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Protokół Nr V/11 z przebiegu V 
Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu 14 marca 2011r. 
w Sali Wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. 

 
1) Sprawy organizacyjne 
a) otwarcie posiedzenia 
b) stwierdzenie quorum 
c) przyjęcie porządku obrad 
2) Podziękowanie Sołtysom za pracę w minionej kadencji oraz powitanie nowo wybranych 
Sołtysów. 
3) Podjęcie Uchwał w sprawie  
a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminny Kłodawa na rok 2011, 
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2011-2020, 
c) funduszu sołeckiego, 
4) Wolne wnioski. 
5). Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Pkt. 1a. Otwarcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady  Legan otwieram obrady V Nadzwyczajnej  Sesji Rady Gminy 
Kłodawa.  
 
Pkt. 1b. Stwierdzenie quorum. 
Przewodniczący Rady  Legan na podstawie dołączonej listy obecności stwierdzam, że w 
sesji uczestniczy 15 radnych, wobec czego sesja jest prawomocna. 
 
Pkt. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady  Legan czy są uwagi do porządku obrad. 
 
Radny Korona chciałbym złożyć wniosek: o uzupełnienie porządku obrad o stanowisko 
Rady Gminy Kłodawa w sprawie tzw. północnego obejścia Gorzowa, punkt miałby nr 4. Na 
poprzedniej sesji dyskutowaliśmy na temat wypowiedzi starosty Gorzowskiego, że niby 
buduje obwodnice Gorzowa. Uważam, że stanowisko wszystkich, który w tej sprawie się 
wypowiedzieli, było jednakowe i jednolite. Uważaliśmy, że nieporozumieniem jest 
traktowanie istniejących dróg powiatowych, nawet po lekkim remoncie, jako obwodnicy 
miasta Gorzowa, czyli puszczanie całego ruchu tranzytowego środkiem wsi. Tymczasem w 
ostatnią sobotę w radiu miejskim Gorzów, ponowie ukazała się audycja z udziałem starosty, 
gdzie ponownie mówi o wybudowaniu północnego obejścia Gorzowa. Radny Korona 
odczytał fragment wypowiedzi starosty. Jestem młodym radnym, ale nie słyszałem, aby 
gmina Kłodawa razem z powiatem budowała obwodnicę miasta. Pozwoliłem przedstawić 
projekt stanowiska Rady Gminy, które przedstawię.  
 
Przewodniczący Rady Legan Przedstawił nowy porządek obrad. 
 
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Legan poddał nowy porządek 
obrad pod głosowanie. 
 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
głosy za – 15 
głosy przeciw --- 



2 

 

głosy wstrzymujące się --- 

Pkt. 2. Podziękowanie sołtysom za pracę w minionej kadencji oraz powitanie nowo 
wybranych sołtysów  

Przewodniczący Rady Legan podziękował sołtysom minionej kadencji za trud i wkład 
podczas wypełniania obowiązków na stanowisku sołtysa na rzecz mieszkańców oraz 
pogratulował nowo wybranym sołtysom. 

Wójt Gminy Mołodciak podziękowała sołtysom za współpracę oraz wyraziła chęć dalszej 
współpracy z nowymi sołtysami oraz pogratulowała sukcesu wyborczego w Naszej Małej 
Ojczyźnie.  

Wystąpienie sołtysów oraz wręczenie statuetek z podziękowaniem.  

Sołtys Banicki myślę, że jest to bardzo piękny zwyczaj dziękowania ludziom. I tradycją w 
naszej gminie jest wyróżnianie osób za ich dokonania i osiągnięcia. Tak jak Pani wójt 
wspomniała o naszych  małych ojczyznach, że chcemy je ulepszać, chcemy przygotowywać 
aby w przyszłości były jak najlepsze. I te nasze małe ojczyzny i ta nasza kochana Gmina.  
Pewien Polski poeta w jednym ze swoich wierszy napisała „Moi drodzy czas ucieka, trzeba w 
ręce chwycić czas, budować dla człowieka, żeby wnuk pochwalił nas”. Wszystkim życzę, aby 
to nasze budowanie, trwało w spokoju, za obustronnym porozumieniem. Kończąc chciałem 
bardzo serdecznie podziękować Panu Przewodniczącemu, Pani Wójt za dzisiejsze 
wyróżnienie. Myślę, że w naturze każdego człowieka leży to, że chce być wyróżniany, a ci 
którzy wyróżniają cieszą się tak samo jak ten wyróżniający. 

Wójt Gminy Mołodciak  Piękne słowa panie sołtysie, nasze sukcesy są naszymi wspólnymi 
sukcesami. Wszyscy  budujemy tą samą gminę i wszystkim nam ma być w tej gminie dobrze.  

Pkt. 3 Uchwalenie uchwał w sprawach 
a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2011  
 
Radna Zienkiewicz Mamy dzisiaj do podjęcia trzy ważne uchwały, chciałam się zapytać 
Pana Przewodniczącego, czy to już będzie w zwyczaju, że w tak ważnych sprawach będziemy 
rozmawiać tylko  na sesjach bez komisji. Bo niech mi nikt nie mówi, że to trzeba było już 
teraz zrobić. Bo termin uchwalenia funduszu sołeckiego jest do końca marca. Na temat 
funduszu są różne zdania, tak naprawdę będziemy dzisiaj toczyć rozmowy, które powinniśmy 
odbyć na komisjach.  
 
Przewodniczący Rady Legan planowałem sesje na 30 marca, wpłynęło pismo od Pani Wójt, 
chodzi bardziej o pkt. „a” i „b”. Wnioski  są przyjmowane do 31 marca dlatego potrzebna jest 
nam uchwała. W związku z tym, pozwoliłem sobie zwołać sesję nadzwyczajną. Przy okazji 
podłączyłem fundusz sołecki, ale oczywiście Pani Radna ma racje to jest do 31 marca. Ale 
jeżeli dzisiaj go nie podejmiemy, to będziemy musieli się jeszcze raz spotkać w marcu, czyli 
za dwa tygodnie. Bo kolejną sesję planuję zrobić 13 lub 20 kwietnia, państwo macie państwo 
do wyboru.  
 
Wójt Gminy Mołodciak  ten wniosek podyktowany był tym złożeniem wniosku, o którym 
nie wiedzieliśmy. Urząd Marszałkowski ogłosił nabór wniosków, na który będzie składać 
modernizację świetlicy wiejskiej w Różankach. Nabór  wniosków rozpoczyna się 21 marca. 
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Mamy podjętą uchwałę o planie odnowy miejscowości, w WPF nie mieliśmy rozpisanego 
zadania na następne lata. W związku z tym, poprosiłam Pana Przewodniczącego o zwołanie 
sesji, ponieważ nie chcę odwlekać z terminem złożeniem tego wniosku. Pani skarbnik 
zgłosiła Fundusz sołecki, ponieważ robimy sesję nadzwyczajną. Nie wiem czy państwo 
pamiętacie w poprzedniej kadencji rozmawialiśmy, czy taki fundusz sołecki założyć dla 
poszczególnych miejscowości.  Każde  sołectwo otrzymuje od nas środki na taką działalność, 
dotychczas w ramach budżetu gminy. To nie znaczy, że jak nie mamy funduszu sołeckiego to 
w sołectwach nie robimy zadań. Jeżeli podejmiecie państwo uchwałę, aby takie fundusze 
powstały, zwiększymy środki w budżecie na tę rzecz, ale wtedy my już tym nie będziemy się 
zajmować, albo będziemy tylko wspomagać. Jeżeli zdecydujecie państwo, że tworzymy 
fundusz, czy zostawiamy tak jak jest, to środki idą i tak będą pochodzić z tego samego 
budżetu.  
 
Radny Korona według komunikatów, które widziałem półtora tygodnia temu widziałem na 
stronie internetowej Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Lubuskiego. Termin składania 
wniosków do programów odnowy miał być ogłoszony w połowie marca i miało być dwa 
miesiące na składanie wniosków, czyli do połowy maja.  Czy coś się w tej sprawie zmieniło. 
Chciałem poinformować, że sołectwo Wojcieszyce uchwaliło 2 marca 2011 roku, również 
program odnowy miejscowości. Oczywiście ten program jest skromniejszy pod względem 
finansowym niż program odnowy Różanek czy Łośna. Ale dla nas jest on bardzo ważny. 
Mam nadzieje, że to co mówiła Pani Wójt, nie oznacza rezygnacji z przyjęcia tego programu. 
I z wystąpienia o środki do Urzędu Marszałkowskiego. Chciałbym poprosić o potwierdzenie, 
że rozumuje prawidłowo i, że mamy jeszcze trochę czasu. I ten program stanie na następnej 
sesji.  
 
Wójt Gminy Mołodciak   Program rozwoju obszarów wiejskich i modernizacja świetlicy  
w Różankach, wchodzi w skład dużego zadania, gdzie są przeznaczone środki w wysokości 
500tys zł na miejscowość. Natomiast  ten program z którego gmina uzyska środki na 
Wojcieszyce jest w ramach lokalnej grupy działania kraina Szlaków Turystycznych. Dlatego 
prosiłam o podjęcie takiej uchwały przez zebranie wiejskie, ponieważ w tym roku w budżecie 
gminy  mamy zabezpieczone środki na zadania w Wojcieszycach. Jest to na dalszą 
modernizację świetlicy. Jeśli pojawią się jakiekolwiek środki na zadania,  które mamy 
wpisane, będę państwa prosiła o ewentualne podjęcie uchwał dodatkowych, aby te środki 
otrzymać. Natomiast byłam z Panią Chmiel i z Kierownikiem Jesisem u dyrektora 
departamentu programu rozwoju obszarów wiejskich. Pan  dyrektor powiedział, że ważna 
będzie kolejność składania wniosków, czyli my nie  będziemy na ostatnią chwilę składać te 
wnioski.  
 
Skarbnik Gminy Żal  Po podjęciu ustawy budżetowej na rok 2011 otrzymaliśmy z 
Ministerstwa Finansów Urzędu Wojewódzkiego, ostateczne kwoty dotacji na poszczególne 
zadania, w związku z tymi zmianami, które są od nas niezależne. Natomiast  po uchwaleniu 
ustawy budżetowej otrzymujemy ostateczne kwoty, w związku z tym następują zmiany w 
naszym budżecie. Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały z sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2011.  
 
Radna Zienkiewicz Pytanie do kierownika GOPS lub do Przewodniczącej Komisji Oświaty; 
w budżecie uchwaliliśmy o wiele mniejsze środki na pomoc społeczną. Cała masa ludzi traci 
pracę, ceny idą w górę, a my znowu zmniejszamy środki na pomoc. Czy ktoś analizował jakie 
będą tego skutki. Zmniejsza się zasiłki rodzinne. Dlaczego się zmniejsza, czy jest mniej 
potrzebujących, chciałabym aby ktoś przedstawił taką analizę, mnie to by interesowało. Przy  
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uchwalaniu budżetu sygnalizowaliśmy, że środki na pomoc społeczną są małe. Dla  jednych 
jest to majątek, a dla innych jest to nie dużo. Wtedy będziemy wiedzieć, czy jest to racjonalne 
i myślę, że wszystkich radnych to by interesowało.  
 
Skarbnik Gminy Żal Jeśli chodzi o wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego, są to zadania rządowe, są to zadania monitorowe co miesiąc. Nie ma tak, że 
jak ktoś ma przyznane świadczenie, to on tego świadczenia nie otrzymuje. On je otrzymuje.  
W ubiegłym roku mieliśmy zaplanowane 1.800.000 zł, a wykonanie było 1.700.000zł na ten 
rok, musieliśmy zwracać środki. Tych środków nie można  na inne zadania wykorzystać, ani 
przesunąć. Wszyscy ci którzy składali wniosek o zasiłek rodzinny czy fundusz alimentacyjny, 
to taką pomoc otrzymują. Jeśli chodzi o pozostałe rozdziały, zmieniają się też kryteria, dzięki 
którym wypłacamy środki. My też składamy sprawozdania z wykonania środków do Urzędu 
Wojewódzkiego, dlatego nie ma problemów my to państwu przedstawimy ilu jest 
pobierających zasiłki.  
 
Wójt Gminy Mołodciak  Chętnie bym te środki wypłaciła naszym mieszkańcom, w ubiegłym 
roku gmina przez miesiąc te środki przetrzymała. Dyrektor Krasowska- Marczyk wtedy 
zrobiła nam kontrolę, musiałam się z tego tłumaczyć. Jest tak jak mówi Pani Skarbnik, jeśli 
nie wykorzystujemy tych środków, musimy je oddawać. Nie jest to naszą winną, że nie którzy 
nie mieszczą się w kryterium, ja wiem, że czasem 5 zł przekracza kryterium i dana osoba tego 
świadczenia nie otrzyma.  
 
Radna Kaźmierczak Zgadzam się z Panią Skarbnik, chciałabym zwrócić tu uwagę na zasiłki 
i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne tam jest kwota 14.400,00 zł. Ja nie 
chce już teraz prorokować, że to będzie o wiele za mało. Ale  pamiętam nasze poprzednie 
budżety i uważam, że należy pani Wójcik pomóc. Bo to jest kwota niedostateczna, to co 
zostanie.  
 
Wójt Gminy Mołodciak  my tego nie zabieramy, my tego nie możemy przetrzymywać. Nie 
są to środki gminy, są to środki rządowe, do których gmina dopłaca. Jeśli  zabraknie to jest 
rezerwa. Natomiast nie możemy przetrzymywać, ponieważ prawo nam tego zabrania. W 
zeszłym roku dostało nam się po głowie za to, że te środki przetrzymaliśmy. Oczywiście 
przygotujemy informacje na piśmie.  
 
Radna Zienkiewicz Proszę, aby w tych materiałach, o których mówiła Pani Wójt, było 
podanie kryterium jakie musi spełniać podopieczny, aby otrzymać pomoc. My musimy 
wiedzieć, takie rzeczy, aby w momencie jak przyjdzie do nas mieszkaniec sołectwa po 
pomoc, móc mu powiedzieć, że spełnia lub nie spełnia kryteriów.  
 
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał uchwałę pod 
głosowanie  
 
Głosy za -14 
Głosy przeciw ---  
Głosy wstrzymujące -1 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod numerem V/33/11 
 
Pkt. b zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2011-2020  
 
Skarbnik Gminy Żal przedstawiła projektu uchwały  
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Radna Zienkiewicz ten materiał jest w ogóle nie czytelny, przede wszystkim nie możemy 
dostawać kartek, gdzie początek jest na jednej stronie, a koniec na kolejnych, w domu 
chciałam na tym popracować, ale  tego nie rozumiem 
 
Skarbnik Gminy Żal Nie jest to tabelka wymyślony przeze mnie, jest program Bestia, w 
którym jestem zobowiązana  trzeba to rozłożyć. Ja w takiej formie wysyłam do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej  
 
Radna Zienkiewicz To co Pani wysyła do Regionalnej Izby Regionalnej to jest Pani sprawa, 
materiały dla nas mają być zrobione czytelnie. My nie jesteśmy Regionalna Izba 
Obrachunkowa tylko radni, jedni są bardziej rozgarnięci, a drudzy mniej.  
 
Radny Korona Proszę zrobić jutro dobrą kawę, a ja przyjadę i pokaże jak to zrobić, aby te 
tabelki się mieściły. Pani Zienkiewicz pokaże jak zrobić nagłówki do tabeli. I na następną 
sesje będzie już gotowy dobry materiał. Chciałem zapytać czy ta zmiana, którą proponuje się 
wprowadzić do WPF ma odzwierciedlenie w WPG czyli dawnym WPI, bo byłbym bardzo 
zaniepokojony, gdybyśmy podejmowali kolejną uchwałę, która by pogłębiała dalsze 
sprzeczności.  
 
Radna Kaźmierczak Straciłam tylko 3 minuty na opisanie tego materiału  
 
Skarbnik Gminy Żal  WPG był uchwalony do roku 2010 i już tego nie ma. Mieliśmy 
przygotować informację, co zostało wykonane z WPG w poprzednich latach. Jeśli chodzi  
o WPG, jak państwo się przyjrzycie prognozie dochodów i prognozie wydatków, tych 
obligatoryjnych wydatków na lata 2012- 2020. To my nie mamy czym dysponować, jeżeli 
chodzi o prognozę gospodarczą. Nie ma tych środków, my mamy duże przedsięwzięcie  
w postaci szkoły. Jesteśmy przed  przebudową dużej kanalizacji w czterech miejscowościach. 
Trzeba zobaczyć na co będzie gminę stać w latach następnych.  
 
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał uchwałę pod głosowanie  
 
Głosy za -12 
Głosy przeciw ---  
Głosy wstrzymujące -3 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod numerem V/34/11 
 
Pkt. c funduszu sołeckiego  
 
Skarbnik Gminy Żal Omówiła projekt uchwały 
 
Radna Mazur Fundusz sołecki jest to sprawa, która będzie miała wiele zwolenników jak 
przeciwników. Żeby podjąć decyzje w sprawie takiej uchwały, to musimy szczegółowo to 
przeanalizować. A przede wszystkim zapytać sołtysów, bo myślę, że będą zwolennicy jak i 
przeciwnicy. Ale, żeby podjąć jakąkolwiek decyzję, to musimy szczegółowo wiedzieć na 
czym to polega, jakie są  zadania i obowiązki sołtysa. Jest dużo plusów posiadania takiego 
funduszu sołeckiego jak i minusów. Ale, żeby mieć jakieś plusy, trzeba na swoje barki wziąć, 
a przede wszystkim sołtysi, pracę biurokratyczną. Na ile wiem, każdy wniosek, który sołtys 
chce zrobić, rada sołecka, mieszkańcy w ramach tego funduszu, musi być uchwalony przez 
zebranie wiejskie. Dzisiaj sołtys z radą sołecką siadają i dysponują swoimi środkami. A po 
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uchwaleniu funduszu sołeckiego, wszystko będzie musiało przechodzić uchwałą zebrania 
wiejskiego. A sołtys musi skonstruować wniosek do Wójta, w jaki sposób będzie wykonane 
to zadanie? Gdzie się kończy moc sołtysa?  Jak to będzie wyglądało z wyliczoną kwotą na 
dany fundusz? Bo mam wzór przed sobą jak to się wylicza. Jak to będzie wyglądał w 
miejscowościach, gdzie jest mnóstwo osób nie zameldowanych. A jednak uczestniczą w 
życiu. I czy w takim przypadku rada gminy może podjąć decyzję o zwiększeniu takiej kwoty. 
Fajnie byłoby gdybyśmy dzisiaj o ty porozmawiali, jeśli chcemy podjąć jakąkolwiek decyzję. 
Jest to fajna rzecz, ponieważ możemy korzystać z dofinansować z funduszów Unijnych, 
mamy zwrot poniesionych wydatków.  
 
Radna Kaźmierczak aktualnie statut sołectwa ma zapisane, że projekt planu musi być 
przegłosowany przez zebranie wiejskie. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że stracą na tym 
małe miejscowości. Kwota bazowa w naszej gminie jest większa niż 120% średniej krajowej, 
czyli średniej kwoty bazowej. Co stawia nas tylko w 10% zwrotu, czyli to jest prawie nic. 
Jeśli chodzi o sprawy biurokratyczne, równie dobrze może to być rada sołecka. Uważam, że 
istnieje więcej tych minusów niż plusów.  
 
Radna Kowalska chciałabym, wiedzieć jaki jest wskaźnik na osobę. Bo mówimy  
o wskaźniku, ale chyba nikt nie usłyszał odpowiedzi. Jaka jest najwyższa kwota na wieś, 
którą możemy dostać lub przekroczyć.  
 
Radny Konieczuk ten fundusz jest na wszystko, obawiam się, że te miejscowości co w tej 
chwili mają porobione wszystko, one znowu dostaną fundusze na to, a miejscowości które nie 
mają dróg, dalej ich nie będą miały. Ponieważ jest mała liczba zameldowanych osób, więc 
sami nie udźwigną tej inwestycji.  
 
Radny Korona Jestem gorącym zwolennikiem przekazania środków budżetowych do 
sołectw do najniższych jednostek demokracji. Musze powiedzieć, ze nie tylko na gustach 
popieram swój pogląd w tym czasie dość mocno interesowałem się eksperymentem 
przeprowadzonym w Brazylii w 4mln mieście. Gdzie podjęto działania takie, że prawie cały 
budżet tej aglomeracji przesunięto do specjalnie  utworzonych w tym celu jednostek 
samorządowych. Proszę sobie wyobrazić, że to zadziałało. Zapraszam chętnych to zapoznania 
się z tym i z jego dobrymi rezultatami. Musze powiedzieć, że jestem w kropce ponieważ 
pierwszy raz jako młody radny spotykam się z taką sytuacją, że ktoś zgłasza dwa 
wykluczające się projekty uchwały w tej samej sprawie. Jeżeli pani Wójt nie ma zdania w tej 
sprawie, to na jakiej podstawie zakłada, że my jako osoby, które nie śledzą na bieżąco tych 
problemów, jesteśmy w stanie opracować właściwą decyzję. Idąc dalej uważam, że istnieje 
potrzeba bardzo dokładnego sprecyzowania, również w uchwale jak ten fundusz ma działać. 
Ponieważ słyszeliśmy od pani skarbnik, że fundusz sołecki to środki na zadania. W takim 
razie zadam konkretne pytanie w Wojcieszycach rada sołecka wnioskuje o wybudowanie 
nowej sali wiejskiej, w Kłodawie rada sołecka nie wnioskuje o wybudowanie nowej sali 
wiejskiej, tylko Pani Wójt wprowadza to zadanie do projektu budżetu. Oznaczałoby to w 
praktyce, że budowa nowej sali w Wojcieszycach będzie wchodziła w zakres funduszu 
sołeckiego, natomiast w Kłodawie nie. Czyli już na wstępie godzimy się na bałagan. To 
trzeba naprawdę doprecyzować, nim podejmiemy uchwałę musimy wiedzieć za czym lub 
przeciwko czemu głosujemy.  
 
Przewodniczący Rady Legan W tej chwili gdybamy sobie i możemy wiele dyskutować, są 
to naprawdę nie duże pieniądze przynajmniej tak mi się wydaje. Zwłaszcza, że dysproporcje 
będą przerażające, a uchwała i tak co roku musi być podejmowana.  
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Wójt Gminy Mołodciak  Drodzy Państwo ja nie mogę wam narzucać, czy chcecie podjąć tą 
uchwałę, czy niechcenie. Poprosiłam państwa na sesje nadzwyczajną w związku z tym 
stawiamy, tą uchwałę. Jeśli chcecie państwo poznać moje zdanie, to wolałabym nie wchodzić 
w ten fundusz. Rady sołeckie otrzymają na swoje zadania środki. Chętnie te kwoty oddam, ale 
w jednych sołectwach będą osoby, które zrobią takie wnioski, a w innych nie. Czy mają być 
jedni gorsi a drudzy lepsi. To nie są zadania typu ławeczka czy śmietnik, to są inwestycje 
typu sala wiejska, czy przygotowanie ścieżki rowerowej. Jeśli państwo uznacie, że trzeba 
wejść w ten fundusz, to z tego samego budżetu to będzie wydzielone, bo innego budżetu nie 
mamy. Będą tylko wyodrębnione dla każdego budżetu środki. Można w to wejść i można 
spróbować, ale czy na starcie kadencji nowych sołtysów, możemy ich tych obciążać.  
 
Radny Kubera my o tym dyskutowaliśmy ileś lat temu, tak się złożyło, że ja byłem gorącym 
zwolennikiem. Kontaktowaliśmy się z ludźmi, którzy działali w tym systemie, uważam, że to 
jest wspaniała rzecz, ale trzeba się przygotować. Proponuje już zacząć rozmawiać o tym, aby 
za rok można byłoby już podjąć decyzje. Ponieważ uważam, że można wspaniałe rzeczy 
robić, bo teraz decyduje grupa 15 osób, co w tej wsi robić. A wtedy będzie decydowała wieś.  
 
Sołtys Korona czytając program na dzisiejszą sesję gdzie jest uchwała na temat funduszu 
sołeckiego, pomyślałam, że klasycznym przykładem są różne zdania samych radnych. 
Dlatego jest to klasyczny przykład do spotkania merytorycznego sołtysów. I dopiero wtedy 
będzie można dyskutować stanowisko sołtysów. Sądzę, że ta uchwała dąży do centralizacji, 
my jesteśmy, tą najmniejszą komórką centralną. Nie po to aby nam się robiło problemy z 
możliwością rozliczenia, ale po to, aby najmniejsze miejscowości mogły same o sobie 
decydować. Jest to podstawowa komórka demokratyczna mówiąc o trudnościach, należy je 
likwidować. Należy opracować regulamin wykorzystania. Pytałam poprzedniego sołtysa, czy 
złożyła zapotrzebowania na środki do budżetu we wrześniu tamtego roku, otrzymałam 
odpowiedz, że nie. Więc nie wiem jak to działało, a chciałabym się dowiedzieć. Oczekuje, że 
takie merytoryczne spotkanie sołtysów się odbędzie.  
 
Przewodniczący Rady Legan uważam tak jak powiedział Radny Kubera, zostawić to na 
razie bez wyodrębnienia funduszu, a przez ten rok porozmawiać na ten temat.  
 
Radna Mazur dobrze byłoby spotkać się z przedstawicielami miejscowości, gdzie taki 
fundusz już działa. Uważam, że jeżeli są korzyści dla mieszkańców to warto się napracować. 
Czy to będzie sołtys czy to będą przedstawiciele gminy. A jak się o tym dowiedzieć, najlepiej 
od osób, które już mają w tym temacie doświadczenie. Wnioskowałam o zaproszenie na 
komisje przedstawicieli, którzy przerobili taki fundusz już w całym roku.  
 
Radny Korona również popieram wniosek Radnego Kubery, ale z jednym uzupełnieniem, 
aby zanim się rozejdziemy, umówić się w jaki sposób mamy nad tym zagadnieniem 
pracować. Aby nie było za rok sytuacji, że znowu sobie dopiero przypomnimy. Może 
powołajmy jakąś specjalną komisję w celu opracowania regulaminu.  
 
Przewodniczący Rady Legan do końca czerwca niech wszystkie komisje przeanalizują ten 
temat.   
 
Radny Korona złożył wniosek formalny aby ustalili kto będzie odpowiedzialny 
personalnie za przygotowanie regulaminu funkcjonowania funduszu sołeckiego.  
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Radna Zienkiewicz jaki jest wskaźnik i o jakich pieniądzach my tu rozmawiamy.  
 
Skarbnik Gminy Żal wskaźnik się wylicza następująco nasze dochody bieżące np. za rok 
2010 wynoszą ok. 19 mln, dzielimy to na mieszkańców 7200 i wychodzi na jednego 
mieszkańca, dochody bieżące wynoszą 2.595,43zł. Jest to kwota bazowa. Na przykładzie 
sołectwa które ma 170 mieszkańców, wypada 9.704 zł.  
 
Radny Bieryło złożył wniosek formalny o zamkniecie dyskusji nad ta uchwałą ponieważ, 
dzisiaj nie dojdziemy w tym temacie do porozumienia.  
 
W związku brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał wniosek formalny 
od głosowanie  
 
Głosy Za -15 
Głosy przeciw ---- 
Głosy wstrzymujące ---- 
Wniosek o zamknięcie dyskusji został przyjęty.  
 
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały 
pod głosowanie.  
 
Głosy Za 12 
Głosy Przeciw --- 
Głosy Wstrzymujące -2 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod nr V/35/11 
 
Wójt Gminy Mołodciak  Ja nie rozumiem proszę Państwa, jakie regulaminy, jakie 
informacje, które wynikają z ustawy. Przedstawimy Państwu fundusz sołecki, jaki wynikałby 
z tego wzoru na poszczególne miejscowości. Każdy z Państwa otrzyma to, co otrzymali 
sołtysi. Mi jest potrzebna na to osobna komisja, czy chcecie się Państwo spotkać na tej 
komisji i wtedy poświęcimy czas tylko temu funduszowi. Ale w najbliższym czasie służby 
finansowe przygotują taką informację i wszyscy to Państwo dostaniecie, żebyście mogli 
wcześniej przeanalizować.  
  
W związku brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał wniosek 
formalny Pana Radnego Korony od głosowanie, aby dzisiaj zatwierdzić, kto za to będzie 
odpowiadał. 
 
Głosy Za -2 
Głosy przeciw -10 
Głosy wstrzymujące -2 
Wniosek nie został przyjęty.  
 
Wniosek został nie przyjęty 
 
Pkt. 4 stanowisko Rady Gminy w sprawie tzw. Północnego obejścia Gorzowa 
 
Radny Kubera Uważam, że trzeba wszystko robić, aby obwodnica północna powstała. To 
nie znaczy, że byłaby drogami już istniejącymi. Wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich o 
wykonanie takiej obwodnicy. W Kłodawie się domy rozpadają, stare budowane za Niemców, 
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dlatego należy trochę tę drogę zablokować. Nasze stanowisko jest proste, aby wystąpić do 
Zarządu Dróg o zrobienie tej obwodnicy, gdyż istniejące drogi nie nadają się do poruszania 
dla ciężarówek. 
 
Radny Konieczuk Starosta wyraził się w radiu, że w porozumieniu z gminami buduje 
obwodnice Gorzowa. Czy nasze służby podpisywały takie porozumienie, bo rozumiem, że 
obwodnica ma przebiegać teraźniejszymi drogami, czy tymi, które zostały ustalone w planie 
przestrzennym zagospodarowania? Ta obwodnica jest dopiero w planie w projektach. 
Podzielam zdanie radnego Kubery, żeby jak najszybciej doprowadzić do budowy prawdziwej 
obwodnicy, która nie będzie szła przez miejscowości. 
 
Radny Szyliński Ja się ze wszystkim tym dokładnie zgadzam, ale jeżeli nie ma drugiej 
strony, nie ma wyjaśnień, to ta rozmowa będzie nie potrzebna.  
 
Przewodniczący Rady Legan Ale Panie radny, my nie dyskutujemy czy to ma być, czy nie, 
tylko żeby nam nie wciskano, że przejazd przez Kłodawę, Santocko, Mironice, Wojcieszyce 
będzie dla naszego dobra. To jest chwyt marketingowy, gdyż Gorzów ma 100.000 
mieszkańców, a nas jest może 4000, 5000 mieszkańców. 
 
Radna Zienkiewicz Myślę, że inwencja Radnego Korony, nie było dyskutowane dzisiaj czy 
to ma być, czy tego ma nie być. Inwencją było to, aby podjąć działania, które nie dopuszczą 
do tego, że przez nasze wsie pójdzie cały ruch tranzytowy. Ja co roku wnioskuję przed 
wszystkimi świętymi, żeby nie puszczali całego ruchu przez Chwalęcice, bo przejechać nie 
można, a oni się w ogóle nie interesują. Jest to droga powiatowa i my nie mamy nic do 
powiedzenia, bo nikt się nie będzie o nic pytał. Puszczą nam cały transport przez wszystkie 
wsie i będzie dopiero problem. Stanowisko radnego jest słuszne, aby zacząć rozmawiać z 
kompetentnymi osobami, np. ze Starostą i zapytać jak to wygląda. Tak naprawdę myślę, że 
powinniśmy prośbę kierować do Pani Wójt o spotkanie ze Starostą, żeby powiedział, jakie 
jest jego stanowisko w tej sprawie. 
 
Przewodniczący Rady Legan w Gorzowie było to samo z ul. Wyszyńskiego, ale po otwarciu 
S3, ten ruch przestał być taki intensywny.  Ja uważam, że po tych audycjach radiowych tych 
ciężarowych samochodów trochę przybyło. Takie medialne niby nic, dla nas jest skutkiem 
troszeczkę negatywnym. Uważam, że to co radny Korona zaproponował, to jest taki sygnał, o 
tym nie mówcie, bo to nam nie odpowiada. Myślę, że już nie będziemy dyskutować na ten 
temat, ale stanowisko w tej sprawie trzeba podjąć i oczywiście nie zabraniam nikomu 
demokracji. 
 
Wójt Gminy Mołodciak  Rozsądne jest to, aby zaprosić pana Starostę, żeby wyraził swoje 
stanowisko, bo on naszą opinie na ten temat raczej zna. Powinny w tej dyskusji faktycznie 
uczestniczyć dwie strony, bo czasem w mediach  podawane są nieprawdziwe informacje. 
 
Radny Korona Na poprzedniej sesji na ten temat rozmawialiśmy w obecności dwojga 
radnych powiatowych i  naczelnika od dróg. Ja myślę, że przekazali Staroście nasze, zgodne 
stanowisko. Skoro pojawiła się nowa wypowiedź pana starosty i tu nie możemy mówić o 
przekłamaniach. Poza tekstem, który sobie wydrukowałem, który jest na stronie radia 
miejskiego Gorzów jest wykaz wypowiedzi Pana Starosty. On mówi dokładnie własnymi 
słowami to, co jest napisane. Może nie zwróciliście na to uwagi, ale dla mnie jak sygnał 
alarmowy zabrzmiała wypowiedź naczelnika od dróg, że te drogi przecież już są wpisane, 
jako drogi regionalne, mówił że są na stronie Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Szukałem i nie 
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znalazłem, ale uważam, że ten Pan wiedział, co mówi. Nie wiedział, co robi ten kto wpisywał 
te drogi. Młodzi nie wiedzą jak te drogi powstawały, przecież to są przedwojenne drogi. I 
które są drogami powiatowymi, przecież już w tej chwili nie spełniają swojej funkcji.  Jest to 
sygnał że nie powinniśmy lekceważyć sytuacji.  
 
Wójt Gminy Mołodciak  Żadnego takiego porozumienia z powiatem nie podpisywaliśmy. 
Proponuje ponowić zaproszenie, aby Pan Starosta sam nam o wszystkim powiedział. 
Poniekąd głosowaliśmy też na niego.  
 
Radna Zienkiewicz Ale niech to będzie Pan Starosta, a nie kierownik wydziału dróg, bo on 
nic nie wie i nic nie może, przychodzi tylko po to, by odhaczyć obecność. Niech to będzie 
spotkanie niekoniecznie na sesji, ale może na komisji lub z zainteresowanymi radnymi.  Żeby 
to był Pan Starosta, ponieważ nie wiem, czy to nie jest początek kampanii do sejmu. Nasze 
głosy się prawie nie liczą, a mieszkańców Gorzowa, jak najbardziej przy wyborze posłów, 
czy senatorów. 
 
Radna Chmiel W takiej sytuacji proponuję wrócić do propozycji radnego Kubery, abyśmy 
wystąpili ze stanowiskiem do odpowiedniego Zarządu Dróg, ponieważ instytucją 
odpowiedzialną za te działania jest zarządca drogi.  
 
Przewodniczący Rady Legan poddał pod głosowanie stanowiska Rady Gminy Kłodawa w 
sprawie przyjęcia Północnej Obwodnicy Gorzowa w formie, która została dzisiaj Państwu 
dostarczona. 
 
Głosy za -15 
Głosy Przeciw ----- 
Głosy wstrzymujące ---- 
 
Stanowisko Rady Gminy zostało przyjęte  
 
Pkt. 5 wolne wnioski 
 
Radna Zienkiewicz Przebudowa drogi Chwalęcice-Kłodawa, doszły mnie słuchy, że to 
zadanie nie będzie realizowane. Mieszkańcy chcieliby wiedzieć, jak to wygląda. Ponoć są 
gminy, które dokładają tylko 20% własnych środków a 80% dokłada Starostwo. Natomiast 
my musimy dołożyć 50% , żeby Starostwo dołożyło 50%, być może to jest nieprawda, proszę 
o zdementowanie.  
 
Wójt Gminy Małodciak  Różne wersje słyszałam na temat drogi Chwalęcice – Kłodawa, w 
ubiegłym roku słyszeliśmy, że Gmina wspólnie z powiatem wejdzie w te zadania, później się 
słyszało, że się do schetynówki nie zalicza. Ostatnio miałam informację, że prawdopodobnie 
może wejść ta droga tak jak mówiłam, Starostwo pyta ile gmina może dołożyć, a my w tym 
roku nie mamy takich pieniędzy, mamy zabezpieczony jakiś tam wkład, ale sami decydujemy 
w jakie zadania będziemy chcieli wejść. Nie chcę się wypowiadać za starostwo.  
 
Radna Mazur Chciałam podziękować Pani Wójt za błyskawiczną reakcję na zepsuty 
kontener na odzież używaną w imieniu mieszkańców Osiedla Marzeń. 
 
Radna Chmiel Chciałam zabrać głos nie tylko jako radna, ale też jako pracownik Urzędu 
Marszałkowskiego. Informuję, że 7 kwietnia w tej sali w godzinach 12:30 do 14:00 odbędzie 
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się spotkanie odnośnie funduszy unijnych, są to konsultacje indywidualne, bezpłatne, z 
możliwością zadawania pytań i doinformowania się. Na niebieskich karteczkach przed 
Państwem są szczegóły.  
 
Sołtys Maciejewska W ubiegłym tygodniu dostaliśmy nowe książeczki do płacenia za wodę. 
Po pierwsze wielu mieszkańców ich nie dostało, a po drugie zgłaszali się mieszkańcy, że 
blankiety wkładano im w drzwi. Należałoby zwrócić uwagę o zachowanie porządku 
pracowników, tak nie może być. Chcielibyśmy uporządkować numerację, bo jest to uciążliwe, 
dużo numerów się powtarza. Trzeba zrobić z tym porządek tym bardziej, że teraz dużo ludzi 
się buduje i jest wielu nowych mieszkańców. 
 
Kierownik Jesis Jeżeli chodzi o Mironice taka numeracja zostanie wprowadzona w 
momencie, kiedy zostanie zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego, a jest on 
gdzieś w połowie prac. Wówczas będziemy mieli tereny pod zabudowę, nowe nazwy ulic, 
wstępne podziały, wtedy byśmy dopełnili tych formalności.    
 
Irena Mazur  Chciałabym uczulić władzę na wycinane drzewa nie można tak robić, że jak 
ktoś się buduje, to automatycznie ma pozwolenie na wycinkę drzew na swojej działce. 
Samochodów przybyło, a drzewa nam pomagają w równowadze biologicznej. Nie bądźmy 
głupcami, którzy sobie płuca psują. Druga sprawa; dotyczy autobusów, nikt chyba z radnych 
nie jeździ autobusami, czy wy wiecie, że autobus o godzinie 13, 15 , 18:50 dojeżdża do 
szkoły i jedzie przez Chwalęcice. Mam pytanie, jak ludzie z Osiedla Marzeń, z wodociągów, 
z wioski mają dojechać do miasta? To mi ludzie mówią, jak sprzątam przystanki, żeby 
załatwić sprawę. Nie bądźcie radnymi, którzy potrzebują mieszkańców tylko do wyborów, 
tylko pamiętajcie o potrzebach przez całe 4 lata.  
 
Katarzyna Kolasińska wypowiedz nie czytelna.    
 
Wójt Gminy Mołodciak Koszty dokumentów wszystkich wytworzonych w Urzędzie Gminy 
będą bezpłatne, natomiast wszystkie inne wytworzone w Starostwie i w innych instytucjach  
będą płatne.  
 
Radna Zienkiewicz Ja bym bardzo prosiła Panią Wójt, żeby spotkanie ze Starostą było 
maksymalnie do 15 kwietnia. Druga sprawa, aby Pani Wójt umówiła się z każdym 
mieszkańcem Kłodawy i ustaliła gdzie chce wsiadać, aby autobus tam podjeżdżał i wiózł tam 
gdzie chce wysiadać, a mieszkańcy Chwalęcic niech chodzą na piechotę, bo autobus im nie 
jest potrzebny. 
 

Wójt Gminy Mołodciak  Nie wiem, na kiedy Pan Przewodniczący przewiduje następną sesję, 
ale myślę, że Pan Starosta się wybierze. Jeżeli chodzi o komunikację, ciężko jest dopracować, 
tak aby każdemu odpowiadało. Powiem, że koszty utrzymania linii komunikacyjnych tak nas 
obciążają, że wprowadzenie jeszcze jednego autobusu wiąże się z tym, że z jakiegoś zadania 
byśmy musieli zrezygnować. Myślę, że próbowaliśmy w sposób optymalny dopasować ten 
rozkład jazdy i nie chciałabym tego drążyć. 
 

Sołtys Korona Mam prośbę, aby informacje, które mamy wywieszać na tablicach ogłoszeń 
były prostsze do odbioru dla mieszkańców, są wypisane numery działek, ale kto to zrozumie. 
Należało by napisać gdzie to jest i przy jakiej ulicy.  
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Wójt Gminy Mołodciak  Obowiązuje nas ochrona danych osobowych w decyzji o warunkach 
zabudowy. Współwłaściciele i sąsiedzi działki mają obowiązek być powiadomieni, a 
zainteresowani mogą uzyskać takie informacje w gminie. My nie możemy podawać adresów 
osób, do kogo należy ta działka, jest to chronione ustawą. 
 
Dyrektor Żołądziejewska W sprawie czysto technicznej, trzeba coś zrobić z tymi 
mikrofonami, dlatego że jest strasznie głośno i nie wyraźnie, a jesteśmy już zmęczeni, bo to 
jest jednak hałas. 
 
Przewodniczący Rady Legan Poinformował, że do Biura Rady Gminy wpłynęło rozliczenie 
referendum.  
 
Sekretarz Gminy Czapliński Ustawa o referendum lokalnym nakłada obowiązek również na 
inicjatora referendum lokalnego, aby przedstawić rozliczenie wydatków poniesionych na 
kampanię referendalną, na referendum. Ale taki też obowiązek ciąży na organie 
wykonawczym, który taką informację przedkłada na sesji dla Rady Gminy. Jeżeli chodzi o 
informacje od inicjatora referendum, taka została już zamieszczona na stronie internetowej 
naszej gminy do wglądu. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, jakie poniósł inicjator, Wójt jest 
zobowiązany również poinformować Państwa o kosztach, jakie zostały poniesione na 
zorganizowanie referendum i jest to kwota łączna 11.084,77 zł, składa się ona z takich 
wydatków jak: druki do kart głosowania-244zł, zryczałtowane diety członków obwodowych 
komisji wyborczych- 6.840 zł,  zryczałtowane diety członków gminnej komisji wyborczej -
1.270zł, inne wydatki w tym delegacje członków komisji, ogłoszenia- 1.612,33, sporządzenie 
spisu wyborców -1.118,44zł.  
 
Przewodniczący Rady Legan Po stronie komitetu protestacyjnego koszty wynosiły ok. 
2.500zł. Do rady wpłynęły dwie skargi: na Kierownika Zakładu Komunalnego, a drugie na 
Kierownika GOPS. 
 
Radny Bieryło odczytał treść skargi.  
 
Kierownik Zatoka  90% tego to są bzdury, chodzi mi o to, że jak na komisji się wytłumaczę 
to wyjdzie, że ja mam rację, a nie ta Pani. Dlatego rozumiem, że na przyszłej sesji będzie to 
powiedziane i odczytane. 
 
Przewodniczący Rady Legan Panie Kierowniku procedura jest taka, że komisja opracowuje 
stanowisko, które przedkłada Radzie. Każdy z radnych ma prawo się zapoznać. A formie 
uchwały Rada podejmuje decyzje, czy skarga jest zasadna czy bezzasadna. Obie strony mają 
prawo się wypowiedzieć i wtedy na sesji zostanie podjęta uchwała. Teraz mam pytanie czy w 
środę 20 kwietnia może odbyć się sesja? 
 
Przewodniczący Rady Legan Na pracach komisji proszę wziąć pod uwagę studium 
zagospodarowania przestrzennego, trzeba się zorientować, który z projektantów za ile to 
zrobi. Chodzi o te tereny, na których miało być lotnisko, bo każdy może składać wnioski. 
 
Radna Zienkiewicz Ponieważ dość szybko będziemy zaczynali pracować na komisjach, ja 
miałabym  prośbę,  aby przedstawić na komisjach  WPG do przygotowanej prognozy, co było 
w planie na luty.  
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Sołtys Korona Słyszałam o studium, w związku z tym proszę, abyśmy wiedzieli, kiedy kto 
obraduje na temat tego terenu. Bo jako mieszkańcy Wojcieszyc jesteśmy zainteresowani 
wszystkim, co się dzieje i co dotyczy tego terenu. 
 
pkt.  9 Zamknięcie V Sesji Rady Gminy Kłodawa 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Legan zamknął V Sesję 
Rady Gminy Kłodawa. 
 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała 
Elżbieta Różycka  
 Przewodniczący Rady Gminy 

 Andrzej Legan 

 


