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Protokół LV Sesji Rady Gminy Kłodawa,  
która odbyła się w dniu 10 listopada  2010r. 

w Sali Wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. 

Proponowany porządek obrad.  

1.Sprawy organizacyjne. 

a) otwarcie posiedzenia; 

b) stwierdzenie quorum; 

c) przyjęcie porządku obrad; 

d) przyjęcie protokołu z LIII, LIV sesji Rady Gminy Kłodawa 

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 

3. Interpelacje i zapytania radnych 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości RóŜanki. 

b) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłodawa 

5. Wolne wnioski 

6. Zamknięcie obrad LV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Pkt 1a. Otwarcie posiedzenia. 
Przewodniczący Andrzej Legan otwieram obrady LV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Pkt 1b.. Stwierdzenie quorum. 
Przewodniczący Andrzej Legan na podstawie dołączonej listy obecności stwierdzam, Ŝe w 
sesji uczestniczy 14 radnych, wobec czego sesja jest prawomocna. 
 
Pkt 1c. Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Andrzej Legan czy są uwagi do porządku obrad. Nie widzę więc poddaję 
porządek obrad pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem porządku obrad. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
głosy za – 15 
głosy przeciw --- 
głosy wstrzymujące się -- 
 
Pkt 1d. Przyjęcie protokołów z LIII i LIV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Przewodniczący Andrzej Legan zanim zapytam czy są uwagi do protokołu z LIIIzgłoszę 
swoje poprawki. Na stronie 3 w Informacji Przewodniczącego z oświadczeń majątkowych 
jest napisane, „brak kserokopii zeznania podatkowego”. Powinno być napisane, Ŝe” u 
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niektórych radnych brak jest kserokopii zeznania podatkowego”. Na kolejnej stronie jest 
zdanie „sam zapomniałem to podkreślić”, powinno być „sam zapominałem to podkreślić” 
Czy są inne uwagi. 
 
Radna GraŜyna Kaźmierczak drobna uwaga dotycząca zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości RóŜanki. Tam brakuje krótkiej dyskusji i jeszcze na stronie 5 jest napisane 
Radna śal zamiast Radny Lawer.  
 
Radny Paweł Lawer dziękuję koleŜance za zgłoszenie uwagi. Sam to zauwaŜyłem. Z Panią 
Skarbnik jesteśmy tak róŜni i wzrostowo i wizualnie, Ŝe ta pomyłka nie powinna mieć 
miejsca, ale zdarza się jak to mówi Pan Przewodniczący. Kolejna poprawka dotyczy 
wypowiedzi Pani Skarbnik. Moje pytanie było skierowane pod kątem trzech projektów 
uchwał, gdzie nie ujęte jest w tym protokole, Ŝe zaznaczyłem, Ŝe był pierwszy projekt 
odnośnie zaciągnięcia kredytu w wysokości 5 mln 600,potem była zmiana na transze, gdzie 
sami Państwo widzieliście jak to było podzielone i ostatni projekt był nam przekazany w 
momencie podjęcia tej uchwały zaciągnięciu kredytu toteŜ nie zostało uwzględnione. Jest 
jeszcze jeden błąd przy głosowaniu. Ja wstrzymałem się od głosowania i nawet zapytuję Pana 
Przewodniczącego, Ŝe ktoś tu jest przeciwko budowie szkoły i taka była teŜ konkluzja w 
stosunku co do mojego głosowania.  TakŜe nie 10 za tylko 9 za i 1 wstrzymujący. Zadałem 
jeszcze Pani Skarbnik pytanie odnośnie obsługi zaciągniętego  kredytu. Pani Skarbnik 
odpowiedziała, Ŝe będzie to milion i trochę. Ja zapytałem czy 1 mln 100, czy 1 mln 900. Pani 
Skarbnik odpowiedziała Ŝe około 1 mln 200. Dziękuję. 
 
Przewodniczący Andrzej Legan w takim razie czy protokół z tymi uwagami moŜe być juŜ 
przyjęty. Kto jest za przyjęciem protokołu ze zgłoszonymi poprawkami. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Andrzej Legan przystępujemy do protokołu z LIV Sesji. Zgłoszę moje 
uwagi Strona 1 jest napisane OSP Wojcieszyce. Takiego czegoś nie ma powinno być OSP 
RóŜanki. Strona 2 jest dwa razy napisane „czy powinno być, czy powinno być 50%”. 
Powinno być napisane „czy powinno być , czy moŜe być 50%” Więcej uwag nie mam, czy są 
inne uwagi. Nie widzę. Przystępujemy do zatwierdzenia protokołu. Kto jest za przyjęciem 
protokołu z LIV Sesji Rady Gminy Kłodawa ze zgłoszonymi poprawkami. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Andrzej Legan  na dzisiejszą sesję pozwoliłem sobie zaprosić Pana Piotra 
Skowrona, który dostał odznaczenie Ministra Zdrowia za wieloletnie zasługi dla 
krwiodawstwa. Nie ma Pani Wójt będzie dopiero za godzinkę Ŝeby wręczyć odznaczenie, czy 
poczeka Pan, czy pozwoli abyśmy zastąpili Panią Wójt. 
 
Pan Skowron nie będę czekał. 
 
Przewodniczący Andrzej Legan pozwolę sobie przerwać na chwilę obrady sesji aby wraz z 
Wicewójtem wręczyć odznaczenie Ministra Zdrowia za działalność w dziedzinie 
krwiodawstwa. Dar krwi to chyba jeden z najwaŜniejszych darów jakie moŜna ofiarować 
drugiemu człowiekowi. W dzisiejszych czasach te akcje są bardzo rozpropagowane ale kiedyś 
tak nie było. Dzisiaj wiemy Ŝe w wielu chorobach nowotworowych  układu krąŜenia krew jest 
darem bezcennym, więc tym ludziom którzy to robią dobrowolnie naleŜy się bardzo wielkie 
uznanie. Serdecznie Panu dziękuję, za honorowe krwiodawstwo. Ja sam chciałem się 
przyłączyć do akcji oddawania krwi w celu poboru szpiku kostnego ale okazało się Ŝe jest 
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ograniczenie wiekowe do 55 lat. Więc jeŜeli są Państwo młodsi i chcą się zarejestrować do 
oddawania szpiku to jest bardzo prosta procedura. To nic nie kosztuje i nic nie boli. Jeszcze 
raz Panu serdecznie gratuluję i Ŝyczę wielu lat szczęśliwego Ŝycia. 
 
Wicewójt Wegienek odczytał pismo z gratulacjami od Pani Wójt, oraz odznaczył Pana 
Skowrona odznaczeniem Ministra Zdrowia. 
 
Przewodniczący Andrzej Legan ja proponuję jeszcze odśpiewanie „Sto lat” dla Pana 
Skowrona. 
 
Pan Skowron na krew jeszcze nie ma zamiennika, dlatego jako wieloletni  krwiodawca 
proszę aby kto tylko moŜe zapisał się do PCK i krew oddawał. 
 
Przewodniczący Andrzej Legan kontynuujemy obrady Sesji. Ze sprawozdaniem z 
działalności międzysesyjnej poczekamy aŜ wróci Pani Wójt, przechodzimy do punktu 
interpelacje i zapytania radnych. 
 
Pkt 3. Interpelacje i zapytania radnych 
 
Radna GraŜyna Zienkiewicz co ze skrzynką wodociągową, która mieli budowlańcy którzy 
robili drogę odkryć Ŝeby była na wierzchu. Kiedy to będzie zrobione, bo wydaje mi się, Ŝe 
jest jeszcze nie zrobione a minęło juŜ kupę czasu. 
 
Kierownik Kwiatkowski  wiem, Ŝe trochę czasu juŜ minęło. Wykonawca który to robi ma u 
nas teŜ inne zadania. Sądzę Ŝe początku przyszłego tygodnia podjedziemy do Chwalęcic i 
będzie to naprawione. Przepraszam, Ŝe to tak długo trwa ale jest kupa innych zadań, ale w 
przyszłym tygodniu to zrobimy. 
 
Radny Henryk Brzana na poprzedniej sesji zadałem pytanie czy to juŜ jest koniec na ten rok 
jeśli chodzi o ulicę Polną i to jest w protokole. I z odpowiedzi wynika, Ŝe to juŜ jest koniec na 
tej drodze. 
 
Kierownik Kwiatkowski na początku ubiegłego roku zgłosiliśmy wiele dróg do Urzędu 
Marszałkowskiego do FOGR-u, w tym była ulica Polna. Stało się tak jak się stało Ŝe 
dostaliśmy ze zgłoszonych 12 odcinków na 4 dofinansowanie, do dzisiaj jeszcze oczekujemy 
na dalsze dofinansowanie. Pani Wójt zdecydowała, Ŝe nie będziemy czekać na 
dofinansowanie tylko z własnych środków wykonamy w zakresie takim w jakim  zgłosiliśmy, 
czyli do ostatniego budynku w kierunku działek gorzowskich. To jest zrobione. Oczekujemy, 
ze jeŜeli Fundusz przyzna nam dodatkowe środki, to jesteśmy przygotowani, z tym, Ŝe ulica 
Polna jest osobno fakturowana z uwzględnieniem, Ŝe jest to jako droga rolna  remontowana i 
jeŜeli dostaniemy dofinansowanie to całą dokumentację powykonawczą prześlemy i 
uzyskamy parę tysięcy. To jest wszystko. Być moŜe oczekiwania na tą drogę są większe, ale 
my teŜ musimy się liczyć z moŜliwościami finansowymi. 
 
Radny Henryk Brzana ja do tej drogi jeszcze. Nie mówię o jakimś przedłuŜeniu, ale chociaŜ 
do końca budynków, bo po tej drodze juŜ się nie da przejść a remontowana była trzy tygodnie 
temu. Wsadzamy pieniądze w błoto. Było przeznaczone  30 tysięcy z i FOGR-u mieliśmy 
dostać  drugie tyle. Ile kosztowała nas ta droga polna. 
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Kierownik Kwiatkowski nie pamiętam co do złotówki, ale ten odcinek kosztował nas około 
18 tysięcy brutto. Musimy się liczyć z tym, Ŝe okres w jakim ta droga była robiona nie jest 
okresem bezdeszczowym. Taka pogoda niekorzystnie wpływa na takie typy nawierzchni. 
Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji takŜe, jeŜeli są jakieś problemy to podjedziemy 
tam z wykonawcą i w ramach gwarancji bezpłatnie zostaną wykonane naprawy, Ŝeby to 
wyglądało tak jak się naleŜy.  
 
Radny Henryk Brzana następne pytanie do Wójta Wegienka. Pan się opiekuje komisjami 
wyborczymi i mam pytanie do Gminnej Komisji Wyborczek. Nie informuje się członków 
komisji na czas o szkoleniu. W trakcie trwania szkolenia dzwoni się do członka komisji, Ŝe 
trwa szkolenie. 
 
Wicewójt Wegienek  sprawa wygląda tak, Ŝe mamy bardzo mało czasu. Nie ma innej 
moŜliwości aniŜeli telefonicznego powiadamiania członków komisji. Pierwsze spotkanie  
które odbyło się w poniedziałek, było poświęcone wyborowi Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego komisji. Tak samo nie mogę teraz powiedzieć o terminie kolejnego 
szkolenia. Nie od nas to jest zaleŜne. Sam chciałbym wcześniej powiadomić, Ŝeby uniknąć 
nerwówki, ale nie ma takiej moŜliwości. Podobnie będzie w przyszłym tygodniu. 
 
Radny Henryk Brzana Panie Wójcie ja mówiłem o tym szkoleniu, które się odbyło w 
poniedziałek. Nie wszyscy byli poinformowani o tym, Ŝe szkolenie odbędzie się. 
 
Wicewójt Wegienek o jakiej komisji mówimy. Dostałem informację w piątek a w 
poniedziałek musiało się odbyć szkolenie. Nie mogłem czekać. Delegatura chce od nas od 
razu informacje o wyborze Przewodniczących Komisji. Nie było to szkolenie jako takie tylko 
ukonstytuowanie się poszczególnych komisji wyborczych. 
 
Radny Henryk Brzana Panie Wójcie my się nie rozumiemy. 
 
Przewodniczący Andrzej Legan pytanie brzmi dlaczego nie wszyscy byli powiadomieni o 
terminie szkolenia. 
 
Wicewójt Wegienek widocznie telefon nie odpowiadał albo nie moŜna się było 
skontaktować. Bazujemy na danych przekazanych przez pełnomocników. Do wszystkich 
Panie z Urzędu dzwoniły. 
 
Radny Ryszard Obidowski w lutym, marcu był remont  drogi wojewódzkiej Gorzów – 
Barlinek. Do tej pory stoją znaki ograniczające prędkość. Jak długo te znaki jeszcze będą 
stały. Następna sprawa ulica Huzarów Chwalęcice. 
 
Kierownik Kwiatkowski ulica Huzarów została zgłoszona dla wykonawcy. Odnośnie 
drugiego pytania, szkoda, Ŝe nie wiedziałem, Ŝe takie pytanie będzie bo bym przyniósł 
najnowsze pismo  z Zarządu Dróg Wojewódzkich odnośnie drogi 151.Zarząd uwaŜa, Ŝe 
wszystko jest w porządku. Mają uzgodnione oznakowanie i uwaŜają, Ŝe tak musi być. Co do 
remontu to odpowiadają tak jak Starostwo, Ŝeby się dołoŜyć do remontu. 
 
Radna GraŜyna Zienkiewicz ile czasu jeszcze będziemy mieć objazd do Chwalęcic z 
Kłodawy. Tam moŜna połamać samochód. To Ŝe oni wczoraj wyrównali, nie oznacza, Ŝe 
dzisiaj wieczorem będzie się normalnie jeździło. Jak tak ma być przez najbliŜsze dni to chyba 
lepiej będzie zamknąć ten objazd, bo w pewnym momencie człowiek wpada w pułapkę i nie 
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ma moŜliwości ruszenia, bo droga jest taka straszna. Mało tego duŜe cięŜkie  autobusy jeŜdŜą 
tą drogą. 
 
Kierownik Kwiatkowski  ja osobiście Państwu nie odpowiem jednoznacznie jaki jest termin. 
Od Starosty uzyskałem informację, Ŝe w dniu wczorajszym miała być puszczona warstwa 
wiąŜąca i  miał być puszczony ruch połówkowo. Ze względów  atmosferycznych te prace 
przeciągną się. Nieoficjalnie w piątek te prace zostaną przeprowadzone, ale wątpię, Ŝe to się 
uda. Sądzę, Ŝe realny termin to poniedziałek, wtorek przyszłego tygodnia. 
 
Radna GraŜyna Zienkiewicz fajnie, Ŝe pan Naczelnik ze Starostwa zauwaŜył, Ŝe w 
listopadzie padają deszcze. 
 
Dyrektor śołądziejewska wczoraj zdecydowałam, Ŝe nie puszczę dzieci na drugą zmianę 
Ŝeby nie ryzykować niepotrzebnie. Kierowcy zgłaszają, Ŝe jest tragicznie. Trzeba podjąć 
decyzję co z dowozem dzieci bo naprawdę jest niebezpiecznie.  
 
Radny Czesław Konieczuk czy coś jest uzgodnione ze Starostą odnośnie odwodnienia tego 
skrzyŜowania na Kolonię, bo po tych deszczach nie moŜna przejść. Woda stoi na około 20 
cm. Piesi nie mogą przejść bo na całej wysokości jest kałuŜa. 
 
Kierownik Kwiatkowski jeśli chodzi o Santocko to jeszcze nie ma końcowego odbioru tej 
inwestycji. Usterki nie zostały jeszcze wykonane między innymi odwodnienie. Szkoda, Ŝe nie 
ma Wójtowej, poniewaŜ wydaje mi się Ŝe ona moŜe coś więcej w tym temacie. 
 
Radny Czesław Konieczuk widzę, Ŝe do Santocka ciągnięty jest sprzęt do asfaltowania.  
 
Radny Waldemar Sonnek jeŜeli będą Państwo jechać na drogę Polną to proszę się od razu 
przyjrzeć odcinkowi pomiędzy RóŜankami a Wojcieszycami i wnieść stosowne uwagi do 
wykonawcy tej drogi, bo ona teŜ pozostawia wiele do Ŝyczenia. to tak na marginesie, bo moje 
podstawowe pytanie dotyczy MZK czy i kiedy wnioskowana linia zostanie uruchomiona.  
 
Kierownik Kwiatkowski kwestia tutaj dotyczy Wojcieszyc i RóŜanek. Najlepszym 
rozwiązaniem jak sugerują Wojcieszyce będzie utworzenie osobnej linii do tej miejscowości. 
Oczekujemy jeszcze na ostateczne stanowisko dotyczące RóŜanek z tego względu, Ŝe 
wymaga to zmian w kursowaniu linii 124. MZK prosi jeszcze o parę dni cierpliwości. JeŜeli 
nie będzie odpowiedzi to w przyszłym tygodniu podjadę do MZK i się zorientuję jak sprawa 
wygląda. 
  
Radna Justyna Kowalska dziś rano rozmawiałam z kierownikiem Tokarczukiem i 
uzyskałam informację, Ŝe najpóźniej do 15 listopada ta droga polna ma być oddana. 
Ewentualnie 17 listopada. 
 
Radna GraŜyna Zienkiewicz ja swego czasu pytałam, czy nie moŜna zorganizować 
częstszych połączeń Chwalęcic z Kłodawą. Czy jakieś rozmowy w tej sprawie zostały 
podjęte. Odnośnie informacji od Radnej Kowalskiej, to niech Powiat sobie przyjmie  w 
harmonogramie równanie tej drogi polnej co drugi dzień. 
Kierownik Kwiatkowski rozmawialiśmy na temat połączeń, ale sytuacja jest taka, Ŝebyśmy 
pozwolili im na zredukowanie połączeń pomiędzy Kłodawą a Chwalęcicami, ze względu na 
brak przewozów osobowych. Powiedzieliśmy, Ŝe się nie zgodzimy. Bronimy tego co jest na 
dzisiaj więc cięŜko będzie jeśli chodzi o zwiększenie kursu. 
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Radna GraŜyna Zienkiewicz moŜe te kursy są w nieodpowiednich godzinach i stąd jest takie 
małe zainteresowanie. ile jest kursów w ciągu dnia i w jakich godzinach. 
 
Kierownik Kwiatkowski  zdaje się Ŝe to są dwa kursy. 
 
Pani Mazur udzieliła odpowiedzi na pytanie. W związku z niewypowiedzeniem się do 
mikrofonu, wypowiedź jest nieczytelna. 
 
Dyrektor śołądziejwska podczas rozmów z PKS odnośnie przewozów dzieci była mowa o 
przewozie mieszkańców. Trzeba pociągnąć dalej temat. 
 
Radna GraŜyna Kaźmierczak ja chciałabym podziękować za uruchomienie przystanku na 
Ŝądanie na ulicy Walczaka. Okazało się, Ŝe niemoŜliwe jest moŜliwe i za to dziękuję bardzo. 
 
Radny Henryk Brzana odnośnie konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół który odbył się w 
marcu. Chodzą pogłoski od jednego Pana który kandydował, Ŝe konkurs został uniewaŜniony. 
Czy to jest prawda. 
 
Wicewójt Wegienek otrzymaliśmy informację z Wydziału Nadzoru Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Ŝe wszczęto procedurę co do przebiegu konkursu. procedurę wszczęto po 
kontroli dokumentów. Jako zarzut podano, Ŝe było nierówne traktowanie kandydatów, Ŝe 
dopuszczono do konkursu tylko dwie osoby, które posiadały oświadczenia lustracyjne co jest 
naruszeniem procedury. Do rozstrzygnięcia bez względu jakie ono będzie my się 
dostosujemy. JeŜeli stanowisko będzie, Ŝeby uniewaŜnić konkurs to Pani Wójt podejmie 
odpowiednie procedury uniewaŜniające konkurs i rozpisujące konkurs na nowo. 
 
Radni nie zgłosili więcej uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Andrzej Legan 
zamknął dyskusję w tym punkcie. 

Pkt 2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 

Wójt Mołodciak zakończono prace związane z remontem nawierzchni dróg gminnych w 
Łośnie. Były to dwa odcinki o długości ok. 1 km. Wartość robót 274 tys. Dostaniemy na to 
zadanie dofinansowanie w ramach FOGR. W trakcie realizacji jest budowa nowych punktów 
świetlnych W Kłodawie, Chwalęcicach, Zdroisku, RóŜankach, Santocku. Wykonawca 
wyłoniony w przetargu to Pan Poniewierski. Zakończono budowę ścieŜki rowerowej w 
Kłodawie na ulicy Wojcieszyckiej. głównym beneficjentem tego zadania był Powiat. Gmina 
Kłodawa współfinansowała do zadanie. Wspólnie z Powiatem wykonano nakładkę 
bitumiczną w miejscowości Rybakowo w głównej części miejscowości. Odcinek około 600 
metrów. Wykonano w ramach inicjatyw społecznych dwa punkty świetlne. Jeden w 
Rybakowie na ulicy świerkowej drugi w Kłodawie na ulicy Nagietkowej. Na ukończeniu są 
prace związane z budową nowej sygnalizacji świetlnej w Kłodawie na ulicy Gorzowskiej. 
Zadanie jest współfinansowane z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Wykonane punktowe 
odwodnienie ulicy Młodych w Kłodawie. Wykonano odcinek chodnika przy ulicy 
Mironickiej w Kłodawie wraz przejściem dla pieszych. Dokonano nasadzeń drzew i krzewów 
w miejscowościach Zdroisko, Kłodawa, RóŜanki – Szklarnia i Chwalęcice. Trwają prace 
związane z rozbudową budynku Zespołu Szkół w Kłodawie. roboty postępują zgodnie z 
harmonogramem.  W poniedziałek mamy tradycyjną wiechę. ZbliŜa się zakończenie prac 
związanych z modernizacją punktu zlewnego w RóŜankach. Zakończenie prac nastąpi 21 
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luistopada. Wykonano place zabaw dla dzieci w miejscowościach Chwalęcice, Santoczno, 
Zdroisko, RóŜanki, Kłodawa. Było to realizowane w ramach przynaleŜności do lokalnej 
Grupy Działania i Krainy Szlaków Turystycznych. Wykonano sieć wodociągową na ulicy 
Piaskowej i Myśliwskiej w RóŜankach. Prace wykonał Zakład Komunalny. W październiku i 
listopadzie odbyły się przetargi nas zbycie gruntów gminnych. Z uwagi na brak chętnych 
przetargi zakończyły się z wynikiem negatywnym. W grudniu jest jeszcze jeden przetarg, ale 
ten cieszy się zainteresowaniem. To są przetargi na działki na ulicy Myśliwskiej w 
RóŜankach, Wojcieszyce przy boisku, Chwalęcice ul. Lotniskowa i na usługo komercyjne w 
Kłodawie osiedle Jabłonna. Trwająprace związane z opracowaniem miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łośno, Mironice, Santocko. Dziękuję to 
tyle, jeŜeli są zapytania to proszę bardzo. 
 
Radny Benedykt Piotrowski co ze świetlicą w RóŜankach. 
 
Wójt Mołodciak czekamy na nabór wniosków. Urząd Marszałkowski nie ogłosił jeszcze 
naboru. 
Radni nie zgłosili więcej interpelacji i zapytań związku z czym Przewodniczący Andrzej 
Legan zamknął dyskusję w tym punkcie. 

Pkt4 a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości RóŜanki. 

Przewodniczący Andrzej Legan Plan Odnowy stawał na sesji juŜ dwukrotni. W tej chwili 
staje w nowej wersji zaakceptowany przez RóŜanki i RóŜanki – Szklarnię. Przypomnę Ŝe do 
projektu tej uchwały załączony jest nowy harmonogram prac bez dyskusyjnej pozycji o 
nazwie budowa kortów tenisowych. projekt uchwały ma pozytywną opinię Komisji. 

Radni nie zgłosili uwag w związku z powyŜszym Przewodniczący Andrzej Legan poddał 
projekt uchwały pod głosowanie. 

głosy za – 11 

głosy przeciw  --- 

głosy wstrzymujące się --- 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją LV/386/10 

Pkt 5b. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłodawa 

Przewodniczący Andrzej Legan otrzymali Państwo projekt uchwały którym są zarzuty oraz 
stanowisko Komisji Rewizyjnej, która uchwałę rozpatrywała. Proszę Pana Przewodniczącego 
o zreferowanie stanowiska Komisji i uzasadnienia. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Kubera Komisja otrzymała skargę do 
rozpatrzenia od Przewodniczącego Rady i na swoim ostatnim posiedzeniu dokładnie ją 
przeanalizowała. Wysłuchaliśmy wyjaśnień Pani Wójt, pracowników oraz Pana Mecenasa 
oraz przygotowała poniŜsze stanowisko które mają Państwo przed sobą. Ja dodam tylko tyle, 
Ŝe o rozbudowie Zespołu Szkół w Kłodawie zaczęło mówić 8 lat temu  na zebraniach 
wiejskich. Od 6 lat zaczęto intensywnie naciskać na Wójta aby podjął kroki zmierzające do 
realizacji ten inwestycji. Zaczęto szukać miejsca, ale czas naglił, dlatego postanowiono, Ŝe 
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nastąpi rozbudowa istniejącego obiektu. Praktycznie od 2005/2006 Pan Dyrektor  pokazywał 
nam wizualizację i wszystkim nam się bardzo podobało. Chcieliśmy, Ŝeby ta szkoła została 
szybko rozbudowana, bo wszyscy pamiętamy jak dzieci przychodziły do szkoły na dwie 
zmiany. Dodatkowym argumentem za tą inwestycja była intensywna rozbudowa 
miejscowości. Podam, Ŝe od 2005 do 2009 liczba mieszkańców z miejscowości z których  
dzieci uczęszczają do szkoły zwiększyła się o 1tysiąc. Budują się przede wszystkim ludzie 
młodzi w wieku produkcyjnym, którzy mają dzieci lub będą je mieć. Taki był nacisk na Wójta 
i Dyrektora, aby jak najszybciej przystąpić do rozbudowy szkoły. Odnośnie spraw 
finansowych to ta Rada zatwierdzała wszystkie uchwały finansowe związane ze szkołą, po 
konsultacjach na wszystkich komisjach i chyba nie było nikogo kto byłby przeciwny. 
Rozbudowa będzie finansowana nie tylko z naszych środków ale takŜe pozabudŜetowych. 
Dziękuję. 

Dyrektor śołądziejwska dodam tylko tyle, Ŝe niedawno obchodziliśmy 60-lecie istnienia tej 
szkoły. Wybudowano szkołę w takim kształcie jaki jest teraz bez dwóch gabinetów. Uczniów 
w okresie funkcjonowania szkoły przybyło niewspółmiernie duŜo. Mamy 17 oddziałów 
klasowych i 11 gabinetów. Jeden gabinet jest zrobiony z kotłowni z którym są problemy przy 
kaŜdej kontroli. Jest świetlica zrobiona z korytarza. Dodam jeszcze Ŝe w okresie kiedy szkoła 
była budowana wydawało się Ŝe to jest taki duŜy obiekt dla takich trzech malutkich wiosek. 
Dosyć szybko się te warunki  zmieniły. Nie ma sensu dyskutować czy ta inwestycja jest 
opłacalna czy nie, bo ona zwróci się w tym kogo wychowamy, kogo wykształcimy i kto nas 
zastąpi, bo warunki mają duŜy wpływ na poziom kształcenia. Korzystając z okazji całej 
Radzie, Pani Wójt w imieniu dzieci, rodziców i swoim własnym podziękować za podjęcie 
takiej trudnej decyzji. Decyzja trudna, ale kaŜdy w swoim sumieniu moŜe być spokojny, bo 
decyzja na pewno jest słuszna. 

Wójt Anna Mołodciak przy okazji tej wielkiej budowy chcę państwu przekazać ubolewania. 
Boli mnie to, Ŝe przekazuje się mieszkańcom Ŝe inwestycja pogrąŜy budŜet gminy. Przykro 
mi Ŝe niektórzy radni w momencie przygotowania inwestycji nie zatrzymywali niektórych 
mieszkańców i na czas nie mogłam wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie 
tej inwestycji. dostaliśmy dofinansowanie w wysokości  900 tysięcy, ale gdybyśmy wcześniej 
mogli złoŜyć dokumentację nie musielibyśmy pobierać kredytów. Chcę oświadczyć, Ŝe gmina 
nie jest tak zadłuŜona i nie jesteśmy w takim dołku Ŝebyśmy na następne 4 lata zamknąć 
naszą działalność. Boli mnie przekazywanie nieprawdziwych informacji mieszkańcom. 

Radny Waldemar Sonnek krótkie pytanie do Pana Mecenasa, bo kiedyś ustaliliśmy, Ŝe 
wszystkie projekty uchwał będą przez Pana parafowane, tu jest jakaś parafka, ale nie ma 
pieczątki i chciałbym potwierdzić czy Pan widział ten projekt uchwały i czy nie wnosi do 
niego Ŝadnych zastrzeŜeń. 

Mecenas Grzesiowski to nie jest moja parafka. Ja parafowałem projekt uchwały ale został on 
częściowo zmieniony przez komisję. Teraz nie ma parafki, bo nie było czasu po naniesieniu 
tych zmian, ale projekt widziałem i nie wnoszę zastrzeŜeń. 

Sekretarz Czapliński dodam tylko tyle, Ŝe merytorycznie w treści uchwały nic się nie 
zmieniło. Komisja poprawiła tylko błędy stylistyczne. Pod projektem uchwały widnieje moja 
parafka.  

Radna Czesław Konieczuk moim zdaniem ta skarga nie powinna mieć miejsca, ale jeŜeli juŜ 
to powinna być to skarga na radnych nie panią wójt, bo tutaj takie głupoty się  pisze, Ŝe 
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rozbudowa nie była konsultowana ze społecznością lokalną. Myśmy podejmowaliśmy 
wszyscy zgodnie taką uchwałę. W pierwszej wersji koszt rozbudowy miał wynosić 20 mln i 
myśmy się na to godzili bo chodzi o dobro naszych dzieci. To są głupoty, czemu to się 
pojawiło dopiero przed wyborami. 

Radna GraŜyna Zienkiewicz sens tego co parafował Pan Mecenas w ogóle się nie zmieniło. 
Na komisji pracowaliśmy nad projektem uchwały i zmieniliśmy ją tak aby była bardziej 
czytelna. Z jednego  długiego zdania robiliśmy dwa krótsze, przestawialiśmy szyk w zdaniu. 
Staraliśmy się aby to było przejrzyste i czytelne. Meritum zostało zachowane. 

Radny Paweł Lawer kaŜda uchwała  bez względu na to czy były poprawki czy nie powinna 
być parafowana i co do tego nie ma Ŝadnych wątpliwości. To tyle w temacie. Jeśli chodzi o tą 
skargę która wpłynęła i nie tylko tą ale teŜ inne, to radni zawsze mieli kopię skargi. Nie wiem 
jak Państwo radni ale ja nie dostałem kopii skargi. Mam tylko uzasadnienie i nie mogę się do 
niej ustosunkować.  

Przewodniczący Andrzej Legan w projekcie uchwały podana jest treść skargi. 

Radny Paweł Lawer podejrzewam, Ŝe złoŜona skarga była z uzasadnieniem i na pewno 
byłaby rozpatrywana skarga. Mogę tylko domniemać. Mam jeszcze pytanie kto zlecił Komisji 
Rewizyjnej przeanalizowanie tej skargi. 

Przewodniczący Andrzej Legan ja zleciłem, poniewaŜ jest to kompetencja Komisji 
Rewizyjnej.  

Radny Paweł Lawer proszę zanotować w protokole, Ŝe Przewodniczący zlecił Komisji 
Rewizyjnej rozpatrzenie tej skargi. Ja bym chciał tylko wyjaśnić tą sprawę, poniewaŜ Pan 
Przewodniczący nie ma takiego prawa aby zlecić Komisji Rewizyjnej rozpatrzenie tej skargi. 
Art. 18 a pkt 4 ustawa o samorządzie gminnym mówi, Ŝe  Komisja rewizyjna wykonuje inne 
zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień 
kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 
1.Rozumiem to Ŝe organem Gminy jest Rada a nie Przewodniczący i w myśl przepisów nie 
miał pan prawa zlecić tego komisji rewizyjnej.  

Mecenas Grzesiowski dzisiaj jest posiedzenie Rady Gminy i Państwo dzisiaj rozpatrujecie tą 
skargę. Opinie przedstawiona przez Komisję w Ŝadnym wypadku Państwa nie wiąŜe. Dzisiaj 
jest czas i miejsce do rozpatrzenia tej skargi. To jest tylko projekt uchwały przedłoŜony przez 
Komisję Rewizyjna. JeŜeli Państwo  zmienią treść tej skargi, to ja się do tego ustosunkuje. Ja 
nie widzę tutaj Ŝadnych problemów prawnych.  

Radna GraŜyna Zienkiewicz przykro mi Ŝe kolega wyrywkowo traktuje przepisy tak jak mu 
to pasuje. Jest coś takiego jak plan pracy komisji rewizyjnej,w którym się wyraźnie pisze, Ŝe 
kompetencją jest rozpatrywanie skarg wpływających dorady Gminy i na podstawie tego 
przepisu komisja rewizyjna rozpatrywała skargę. Kolega w poprzedniej kadencji pracował w 
komisji rewizyjnej i tak samo było wszystko załatwiane i kolega nie wnosił zastrzeŜeń. 
Szkoda, Ŝe kolega tak traktuje przepisy, aby tylko powiedzieć wy źle pracujecie. Przykro mi z 
tego powodu. Proponuję małą przerwę, Ŝeby mecenas mógł się zapoznać z tym projektem 
uchwały, Ŝeby nie było błędów natury formalnej. 



 10

Mecenas Grzesiowski ja widziałem tą uchwałę i nie wnoszę do niej Ŝadnych zastrzeŜeń. 
JeŜeli Państwo chcą za chwileczkę mogę ją opracować, ale w mojej ocenie to nie jest to 
potrzebne, bo Państwo mogą to przewrócić do góry nogami i trzeba będzie parafować kolejną. 

Przewodniczący Andrzej Legan Panie Mecenasie proszę o parafowanie. Ja zleciłem Komisji 
Rewizyjnej opracowanie stanowiska, ale Rada rozstrzyga. Stanowisko Komisji Rewizyjnej 
nie oznacza Ŝe jest to ostateczna decyzja. Dzisiaj moŜna zaproponować  nową treść uchwały. 

Radny Paweł Lawer ja odnoszę się nie tylko do tej skargi, ale równieŜ do innych, które były 
przedstawiane Radzie i chcę zwrócić uwagę koleŜance, Ŝe ta skarga była skierowana do Rady 
Gminy a nie Komisji Rewizyjnej. Proszę o zanotowanie Ŝe uchwała w sprawie skargi złoŜona 
do Rady Gminy przez Pana Ryszarda Marczyka na Wójta Gminy Kłodawa jest niezgodna z 
prawem i nie powinna podlegać procedurze głosowania. 

Radna GraŜyna Zienkiewicz jeszcze raz cytuję plan pracy Komisji Rewizyjnej 
„rozpatrywanie skarg wpływających dorady Gminy” Komisja Rewizyjna pracuje nad skargą, 
przedstawia Radzie wnioski do rozpatrzenia. Rada albo zatwierdza, albo nie, albo 
przygotowuje  inne uzasadnienie. Skargi zawsze tak były rozpatrywane i dziwię się Ŝe kolega 
dopiero dzisiaj ma takie zastrzeŜenia. 

Przewodniczący Andrzej Legan Panie Pawle, Pan wiedział, Ŝe taka skarga wpłynęła. 

Radny Paweł Lawer nie, dowiedziałem się z chwilą gdy otrzymałem uchwałę z 
uzasadnieniem na Sesji.  

Przewodniczący Andrzej Legan cała skarga to jest tyle stron, Ŝe mógł się pan zgłosić do 
Biura Rady i z tym się zapoznać. Komisja Rewizyjna dostała to do wglądu, więc rozpatrzyła 
to szczegółowo. Pan ma prawo do tego, Ŝeby się nie zgodzić i powiedzieć, Ŝe to jest 
niezgodne z prawem. Jeśli chodzi o zarzuty  to do pkt 5 to są same zarzuty z treści skargi. Jak 
Pan się nie zapoznał, moŜemy zrobić przerwę. 

Radny Paweł Lawer ja złoŜyłem wniosek o proszę aby on został przegłosowany. 

Przewodniczący Andrzej Legan głosujemy wniosek Pana Lawera za odrzuceniem 
rozpatrzenia skargi ze względu na niezgodność z prawem. Kto jest za wnioskiem 

za – 1 

przeciw – 9 

wstrzymało się  - 2 

Wniosek został odrzucony. MoŜemy wobec tego przystąpić do głosowania nad projektem 
uchwały Rady Gminy. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w treści takiej jaka została 
dostarczona i zaproponowana przez komisję rewizyjną. 

głosy za – 9 

przeciw – 1 
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wstrzymało się -2 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją LV/387/10 

Pkt 5. Wolne wnioski 

Radny Jan Kubera zapraszam na jutrzejsze spotkanie na godzinę 16.00 na wieczór 
śpiewania pieśni patriotycznych. Spotkanie organizowane jest przez „Kłodawianki” i Radę 
Sołecką. 

Sołtys Katarzyna Kolasińska odnośnie skargi na Wójta Gminy to ja proponuję, aby osoby 
które się skarŜą  poszły do rodziców dzieci które uczęszczają do szkoły w Kłodawie.  

Wiceprzewodniczący Konieczuk odczytał pisma jakie wpłynęły do Rady Gminy: 

1. Pismo z Wydziału Nadzoru Lubuskiego informujące o wszczęciu postępowania w 
przedmiocie uchwały Rady Gminy Kłodawa odnośnie referendum. 

Wicewójt Wegienek wyjaśnił, Ŝe chodzi o to Ŝe w uchwale mamy zapisane, Ŝe referendum 
odbędzie się w godzinach od 06.00 do 20.00, a zgodnie z nowa ordynacją wyborczą 
referendum powinno być przeprowadzone w godzinach od 08.00 do 22.00.  

2. Rozstrzygnięcie Nadzorcze z Urzędu Wojewódzkiego uchylające paragraf uchwały o 
referendum w która jest mowa o godzinach referendum. 

3. Pismo od inicjatorów referendum  z prośbą o podjęcie działań administracyjnych aby 
referendum odbyło się w prawidłowych godzinach od 08.00 do 22.00, oraz uwaga o tym, Ŝe 
Obwodowych Komisjach Wyborczych 50% składu Komisji powinni stanowić członkowie 
wyznaczeni przez inicjatora referendum 

Przewodniczący Andrzej Legan Mecenas do piątku ustosunkuje się co do składu komisji. 
Natomiast jeśli chodzi o pierwszą część to wszystkie działania zostaną podjęte. Referendum  
odbędzie się w godzinach od 08.00 do 22.00 i na wszystkich obwieszczeniach, ogłoszeniach 
będzie to zapisane. 

Następnie Radni, Sołtysi, Wójt Gminy Kłodawa wraz z pracownikami podziękowali sobie 4 
lata tak udanej współpracy i Ŝyczyli kolejnej tak udanej kadencji. 

6. Zamknięcie obrad LV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Przewodniczący Andrzej Legan w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 
obrady LV  Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
protokołowała: 
Kamila Kłosowska 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Legan 


