji bierze udział 11 radnych, 
wobec czego jest ona prawomocna aby móc podejmować uchwały.  
 
Przyjęcie porządku obrad 
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad. 
 
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym  Przewodniczący Legan poddał pod głosowanie 
porządek obrad. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Interpelacje i zapytania radnych. 
Radna Kaźmierczak na drodze krajowej w Zdroisku są koleiny, dawno juŜ nic nie było robione na 
tej drodze. Koleiny sprawiają Ŝe nie moŜna dojechać do posesji, szczególnie Pani Migdał. Jej się 
zawiesza samochód i proszę Ŝeby coś z tym zrobić. Koleina sprawia Ŝe próg jest bardzo wysoki w 
stosunku do jezdni. 
 
Radna Zienkiewicz czy był juŜ konkurs na dyrektorów Szkół i jeŜeli juŜ był to czy są wyniki. 
 
Wójt Mołodciak wystąpię z interpelacją do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 
sprawie tej drogi. 
 
Wójt Wegienek 24 lipca odbyło się przesłuchanie kandydatów i dwa konkursy na Dyrektora 
Zespołu Szkół w RóŜankach i Kłodawie. Na stanowisko w Kłodawie złoŜono jedną ofertę a do 
RóŜanek dwie. W Kłodawie była to oferta pana Króla a w RóŜankach Pana Górski i Radnego 
Lawera. Postępowanie konkursowe w drodze głosowania wyłoniło  kandydatów na dyrektorów 
których komisja konkursowa zaproponowała Pani Wójt do zatrudnienia z dniem I września. 
Głosowanie było tajne. W RóŜankach zakończyło się wynikiem 3 głosów dla Radnego Lawera i 9 
dla Pana Górskiego. W Kłodawie Pan Król uzyskał maksymalną ilość12 punktów. Chcę jeszcze 
jedną rzecz podkreślić. UwaŜam, Ŝe zachowanie naszego Radnego Pawła Lawera jest gorszące. 
Następnego dnia po zakończeniu konkursu wszedł do mojego pokoju, zamknął drzwi, nazwał mnie 
chamem, jeszcze parę słów powiedział i wyszedł z pokoju. Więc po pierwsze chyba nie bardzo znał 
znaczenie tego słowa, a po drugie mogę wyrazić zadowolenie, Ŝe człowiek o takiej postawie nie 
będzie pedagogiem w naszej placówce. Ocenę pozostawiam Państwu jako ocenę moralną. Jest 
tchórzem, bo zamknął drzwi za sobą, Ŝeby nikt nie słyszał jego słów, które są powszechnie uznane 
za obraźliwe. 
Radna Zienkiewicz a czy zapadła juŜ jakaś decyzja odnośnie przedszkoli. 
 
Wójt Mołodciak  chcę zaproponować, Ŝeby do grudnia zostawić funkcjonowanie przedszkola tak 
jak to wygląda do tej pory. Do tego czasu przeanalizujemy tą kwestie i podejmiemy decyzję. 



 
Radny Lawer chcę się ustosunkować do wypowiedzi WiceWójta Wegienka. Pan kłamie. Przekazał 
Pan nieprawdziwą informację, poniewaŜ ja inaczej sprecyzowałem swoje zdanie, takŜe jeŜeli Pan 
tego nie zrozumiał to Pan oczernia mnie twierdząc Ŝe nazwałem Pana chamem. Co do tego Ŝe 
zamknąłem drzwi to miałem takie prawo, poniewaŜ chciałem odbyć tą rozmowę w cztery oczy. 
Znając niektóre sytuacje z wcześniejszego doświadczenia wiem, Ŝe pewne sytuacje wymykały się 
zpod Pana kontroli i to zostało upublicznione. TakŜe nie było z moje strony obrazy Ŝadnej. Był 
kontekst a pan sprecyzował sobie jak pan uwaŜa. Nie nazwałem Pana Wójta chamem. 
 
Radna Zienkiewicz wydaje mi się, ze wszyscy jako radni powinniśmy mieć świadomość tego, Ŝe 
jeŜeli stajemy przed komisją konkursową to powinniśmy z pokorą poddać się jej wyrokom i 
ciąganie sprawy potem jest nieetyczne. Konkurs jest konkursem. 
 
Przewodniczący Legan zgadzam się w pełni z Pani wypowiedzią. 
 
Radny Rutkowski 22,23,24 odbędzie się rajd przez Wojcieszyce. Uczestnicy będą korzystać z 
naszych obiektów i prośba aby na ten okres Wojcieszyce były wykoszone.  
 
Wójt Mołodciak  a wie Pan o tym, Ŝe jest to związane z finansami. Studnia na boisko będzie 
kosztowała 14 tys a 22 i to po najniŜszych kosztach. Dobrze Ŝe ten rajd cyklistów się odbywa, ale to 
Stowarzyszenie samo zawierało porozumienia, takŜe sądzę, Ŝe patrzenie na to Ŝe jeszcze jakieś 
pieniąŜki wyłoŜymy jest niestosowne. JeŜeli Zakład Komunalny będzie kosił,  to jak zrobi parę 
metrów więcej to nic się nie stanie, ale nie będzie to odrębne zadanie. 

 
Radna Zienkiewicz poniewaŜ wchodzimy w drugą połowę roku przypominam, Ŝe naleŜy juŜ 
zacząć pracować nad rokiem przyszłym. Powinniśmy zacząć od Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego, bo to co tam uwzględnimy będzie musiało mieć odzwierciedlenie w budŜecie. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie 
 
uchwała w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie 
 
Wójt Mołodciak  omówiła projekt uchwały. Kwota 40.500,00zł  jest to dotacja z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przeznaczona na 
doposaŜenie jednostki OSP w Kłodawie w średni samochód ratowniczo-gaśniczy.  
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
głosy za – 11 
głosy przeciw - -- 
głosy wstrzymujące się --  
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XXIII/166/08 
 
Zamknięcie XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Legan zamknął XXII Sesję Rady 
Gminy Kłodawa. 

 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała 
Kamila Arciszewska 
 
        Przewodniczący Rady Gminy 
       
               Andrzej Legan 
 
 
 


