Protokół Nr VI/11 z przebiegu VI
Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa,
która odbyła się w dniu 28 marca 2011r.
w Sali Wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.
1) Sprawy organizacyjne
a) otwarcie posiedzenia
b) stwierdzenie quorum
c) przyjęcie porządku obrad
2) Wybór członków Komisji Stałych
3) Uchwalenie uchwał w sprawach
a) powołanie komisji stałych Rady Gminy;
b) powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
4) Wolne wnioski.
5) Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Pkt 1a. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Legan otwieram obrady VI Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Pkt 1b. Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Legan na podstawie dołączonej listy obecności stwierdzam, że w sesji
uczestniczy 15 radnych, wobec czego sesja jest prawomocna.
Pkt 1c. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Legan czy są uwagi do porządku obrad.
Przewodniczący Rady Legan Proszę do porządku obrad dopisać wybór przewodniczących
Komisji Stałych jako pkt 4. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad.
Radny Korona Ja mam uwagi nie tyle do porządku obrad, jak do legalności dzisiejszych
obrad. W tej chwili został już złamany jeden punkt statutu Gminy, a za chwilę możemy
złamać następny. Został złamany paragraf 10 punkt 1 Statutu Gminy Kłodawa, który stanowi,
że sołtys uczestniczy w pracach Rady Gminy z Urzędu i jest zawiadamiany przez
Przewodniczącego Rady Gminy o sesji, na takich samych zasadach, jak radni. Wiadomo mi,
że sołtysi nie otrzymali zawiadomień o dzisiejszej sesji, jest to ewidentne złamanie statutu.
Może do tego dojść, że za chwilę złamiemy następny punkt, proszę, aby Radca Prawny się
wypowiedział. Wszyscy wiemy, że sesja została zwołana po to, aby ponownie wybrać
Komisje Stałe, ponieważ poprzedni wybór był przeprowadzony w sposób tajny z naruszeniem
ustawy o Samorządzie Gminnym. Jeżeli teraz wybierzemy Komisje i ich przewodniczących w
sposób jawny naruszymy paragraf 15 punkt 3, w którym jest powiedziane, że Rada wybiera
spośród członków Rady Gminy wiceprzewodniczącego, członków Komisji oraz
przewodniczących Komisji w głosowaniu tajnym Statutu Gminy. Uważam, że nie możemy
zrealizować punktu dzisiejszej sesji o wyborze nowych Komisji, dopóki nie usunięta zostanie
wada prawna ze Statusu Gminy Kłodawa. Proponuję punkty o wyborze Komisji i ich
przewodniczących wykreślić z porządku obrad, a w to miejsce dopisać powołanie Komisji
Nadzwyczajnej do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy.
Przewodniczący Rady Legan Jeżeli chodzi o pierwszy zarzut, przyznaję to drobne
uchybienie, ale my do tej pory na sesje nadzwyczajne nigdy sołtysów nie zapraszaliśmy. W
wyborze Komisji Stałych sołtysi nie biorą udziału. Na ostatnią sesję nadzwyczajną byli
zapraszani, bo witaliśmy wtedy nowych sołtysów.
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Radna Zienkiewicz Ja przyjęłam przeprosiny Pana Przewodniczącego, ale przeprosiny same
nie wystarczą, bo statut jest statutem, ja proponuję, ponieważ statut jest niezgodny z prawem,
aby dzisiaj powołać Komisję Statutową, która doprowadziłaby statut do obecnie
obowiązującego prawa. W takim razie nie wiadomo, jak działać, czy zgodnie ze statutem, czy
zgodnie z obowiązującym prawem, a może wprowadzić do porządku obrad zmianę statutu, w
którym zmienimy ten punkt. Poprawimy go, że wybór Komisji może się odbyć przez
głosowanie jawne, albo w ogóle usuniemy ten punkt i będziemy działać na podstawie ustawy.
Radny Korona Uważam, że pomysł zgłoszony przez Panią Radną jest bardzo dobry, ale
mam następną wątpliwość, czy jeżeli podejmiemy uchwałę w sprawie zmiany statutu, to ona
stanie się prawomocna w momencie podjęcia i podpisania, czy nie musi być ogłoszona w
Dzienniku Urzędowym Województwa.
Mecenas Grzesiowski Pana stanowisko, co do niezgodności z prawem, związane ze statutem
jest prawidłowe, jednakże w mojej ocenie w przypadku ewentualnego zaskarżenia uchwały
podstawą do stwierdzenia nieważności dzisiejszych uchwał byłoby naruszenie statutu.
Kwestia zawiadomienia ma charakter formalny. Przez sąd wyróżniamy dwa rodzaje naruszeń
przepisów postępowania i przepisów prawa materialnego. W przypadku naruszenia przepisów
postępowania one mają wpływ na ważność wówczas, jeżeli to miało wpływ na treść podjętej
uchwały. Zawiadomienie sołtysów w przypadku powołania Komisji nie ma żadnego wpływu
na ważność tych uchwał i raczej organ nadzoru nie będzie miał wątpliwości, że są one
nieważne. Jeżeli chodzi o kwestię głosowania jawnego i tajnego, to mamy statut, który
obowiązuje i który wprowadza głosowanie tajne i takie było nasze stanowisko przed
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Sąd stwierdził, że kwestia tego statutu nie ma
wpływu i możemy działać w oparciu o ustawę, niezależnie od tego, co jest zapisane w statucie
i nasza uchwała powinna być zgodna z ustawą, a nie ze statutem. Oczywiście przedstawiciel
organu nadzoru wskazał, że u wojewody też są prowadzone prace w związku z naszym
statutem. Będzie do nas wystąpienie, gdzie oni widzą wątpliwości i na bazie tego dojdzie do
wszczęcia, czy powinno dojść do prac w zakresie zmian statutu, aby za jednym wziąć pod
uwagę wszystkie uwagi z organu nadzoru. Nie widzę zatem problemu, żeby Rada Gminy
podjęła te uchwały w dniu dzisiejszym.
Przewodniczący Rady Legan Stanowisko Pana Mecenasa mnie przekonało, bo gdybyśmy
teraz zaczęli zmieniać statut, to by nam trochę zajęło, bo tam jest kilka punktów.
Mecenas Grzesiowski Jeżeli chodzi o stan prawny od czwartku nie mamy Komisji z
wyjątkiem Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna działa do środy, bo w środę będzie takie samo
rozstrzygnięcie, jak w czwartek. Sąd wstrzymał wykonanie tych uchwał, gdyby nie to
wstrzymanie zalecał bym zaczekanie.
Radny Korona Ja jestem załamany, w jakiej kabale prawnej się znajdujemy. Bo jeżeli od
czwartku Komisje są nielegalne i przewodniczący Komisji też są nielegalni. To ja się pytam
jakim prawem Pani Chmiel zwołała posiedzenie Komisji Budżetu pismem datowanym na 18
marca, co prawda nie podpisanym przez nią, ale z upoważnienia, czy to było legalne? Nie
mogło być legalne, bo nie mamy komisji, ani przewodniczących. Nikt nie może wykonywać
zadań, przypisanych do funkcji, których w sensie prawnym nie pełni.
Mecenas Grzesiowski Wyrok zapadł w czwartek i od czwartku są wstrzymane działania
komisji, jak Pan wskazał pismo zostało podpisane 18.03.2011, czyli Komisja istniała i Pani
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Przewodnicząca pełniła swoją funkcję, jeżeli pismo zostało by podpisane po 24.03.2011 to
faktycznie bym uznał, że to było nielegalne.
Radny Korona Przepraszam bardzo pomyliłem się, proszę wybaczyć.
Przewodniczący Rady Legan Wybaczamy, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?
Radna Zienkiewicz czegoś nie rozumiem, legalna jest Komisja Rewizyjna, to jak my
możemy wybierać drugą Komisję Rewizyjną dzisiaj? Jeszcze jedno, gdzie w ustawie piszę, że
muszą to być wybory w głosowaniu jawnym?
Mecenas Grzesiowski Już tłumaczę wybór Komisji Rewizyjnej będzie możliwy dzisiaj,
jeżeli uchylimy uchwałę wcześniejszą swoją. W projekcie uchwały, który do mnie trafił było
uchylenie. Nie ma to znaczenia czy zrobimy to wcześniej, czy równocześnie byle nie później.
Możemy wybrać Komisję i uchylić, jeżeli zrobimy to jednocześnie to nie ma przeszkód.
Przewodniczący Rady Legan Art. 14 Uchwały Rady Gminy zapadają większością głosów,
co najmniej w obecności połowy składu RG, chyba że ustawa stanowi inaczej. W ustawie jest,
że przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybiera się w głosowaniu tajnym, wobec tego
pozostałe głosowania muszą być jawne. Na tej podstawie nasze uchwały zostały uchylone, ja
tylko zaznaczę, że w 2010 w grudniu zostały przyjęte takie uchwały i przez nadzór nie było
uwag, także ze statutem jest wszystko w porządku. Uważam, że mamy prawo wybierania
dzisiaj i ten porządek obrad jest dobrze zrobiony.
Radna Adamczak Mam pytanie w związku z artykułem 21 Ustawy o Samorządzie
Gminnym, Rada Gminy ze swojego grona może powoływać, mi chodzi o to słowo
powoływać Komisje Stałe i Doraźne do określonych zadań, ustalając przedmiot działań oraz
skład osobowy. Dla mnie jest to rzecz niezrozumiała, chyba że Pan Przewodniczący lub Pan
Mecenas mi wytłumaczą, że następuje głosowanie nad składem osobowym. Ja się czuję
kompetentna do pracy w jakiejś Komisji, a kolega czy koleżanka, która siedzi obok, nie chce,
żebym ja była w Komisji i głosuje przeciwko. Więc jak to pogodzić proszę powiedzieć?
Gdzie jest w Ustawie o Samorządzie, że w Komisji ma być 5-8 osób? My się opieramy dzisiaj
o Ustawę o Samorządzie, bo nasz Statut jest nieważny. Decydowanie drugiej osoby o tym,
czy ja mogę pracować w Komisji jest niezbyt normalne dla mnie.
Przewodniczący Rady Legan Ja powiem tylko, że jeżeli będzie tworzona Komisja Statutowa
i będziemy uchwalać nowy Statut, to zostanie wpisane, że będzie nieograniczona ilość
członków. Statut, który mówi, że może być 8 osób w Komisji, był powołany w określonej
sytuacji, to miało na celu ustawienie swoich ludzi do Komisji.
Radna Zienkiewicz Uważam, że nie można jednego zapisu statutu honorować, a drugiego
uważać za nieważny. Albo wszystkie zapisy, które dotyczą wyboru Rady Gminy są nieważne,
albo wszystkie są ważne. Nie może być, że to co nam pasuje jest ważne, a to co nie pasuje jest
nieważne.
Mecenas Grzesiowski Jeżeli chodzi o nasz statut tylko część przepisów jest kwestionowana,
pozostałe zachowują ważność. Z dniem dzisiejszym wiemy, że kwestionowany jest zapis o
tajności głosowania, pozostałe są ważne. Jest wskazane, że będą jakieś uwagi dotyczące
powtórzeń zapisów ustawowych. Przyjmuje się technikę legislacyjną, że w uchwałach nie
mogą być powtórzenia zapisów ustawowych. Ogólnie statut cały jest ważny z wyjątkiem
poszczególnych elementów, jakim np. jest na dzień dzisiejszy tajność głosowania.
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Radny Korona Ja nie jestem prawnikiem, ale miałem jeden semestr prawa i to
transportowego na studiach. Mnie się w głowie nie mieści, że Wojewoda może unieważnić
jakiś punkt statutu, może jedynie zakwestionować. Dopóki uchwała statutowa nie została
uchylona, to ten statut jest ważny, on może być sprzeczny z ustawą, ale to wcale nie wyłącza
jego ważności. Po drugie nie możemy przecież wyjmować sobie poszczególnych paragrafów
z ustawy, jak ten został zakwestionowany, to my go pomijamy i przechodzimy dalej. Ja zrobię
pewien eksperyment. Zgłaszam formalny wniosek, żeby Komisje Planu i Rozwoju
Gospodarczego wybrać w składzie 15 osobowym. Dlatego, że chciałbym pracować w tej
Komisji, a obawiam się, że zostanę znowu wycięty. To jest formalny wniosek, oczywiście
sprzeczny z paragrafem statutu, ale skoro możemy przejść do porządku nad jednym
paragrafem, to dlaczego nie nad drugim też. Obawiam się, że brniemy w jakieś prawne
grzęzawisko, bo to nie chodzi o literę prawa, tylko o pewną logikę.
Sekretarz Gminy Czapliński Ja miałem takie same podejrzenia, które przedstawił Pan
Radny Korona oraz Pani Radna Zienkiewicz. Pan Mecenas z którym byłem na rozprawie
podał pewną wybiórczość. Można byłoby, jeśli ktoś nie jest biegły w materii prawa
powiedzieć, jak taka wybiórczość może mieć miejsce? Dowiedziałem się u źródła, co będzie
jakbyśmy tak podjęli, jak dzisiaj jest proponowane zgodnie ze statutem, a pomimo wszystko
twierdzili, że zapis dotyczący tajności tego statutu jednocześnie nie ma zastosowania. Ja już
dostałem odpowiedź, rozmawiałem z Panią Moniką Grzesiak, która zajmuje się tym tematem
w nadzorze Wojewody, była to osoba, która występowała ze strony Wojewody na rozprawie
sądowej, przedstawiłem ten problem. Czyli zjawisko które dzisiaj wystąpiło. O którym
wspomniał Pan Radny Korona. Wydaję mi się, że nie byłoby to dobrze gdybyśmy najpierw
nie zakończyli sprawy statutowej. Tak jak Pan Mecenas wcześniej powiedział, że sprawa
statutu jest przedmiotem pracy nad skargą służby Wojewody i wiemy z rozprawy, że nadzór
Wojewody będzie kierował skargę do sądu i tutaj będziemy mieli większą ilość wytycznych,
co do tego statutu. Wracając do wątpliwości Pana Radnego Korony. Otóż jednoznacznie
otrzymałem odpowiedź i wydawała mi się ona nielogiczna, że trzeba podjąć uchwały mimo
tego, że w statucie tak jest zapisane. Statut statutem, ale ustawa jest aktem prawa wyższego
rzędu. Pytałem dalej, a co jeżeli chodzi o liczbę członków, czy ten statut jest nieważny,
odpowiedź padła taka, że statut jest obowiązujący, ale nie ma zastosowania ten przepis. Co
dzisiejsza rozprawa udowodniła i nie byłoby tutaj jeszcze wątpliwości, gdybyśmy mogli
skierować sprawę dalej. Jak Pan Przewodniczący Rady przeczyta artykuł 14, w którym się
mówi, że Rada Gminy głosuje nad projektami uchwał, w głosowaniu jawnym, gdzie decyduje
połowa głosów. Głosowanie jawne nad tą uchwałą w sposób jawny było, bo głosowaliście
państwo w sposób jawny. Natomiast w sposób tajny były jakby wcześniejsze prace Rady
Gminy do projekty uchwał. I to zostało jako stanowisko naszej strony przedstawione,
Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu. Jednak Sąd stwierdził, że literalne głosowanie
jawne nad uchwałą zostało nie zachowane, wtedy niestety stwierdził nieważność takiego
postępowania. Nie byłoby najgorzej, bo jeszcze można byłoby odwołać się od tego środka do
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Gdyby nie fakt, że Wojewódzki Sąd Administracyjny
wstrzymał wykonanie uchwał, które mówiły o wcześniejszym powołania Komisji. A to
niestety już byłby problem, bo do momentu kiedy sprawa nie zostałaby rozstrzygnięta w
Naczelnym Sądzie Administracyjnym nie mielibyśmy składu Komisji. Obowiązywało by
rozstrzygnięcie Sądu wcześniejszego, więc Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do tego
momentu. Stąd też podpisuję się całkiem, mając tą wiedzę, badając tą sprawę, mając
informacje od służby nadzoru Wojewody, potwierdzam to, co Pan Mecenas powiedział.
Brzmi to może dość nielogicznie, ale ja też nie mam wykształcenia prawniczego, we mnie też
to budziło wątpliwość, dlatego też postanowiłem się tą sprawą zainteresować i przybyć na
sesję z wiedzą z tym związaną. Tak to faktycznie wyglądało.
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Radny Kubera Chciałem przeczytać artykuł 21 punkt 4 i z tego artykułu wyraźnie wynika,
że każdy radny może uczestniczyć w każdej komisji i może brać w niej czynny udział.
Obligatoryjnie biorą udział i głosują członkowie komisji, natomiast przyjść może każdy
radny. I to, co Pan zgłosił o 15 osobach już jest w Ustawie o Samorządzie.
Radna Zienkiewicz Czynny udział w komisji polega również na głosowaniu, ale jeżeli nie
ma prawa głosować, to niezupełnie bierze czynny udział, bo nie ma wpływu na ustalenia tej
komisji. Jak Rada Gminy pracuje, przecież to nie zebranie towarzyskie, że przyjdą i sobie
pogadają, tylko podejmują stale nowe uchwały.
Przewodniczący Rady Legan Na komisjach są ustalenia, ale i tak większość decyduje na
sesji. Pani ustalała ten limit 8 lat
Radna Zienkiewicz Mam pytanie do Pana Mecenasa, jeżeli ktoś nie zostanie wybrany do
danej komisji, dlatego że jest to 8 osób i zaskarży uchwałę i co wtedy? Bo ma prawo
zaskarżyć. Takiego zapisu nigdzie w Ustawie nie ma i co w związku z tym? Znowu zaskarżą
uchwałę, że jest niezgodna z prawem. Ja powiem szczerze, że sama głosowałam za tymi 8
osobami, ale na dzień dzisiejszy również głosowałam nad tym statutem, w którym było, że
tajne. Nie miałam świadomości, jaką mam na dzień dzisiejszy.
Mecenas Grzesiowski jeżeli chodzi o statut uważam, że on ma tutaj pierwszeństwo i nie musi
być. Ustawa jeśli tego nie reguluje zostało to pozostawione statutowi i statut mógł określić
maksymalną liczbę członków i mamy tak opisane, że Komisje mogą liczyć od 5 do 8 radnych.
W związku z tym to Państwo decydują, ile radnych w poszczególnych komisjach będzie. I to
ograniczenie uważam, że jest zgodne z Ustawą o Samorządzie Gminnym. Nie ma czegoś
takiego, jak zaskarżenie przez radnych, bo im się nie podoba uchwała. Uchwałę Rady Gminy
może zaskarżyć każda osoba, która ma w tym interes prawny. To jest sporne czy radny ma
interes prawny w zaskarżeniu uchwały, przez to, że jest radnym i nie został wybrany do
komisji. To nie jest jednoznaczne, bo to dotyczy wewnętrznej pracy Rady Gminy, ale tu nie
widzę podstaw do zaskarżenia, ponieważ statut może zlimitować liczbę i jest to zgodne z
Ustawą o Samorządzie Terytorialnym.
Radna Adamczak Już nie chodzi o problem 8 czy 9 osób wejdzie do komisji, chociaż ta 9-ta
też bardzo by chciała wejść, bo czuje się kompetentną do pracy w tej komisji, a nie w innej.
Czy nie dobrze byłoby, że świadomie zgłaszam swój udział w pracach tej komisji, czy musi
mnie kolega, czy koleżanka zgłaszać? Tak było na pierwszej sesji, że mnie zgłasza kolega,
czy koleżanka do takiej i takiej komisji. Ja tego nie doświadczyłam, dlatego się pytam.
Mecenas Grzesiowski Każdy sam może się zgłaszać do komisji, w której będzie chciał być
członkiem, albo polega to na wskazaniu innego radnego, tytaj nie ma żadnych wymogów, czy
jak Pani będzie chciała, może Pani powiedzieć, że chce być Pani w tej komisji. To zależy od
uchwały, czy zostanie Pani wybrana do składu tejże komisji.
Radny Korona Ja jestem chyba dzisiaj najaktywniejszym radnym, nie wiem może jakieś
medale będą za to przyznawane. Ja dziękuję Panu Mecenasowi i Panu Sekretarzowi za ich
wypowiedzi, ale muszę Panom powiedzieć, że mnie nie uspokoiliście. Panowie
przedstawiliście swój pogląd, ja ufam, że Pana Mecenasa pogląd oparty jest na głębokiej
wiedzy prawniczej. A Pana Sekretarza na sondażu, że tak powiem u dobrych źródeł. Wiemy
przecież, że z interpretacjami prawa bywa różnie. Sprawy takie potrafią się toczyć przez 3
instancje, z których każda inaczej je rozstrzyga. Nie mamy żadnej gwarancji, a moim zdaniem
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istnieje spore zagrożenie, że może zostać zakwestionowana legalność wyborów, której byśmy
dokonali na zasadzie sprzeczności ze statutem. Ponawiam, że powinniśmy najpierw
doprowadzić statut do porządku, a dopiero potem zabierać się za powoływanie komisji. Zdaję
sobie sprawę z komplikacji dotyczących pracy i funkcjonowania Rady bez z tego wynikły.
Uważam też, że z tego można wybrnąć, przecież możemy dzisiaj powołać komisje doraźne,
które by miały zakres czynności, jak i komisje stałe i te komisje by pracowały do czasu
legalnego wyboru komisji. Ja się tu naprawdę nie pieniacze, nawet jak nie zostanę wybrany
przewodniczącym 2 komisji, to od razu mówię, że teoretycznie mam możliwość kandydować.
Nie będę zaskarżał sprawy do sądu i to obiecuję, ale nie mamy gwarancji, że ktoś inny tego
nie zrobi. Zróbmy porządek w przepisach, w prawie miejscowym i dopiero potem działajmy.
Sprawa druga jak powoływać komisje. Nie wiem czy sobie Państwo przypominacie, że ja na
drugiej, czy trzeciej sesji na podstawie doświadczeń z przed 8 lat, a także z sesji grudniowej,
proponowałem, żebyśmy zmienili trochę podejście do sposobu powoływania komisji.
Proponowałem spróbować, zanim zaczniemy głosowanie, przeprowadzić konsultacje. Każdy
mógłby zdeklarować, w jakich komisjach chce pracować. Pan Przewodniczący mając te
deklaracje widziałby ilu chętnych jest do każdej komisji i wtedy mógłby spojrzeć na sprawę z
punktu widzenia reprezentatywności. Np. Jeżelibyśmy z kolegą Brzaną zgłosili się do Komisji
Rewizyjnej, to Pan Przewodniczący mógłby powiedzieć, niechby z tych Wojcieszyc jedna
osoba była, a mamy deficyt w Komisji Budżetowej, to jeden z was niech tam się zgłosi. Chcę
powiedzieć, że te konsultacje mogłyby doprowadzić do uregulowania komisji bez żadnych
konfliktów. Trzecia sprawa, to chciałbym podziękować Radnemu Kuberze, że przypomniał
przepis dotyczący uprawnień radnego, w sprawie pracy, udziału w komisji, której członkiem
nie jestem. Zgłaszając się do pracy w Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego powołałem
się na ten przepis. Praktyka wykazuje, że przynajmniej dwukrotnie usiłowano pozbawić mnie
prawa głosu.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał pod głosowanie
nowy porządek obrad.
głosy za 11
glosy przeciw głosy wstrzymujące 3
nowy porządek obrad został przyjęty
Pkt. 2 Wybór Członków Komisji stałych
Przewodnicząca Rady Legan przystępujemy do wyboru kandydatów do Komisji Stałych
zaczynamy od Komisji Budżetowej
Radna Chmiel proponuję następujące osoby: Konieczuk Czesław
Przewodniczący Rady Legan czy wyrażam Pan zgodę na pracę w Komisji Budżetu
Radny Konieczuk wyrażam zgodę
Radna Chmiel Kubera Jan
Radny Kubera wyrażam zgodę
Radna Chmiel Mazur Wioletta
Radna Mazur wyrażam zgodę
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Radna Chmiel Piotrzkiewicz Justyna
Radna Piotrzkiewicz wyrażam zgodę
Radna Chmiel Szyliński Jarosław
Radny Szyliński wyrażam zgodę
Radna Chmiel Zienkiewicz Grażyna
Radna Zienkiewicz wyrażam zgodę
Przewodniczący Rady Legan proponuję jeszcze Kaźmierczak Grażynę. Pani Grażyna
wyraziła pisemną zgodę na uczestnictwo w Komisji Budżetowej.
Przewodniczący Rady Legan Chmiel Katarzyna
Radna Chmiel wyrażam zgodę
Radna Adamczak proponuję Pana Koronę Andrzeja
Radny Korona wyrażam zgodę
Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Konieczuka Czesława pod głosowanie
głosy za 11
glosy przeciw głosy wstrzymujące 3
Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Kubery Jana pod głosowanie
głosy za 14
glosy przeciw głosy wstrzymujące Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Mazur Wioletty pod głosowanie
głosy za 12
glosy przeciw głosy wstrzymujące 2
Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Piotrzkiewicz Justyny pod głosowanie
głosy za 14
glosy przeciw głosy wstrzymujące Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Szylińskiego Jarosława pod głosowanie
głosy za 11
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glosy przeciw głosy wstrzymujące 3
Radny Korona Ja składam wniosek o ułożenie kandydatów alfabetycznie, bo ten który jest
na końcu, a tak się złożyło, że ja jestem na końcu. Praktycznie zostaje pozbawiony szans. Jest
to wniosek formalny.
Przewodniczący Rady Legan poddał pod głosowanie wniosek formalny Radnego Korony.
głosy za 5
glosy przeciw 9
głosy wstrzymujące Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Zienkiewicz Grażyny pod głosowanie
głosy za 12
glosy przeciw głosy wstrzymujące 2
Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Chmiel Katarzyny pod głosowanie
głosy za 10
glosy przeciw 2
głosy wstrzymujące 2
Radny Korona Ale zaraz, Pani Kaźmierczak była przed Panią Chmiel zgłaszana.
Przewodniczący Rady Legan Fakt.
Radny Korona Została złamana przyjęta zasada.
Przewodniczący Rady Legan Dobrze przepraszam.
Radny Korona Nie, nie Panie Przewodniczący została złamana przyjęta zasada odnośnie
sposobu głosowania. Wobec tego ponawiam wniosek o przeprowadzenie ponownego
głosowania, przy ułożeniu listy kandydatów alfabetycznie. Proszę o zaprotokołowanie
złamania przyjętej zasady, z góry zaznaczam, że zaskarżę uchwałę o wyborze Rady na tej
podstawie, jeżeli mój wniosek zostanie odrzucony.
Radna Zienkiewicz Proszę o przeczytanie w kolejności zgłaszania.
Przewodniczący Rady Legan Konieczuk Czesław, Kubera Jan, Mazur Wioletta,
Piotrzkiewicz Justyna, Szyliński Jarosław, Zienkiewicz Grażyna, Kaźmierczak Grażyna,
Chmiel Katarzyna, Korona Andrzej. Przeskoczyłem przepraszam.
Radny Korona Stawiam wniosek, że tak powiem porządne przeprowadzenie tego głosowania
tak, jak to się przyjęło na świecie, że kandydaci są ułożeni alfabetycznie. Zawsze się stosuje
taką zasadę chyba, że losowane są miejsca na liście. To w jaki sposób zgłoszeni zostali
kandydaci, nie jest czynnikiem, żadnym obiektywnym.
Przewodniczący Rady Legan I tak to niczego nie zmieni generalnie.
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Radny Korona Może zmienić, jeżeli Wojewoda, a potem ewentualnie Sąd Administracyjny.
Przewodniczący Rady Legan Głosowaliśmy nad Panią Chmiel, kto jest za tym, żeby
wycofać
Radna Zienkiewicz Panie Przewodniczący albo głosujemy, albo uwzględniamy to do
wszystkich, albo do nikogo. Nie można jedno tak, drugie tak. Ale Panie Korona, dałby Pan
już święty spokój. Każdy wie na kogo chce głosować.
Radna Chmiel Myślę, że i tak zdania nie zmienimy.
Radny Kubera Panie Przewodniczący ja proszę, żeby Pan Korona był poddany, jako
pierwszy pod głosowanie, wtedy już nie będzie żadnych wątpliwości.
Przewodniczący Rady Legan Proszę Państwa, żeby już nie przedłużać, zróbmy tak, ja
zmienię kolejność na alfabetyczną i sprawę zakończymy. Zaczynamy sobie robić schody z tej
sprawy.
Radna Zienkiewicz Ja bym chciała, żebyśmy już skończyli głosować tak prostą uchwałę.
Przewodniczący Rady Legan poddał pod głosowanie zmianę kolejności kandydatów na
kolejność alfabetyczną.
głosy za 5
glosy przeciw 9
głosy wstrzymujące Przewodniczący Rady Legan Wniosek formalny został przegłosowany, czyli Panią Chmiel
zostawiamy, przechodzimy do Pani Kaźmierczak
głosy za 11
glosy przeciw głosy wstrzymujące 3
Radna Adamczak Czy można głosować na osobę nieobecną?
Przewodniczący Rady Legan Jest oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
Radna Adamczak Tylko, że ta osoba nie głosuje na innych i raz tych głosów mamy
rzeczywiście 15, a raz 14.
Przewodniczący Rady Legan Wszyscy mamy tyle samo głos czyli jeden głos mniej i to
niczego nie zmienia. Także uważam, że może być.
Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Korony Andrzeja pod głosowanie
głosy za 6
glosy przeciw 7
głosy wstrzymujące 1
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Radna Adamczak Czy nie jest to paradoksem, że jedyna osoba, która reprezentuje
Wojcieszyce nie wchodzi do tak ważnej komisji, do Komisji Budżetu i Rozwoju
Gospodarczego. Nie ma reprezentanta Wojcieszyc. Reprezentanci innych miejscowości są
podwójnie, potrójnie, a może nawet więcej, a Wojcieszyc nie, bo akurat temu Panu czy tej
Pani się ten Pan nie podoba. Czy to nie jest śmieszne? Ja wiem, każdy ma prawo do wyboru,
ale ja powiedziałam, jakie jest moje odczucie i jeśli ktoś inaczej myśli. Myśli chyba wbrew
sobie. No niestety tak mamy zapisane w statucie.
Radna Zienkiewicz Ja już raz dzisiaj proponowałam, żebyśmy powołali komisję statutową,
bo są niezbędne zmiany w statucie. Ja głosowałam nad tym statutem i pracowałam m.in. w
Komisji Statutowej, ale już po pierwszym wyborze komisji doszłam do wniosku, że to jest
niesprawiedliwe dla niektórych miejscowości, akurat było to niesprawiedliwe wówczas dla
Santocka. W każdej komisji powinna być osoba reprezentująca daną miejscowość.
Przewodniczący Rady Legan Jeżeli do komisji wchodzą dwie osoby z danej miejscowości,
jedna może zrezygnować i ustąpić osobie z innej miejscowości.
Radny Bieryło przedstawił skład Komisji Budżetowej, do której weszły osoby z najwyższą
ilością głosów za: Konieczuk Czesław, Kubera Jan, Mazur Wioletta, Piotrzkiewicz Justyna,
Szyliński Jarosław, Zienkiewicz Grażyna, Kaźmierczak Grażyna, Chmiel Katarzyna.
Przewodnicząca Rady Legan przystępujemy do wyboru kandydatów do Komisji Oświaty
Radna Kowalska proponuję Panią Adamczak Bożenę
Radna Adamczak wyrażam zgodę
Radna Kowalska Bieryło Gerarda
Radny Bieryło wyrażam zgodę
Radna Kowalska Kaźmierczak Grażynę
Radna Kaźmierczak wyrażam zgodę
Radna Kowalska Koronę Andrzeja
Radny Korona wyrażam zgodę
Radna Kowalska Kożuchowską Renatę
Radna Kożuchowska wyrażam zgodę
Radna Kowalska Mazur Wiolettę
Radna Mazur wyrażam zgodę
Radna Kowalska Piotrzkiewicz Justynę
Radna Piotrzkiewicz wyrażam zgodę
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Radna Chmiel ja proponuję Panią Kowalską Justynę
Radna Kowalska wyrażam zgodę
Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Adamczak Bożeny pod głosowanie
głosy za 12
glosy przeciw głosy wstrzymujące 2
Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Bieryło Gerarda pod głosowanie
głosy za 14
glosy przeciw głosy wstrzymujące Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Kaźmierczak Grażyny pod głosowanie
głosy za 14
glosy przeciw głosy wstrzymujące Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Koronę Andrzeja pod głosowanie
głosy za 13
glosy przeciw głosy wstrzymujące 1
Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Kożuchowskiej Renaty pod głosowanie
głosy za 14
glosy przeciw głosy wstrzymujące Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Mazur Wioletty pod głosowanie
głosy za 14
glosy przeciw głosy wstrzymujące Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Piotrzkiewicz Justyny pod głosowanie
głosy za 14
glosy przeciw głosy wstrzymujące Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Kowalskiej Justyny pod głosowanie
głosy za 14
glosy przeciw głosy wstrzymujące 11

Radny Bieryło przedstawił osoby komisji Oświaty do której weszły osoby z największą
liczbą głosów: Adamczak Bożena, Bieryło Gerard, Kaźmierczak Grażyna, Korona Andrzej,
Kożuchowska Renata , Mazur Wioletta, Piotrzkiewicz Justyna, Kowalska Justyna
Przewodnicząca Rady Legan przystępujemy do wyboru kandydatów do Komisji
Komunalnej
Przewodniczący Rady Legan proponuję Pana Czesława Konieczuka
Radny Konieczuk wyrażam zgodę
Radna Kowalska ja proponuję Adamczak Bożenę
Radna Adamczak wyrażam zgodę
Radna Kowalska Bieryło Gerarda
Radny Bieryło wyrażam zgodę
Radna Kowalska Brzanę Henryka
Radny Brzana wyrażam zgodę
Radna Kowalska Legana Andrzeja
Przewodniczący Rady Legan wyrażam zgodę
Radna Kowalska Szylińskiego Jarosława
Radny Szyliński wyrażam zgodę
Przewodniczący Rady Legan proponuję jeszcze Pana Koronę Andrzeja
Radny Korona wyrażam zgodę
Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Konieczuka Czesława pod głosowanie
głosy za 14
glosy przeciw głosy wstrzymujące Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Adamczak Bożeny pod głosowanie
głosy za 13
glosy przeciw głosy wstrzymujące 1
Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Bieryło Gerarda pod głosowanie
głosy za 14
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glosy przeciw głosy wstrzymujące Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Brzanę Henryka pod głosowanie
głosy za 14
glosy przeciw głosy wstrzymujące Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Legana Andrzeja pod głosowanie
głosy za 14
glosy przeciw głosy wstrzymujące Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Szylińskiego Jarosława pod głosowanie
głosy za 14
glosy przeciw głosy wstrzymujące Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Koronę Andrzeja pod głosowanie
głosy za 14
glosy przeciw głosy wstrzymujące Radny Bieryło podał skład komisji komunalnej do której weszły osoby z największą liczbą
głosów: Konieczuk Czesław , Adamczak Bożena, Bieryło Gerard, Brzana Henryk, Legan
Andrzej, Szyliński Jarosław, Korona Andrzej
Przewodnicząca Rady Legan przystępujemy do wyboru kandydatów do Komisji Rewizyjnej
Radny Kubera proponuję Panią Chmiel Katarzynę
Radna Chmiel wyrażam zgodę
Radny Kubera Kowalską Justynę
Radna Kowalska wyrażam zgodę
Radny Kubera Kożuchowską Renatę
Radna Kożuchowska wyrażam zgodę
Radny Kubera Zienkiewicz Grażynę
Radna Zienkiewicz wyrażam zgodę
Przewodniczący Rady Legan Kuberę Jana
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Radny Kubera wyrażam zgodę
Radna Adamczak Brzanę Henryka
Radny Brzana wyrażam zgodę
Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Chmiel Katarzynę pod głosowanie
głosy za 10
glosy przeciw 1
głosy wstrzymujące 3

Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Kowalską Justynę pod głosowanie
głosy za 13
glosy przeciw głosy wstrzymujące 1
Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Kożuchowską Renatę pod głosowanie
głosy za 12
glosy przeciw głosy wstrzymujące 2
Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Zienkiewicz Grażynę pod głosowanie
głosy za 12
glosy przeciw głosy wstrzymujące 2
Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Kuberę Jana pod głosowanie
głosy za 13
glosy przeciw głosy wstrzymujące 1
Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Brzanę Henryka pod głosowanie
głosy za 7
glosy przeciw głosy wstrzymujące 7
Radny Bieryło przedstawił skład komisji Rewizyjnej, do której weszły osoby z największą
liczbą uzyskanych głosów: Chmiel Katarzyna, Kowalska Justyna, Kożuchowska Renata ,
Zienkiewicz Grażyna, Kubera Jan
Pkt 3 podjęcie uchwała w sprawach:
a) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Stałych
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Radni nie zgłosili uwag w związku z powyższym Przewodniczący Rady Legan poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
głosy za -12
głosy przeciw – 2
głosy wstrzymujące się ---Uchwała został przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr VI/36/11
b) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Radni nie zgłosili uwag w związku z powyższym Przewodniczący Rady Legan poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
głosy za -13
głosy przeciw ---głosy wstrzymujące się -1
Uchwała został przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr VI/37/11
Pkt 4 wybór Przewodniczących Komisji Rady Gminy Kłodawa
Przewodniczący Rady Legan Wybór przewodniczących Komisji Rady Gminy Kłodawa, do
Komisji Budżetowej proponuję Panią Chmiel Katarzynę, czy wyraża Pani zgodę
Radna Chmiel wyrażam zgodę
Radny Korona ja proponuję Zienkiewicz Grażynę
Radna Zienkiewicz nie wyrażam zgody, proponuję Panią Mazur Wiolettę
Radna Mazur nie wyrażam zgody
Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Chmiel Katarzyny pod głosowanie
głosy za 9
glosy przeciw 2
głosy wstrzymujące 3
Przewodniczący Rady Legan Pani Katarzyna Chmiel została przewodniczącą Komisji
Budżetu.
Przewodniczący Rady Legan Wybór przewodniczącego do Komisji Komunalnej, na
przewodniczącego proponuję Pana Konieczuka Czesława
Radny Konieczuk wyrażam zgody
Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Konieczuka Czesława pod głosowanie
głosy za 13
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glosy przeciw głosy wstrzymujące 1
Przewodniczący Rady Legan Wybór przewodniczącego do Komisji Oświaty
Radna Zienkiewicz ja proponuję Panią Adamczak Bożenę, ponieważ jest on po
przygotowaniu pedagogiczny, czyli odpowiednim do pracy w Komisji Oświaty. Uważam tą
panią za osobę kompetentną.
Radna Adamczak zanim wyrażę zgodę chciałam się spytać Pana przewodniczącego
pedagoga, czy chciałby mieć przewodniczącego komisji kompetentnego z kwalifikacjami,
wiem jakie mam szanse, ale mogę spróbować, wyrażam zgody
Przewodniczący Rady Legan na takie pytania nie mogę udzielać odpowiedzi, muszę być
bezstronny.
Radna Chmiel proponuję Panią Kowalską Justynę
Radna Kowalska wyrażam zgody
Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Adamczak Bożeny pod głosowanie
głosy za 3
glosy przeciw głosy wstrzymujące 11
Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Kowalskiej Justyny pod głosowanie
głosy za 9
glosy przeciw 1
głosy wstrzymujące 4
Przewodniczący Rady Legan Przewodniczącą Komisji Oświaty została Pani Kowalska
Justyna.
Przewodniczący Rady Legan Wybór przewodniczącego do Komisji Rewizyjnej
Radna Kowalska proponuję Pana Kuberę Jana
Radny Kubera wyrażam zgodę
głosy za 12
glosy przeciw głosy wstrzymujące 2
Przewodniczący Rady Legan Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Pan Kubera Jan.

Pkt. 5 Wolne wnioski
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Radna Zienkiewicz Czy na następną komisję otrzymamy informację o pożytkach, które
czerpiemy z racji tego, że Pan Łochowicz funkcjonuje na naszym terenie?
Pani Wójt Oczywiście dostaniecie Państwo już w tą środę na piśmie, tak jak mówiłam,
jednak już dzisiaj Państwu przekazuję informację. Proszę Kierownika Jesisa, on przedstawi
całą procedurę związaną z przyjęciem gruntów pod drogę.
Kierownik Jesis w 2008 roku rozpoczęła się działalność kopalni Stężyca, zarejestrowanej na
terenie gminy o rozpoczęcie eksploatacji na złożu Różanki. Firma ta starała się o uzyskanie
koncesji, prowadząc odpowiednie badania. Konsultowaliśmy to ze społeczeństwem, a
zwłaszcza z miejscowością Różanki, która powiedziała, ze jak najbardziej jeżeli miałaby
powstać tam żwirownia, to nie wyraziła zgody na wywóz tego, przez samą miejscowość.
Wiemy, że to wiązałoby się z niszczeniem dróg, ale i też zwiększeniem hałasu, dlatego też się
nie zgadzaliśmy. Przy okazji nasze gospodarstwa rolne zlokalizowane na ternie naszej gminy,
to jest gospodarstwo w Różankach Pana Mularskiego rozbudowuje się, ponieważ wystąpił do
nas o decyzję, że może tam powstanie mniej więcej podobna ilość. Doszliśmy do takiego
wniosku, że to łączyć ze szklarnią i z drogą gminną, aż do drogi nr 22. W 2010 roku nastąpiły
prace, czyli Gmina składa dokumentacje i prace geodezyjne.
Wójt Gminy Mołodciak nie mam przed sobą tabeli, którą sporządziły moje służby
finansowe. Natomiast pożytki jakie z tej kopalni od Pana Łochowicza z racji, ze w 2008 roku
przeniósł działalność na teren gminy Kłodawa plus udziały z Citu wynoszą rocznie około
100tys.
Radna Zienkiewicz Ponieważ musimy zapłacić kolejny raz za Pana Łochowicza, bo już
wcześniej płaciliśmy ciężkie pieniądze za tego Pana. A on czerpał zyski w momencie kiedy
uruchamiał eksploatacje na ternie gminy. A teraz musimy zapłacić, aby mógł dojeżdżać do
swojej nowej kopalni. Wcześniej, to chociaż kopalnia leżała na terenie, który był własnością
gminy. I czerpaliśmy pożytki z dzierżawy. Teraz kopalnia leży na terenie prywatnym i
pożytki z kopalni będzie zyskiwała prywatna osoba. A my musimy zapłacić 230tys. zł nie ma
nic przeciwko temu, aby Pan Łachowicz prowadził działalność na naszym terenie i bardzo
dobrze. Ale pozwoliłam sobie w czwartek przejechać drogą do żwirowni i z powrotem tą
drogę, za którą teraz mamy zapłacić. Tam stoją takie maszyny za takie pieniądze i tam jest
robiony taki biznes, że Pan Łochowicz powinien zapłacić te 230tys zł, dlatego, że Pan
Łochowicz będzie czerpał z tego zyski. Bo już wystarczająco nasza Gmina zapłaciła za Pana
Łochowicza. I dlatego oprócz tych pożytków publicznych, prosiłabym o to, aby dołączyć
dokument bo na pewno taki istnieje, dlaczego my płacimy za tą drogę. Bo na pewno ani Pani
Wójt, ani Pan Jesis nie zaproponowali tego Panu Łochowiczowi.
Kierownik Jesis Zapytałem jakie koszty ponieśli podczas budowy tej drogi, ponieważ samo
wykonanie tej drogi spoczywało na kopalni Stężyca. Ponieśli koszty w wysokości 216 tys. zł
na wykonanie tej drogi. Można zauważyć, że ta droga przylega do szklarni, które zostały tam
rozbudowane. Kiedyś na zebraniu w Różankach mieszkańcy powiedzieli, że jeżeli cokolwiek
tamtędy przejedzie, to oni to zablokują. Jeżeli już pozwoliliśmy na to, że kopalnia uruchomiła
tam swoją działalność, to należałoby zrobić tak, żeby ten dojazd był bezkonfliktowy.
Mironice i pan Mularski zapewne z tej drogi skorzystają.
Radny Korona Jak to się stało, że decyzja o wydatkowaniu poważnej kwoty została
zrealizowana w taki sposób, że nie wiedziała o tym rada. Sprzeczamy się na komisjach o
wydatki rzędu kilku tysięcy, a tu chodzi o poważną kwotę. Kilka minut temu poddałem
krytyce prace komisji budżetowej i jej przewodniczącej. Nie wyobrażam sobie, że można
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działać w taki sposób, że poza wiedzą organu stanowiącego, organ wykonawczy podejmował
takie poważne decyzje, o charakterze finansowym. Jeżeli chodzi o Pana Łochowicza i jego
kopalnie, chciałbym przypomnieć, że my mamy dalej problem związany z poprzednią
kopalnią Pana Łochowicza. Czyli o obowiązującą uchwałą Rady Gminy w sprawie
utworzenia toru kolarskiego, tam gdzie była kopalnia. Czy Gmina ma zamiar utworzyć tor
kolarski, czy też nie. A jeśli nie to dlaczego. To było ponad 10 lat temu. Czy ci, którzy brali
udział w głosowaniu nad tą uchwałą czy rzeczywiście poważnie traktowali sprawę toru
kolarskiego. A przynajmniej czy wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że to jest pewien
pozór, że chodzi tylko o to, aby podjąć uchwałę, która tak naprawdę nie będzie realizowana
nigdy. A chodziło o to, aby umożliwić tam zrobienie kopalni. Pod hasłem przygotowanie
terenu pod tor kolarski. Nie możemy tej sprawy zostawić, przynajmniej trzeba tą uchwałę
zostawić, albo uchylić. Rozumiem, że obowiązkiem Gminy jest utrzymanie i tworzenie dróg.
Ale to wcale nie znaczy, że każdy kto powie, że chce mieć drogę, ma ją natychmiast
otrzymać. Mnóstwo ludzi czeka na realizację swoich wniosków, które są dla nich bardzo
ważne, dotyczące organizowania czy modernizacji. I gmina się nimi nie przejmuje, a jak
słyszy hasło kopalnia reaguje natychmiastowo.
Kierownik Jesis jeśli chodzi o tor rowerowy, wiadomo, było na jaki cel pozyskaliśmy ten
teren, mówię o powierzchni ok. 30 ha. W minionym Studium ten teren jest przeznaczony póki
jest tam kopalnia to ona tam będzie, a później ten teren będzie przeznaczony pod teren
mieszkaniowy. Chcemy też dojść do porozumienia z Gorzowem, bo chcemy ten teren
połączyć drogą Srebrną. Chciałbym wrócić do wszystkich uchwał, które zostały podjęte, a nie
są realizowana. Nasi pracownicy przygotowują taki zestaw uchwał, a podjęliśmy te uchwały z
różnych powodów. A te uchwały nie są realizowane i prawdopodobnie nie będą realizowane.
Była kontrola w Santoku i wyjęto wszystkie uchwały nierealizowane i zrzucono to na Wójta.
Te uchwały mają moc prawną, ale nie są realizowane. Dlatego coś takiego będziemy
przygotowywać.
Wójt Gminy Mołodciak środki na wykup gruntów w budżecie tego roku mamy zapisane. Te
kwoty były negocjowane, bo oczywiście odwołaliśmy się od tej decyzji, natomiast byłam u
dyrektora Andrzejczaka, środki jeszcze nie są wypłacane. Będziemy mieli to rozłożone na
raty.
Radna Zienkiewicz chciałabym wiedzieć, kto płacił za podział gruntów. Ponieważ, aby ta
droga powstała trzeba było to wytyczyć, kto ponosił koszty za podział gruntów. I chciałam
jeszcze przypomnieć, że jeżeli to nazywamy drogą to my mieszkamy przy luksusowych
drogach. To nie jest droga to jest wąski pas gruntu przysypany z wierzchu odrobiną żwiru,
który Pana Łochowicza nic nie kosztuje. Jeżeli jest to droga Gminna to każdy powinien tam
wjechać i bezpiecznie wyjechać. Jeżeli by jechał drugi samochód z przeciwka to nie byłoby
możliwości aby się minąć. A każda droga Gminna powinna mieć określoną szerokość. I w
związku z tym proszę Panią Wójt o przygotowanie dokumentacji na jakie podstawie ta droga
była budowana.
Kierownik Jesis jest to pas o szerokości 10 metrów, było to zlecone z łupanego betonu,
oczywiście było to zagęszczone żwirem. Jeżeli chodzi o geodezyjne sprawy, czyli
finansowanie geodety, robienie granic, dokonanie dokumentacji technicznej, te koszty
poniosła Stężyca.
Radna Adamczak ja mam kilka pytań dotyczących mojej miejscowości, ale najpierw proszę
Pana Przewodniczącego o skomentowanie §66.1 komisje stałe działają zgodnie z rocznym
planem pracy przedłożonym radzie, czy mogę prosić pana o komentarz.
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Przewodniczący Rady Legan w biurze rady już chyba się znajdują wszystkie plany pracy.
Radna Adamczak pytałam się dlatego, że pytałam się Przewodniczącej Komisji Oświaty i
uzyskałam odpowiedz, że naszą komisję to nie obowiązuje. Były składane interpelacje
poprzez Urząd Gminy do Starostwa, czy dostaliście państwo jakąś odpowiedz w sprawie
interpelacji, dotyczącej drogi prowadzącej do Janczewa, a zniszczonej ponieważ poprzednio
jeździły tamtędy ciężarowe samochody. Jest uszkodzony przepust na tej drodze, mieszkańcy
Różanek prosili mnie, aby to zgłosić. Ponieważ jest oni niebezpieczny i nie można
przejeżdżać, chciałam się również dowiedzieć, czy jest jakaś odpowiedz w sprawie ulicy
Kasztanowej. Bo mimo zapewnień przedstawiciela Starostwa, ja takiej odpowiedzi nie
uzyskałam. Dlatego się pytam, czy wy taką odpowiedz uzyskaliście jako Urząd.
Radny Korona w Santocku Radny Konieczuk mówił jak tam jest niebezpiecznie z powodu
tych chłopków wysuniętych w ulicę, czy powiat jakoś na to zareagował.
Wójt Gminy Mołodciak Gmina odpowiedzi nie otrzymała z wyjątkiem ulicy Kasztanowej,
ponieważ zadając pytanie do Starosty zawsze piszemy do wiadomości Radnych, w związku z
tym jak urząd otrzymuje odpowiedzi, to państwo również
Kierownik Kwiatkowski jeśli chodzi o ulicę Kasztanową, otrzymaliśmy odpowiedz ze
starostwa. W pierwszej wersji ich deklaracji było, że są zainteresowani remontem
nawierzchni ulicy Kasztanowej, bo według Starostwa wymóg jest taki, że na odcinku
przynajmniej 1 km i nawierzchni bitumicznej. Gdzie koszt jest ponad 200tys zł, my
odpisaliśmy w ten sposób, że nie widzimy potrzeby zrobienia takiego odcinka. Ulica
Kasztanowa w obrębie której są zabudowane i mieszkają ludzie, to jest odcinek w granicy 400
metrów. Ponieważ przedłużenie drogi znajduje się w obszarze lasów. Zaproponowaliśmy dla
Starostwa, że owszem jesteśmy zainteresowani współfinansowaniem wykonania remontu
nawierzchni ulicy Kasztanowej, ale na odcinku 400 metrów. Na dzień dzisiejszy nie
otrzymaliśmy odpowiedzi, czekamy na to.
Radna Adamczak w centrum Różanek stoją pełne kosze śmieci, kto usuwa te śmieci. Jaka
jest częstotliwość wywożenia.
Kierownik Kwiatkowski od dłuższego czasu jest taka sytuacja, że biuro pracy uruchomiło
pewien program w którym bezrobotni mogą skorzystać z oferty pracy, są to tzw prace
społeczno użytkowe. I my za porozumienie z GOPS zatrudniamy takie osoby. Zasada jest
taka, że osoby pracują w swoich miejscowościach. Jeśli chodzi o Różanki z tego programu są
zatrudnione dwie osoby. I oni powinni wykonywać generalnie też oczyszczanie tych koszy.
Jeśli jest taki problem to ja to oczywiście sam dopilnuje.
Radna Adamczak co dalej się dzieje z tymi odpadami, gdzie one są wywożone.
Wójt Gminy Mołodciak zakład komunalny lub Gmina wywozi te śmieci na chruścik.
Radna Adamczak w Różankach jest pomnik przyrody „Dąb”, który ma 460lat, ze zgrozą
zobaczyła, że on jest ścięta tak skandalicznie, że z niego został kikut. Czy Urząd Gminy
wydał pozwolenie na takie ścięcie gałęzi tego pomnika przyrody. Obserwując to, nie widać,
żeby było tam coś spróchniałego. Chciałabym wiedzieć, kto wydał taki pozwolenie, kto to
zrobił i gdzie się podziało to drewno.
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Kierownik Kwiatkowski jeżeli chodzi o Dąb w Różankach, zostało to zlecone przez Urząd
Gminy w ramach pielęgnacji drzew na terenie Gminy. Zostało to wykonane zgodnie ze
sztuką, w granicach maksymalnie 30% całej korony, czyli została zrobiona korekta.
Zdecydowaliśmy się zakwalifikować te drzewo do korekty, ponieważ mieszkańcy zgłaszali
potrzebę zrobienia takiej korekty, były rożne problemy z gałęziami, tworzące zagrożenie. A to
co zostało wykonane na pewno się zmieściło w granicach 30%. Jeśli ścina się całe drzewo to
wtedy decydujemy co robimy z tym drewnem, natomiast przy korekcie jest umowa, że firma
wykonująca korektę zabiera to drewno.
Radna Adamczak uważam, że nie jest to 30%, a zdecydowanie więcej. Wiem, że teraz,
siedząc tu nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, ale tym powinniśmy się zająć. Uważam, że
to jest skandal, że drzewo, które było chlubą Różanek jest w taki stanie. I, że trzeba go się
pozbyć. Jeśli by to było 30% nic bym nie miała przeciwko temu. Chciałam się jeszcze spytać,
o wysypisko śmieci, chodzi mi czy to wysypisko jest legalne. Na działce 177/4 gdzie
wywożone są odpady z cmentarza komunalnego w Różankach. Stwierdziłam ostatnio, że tam
nie leżą tylko wieńce, gałęzie, świerki, bo to się rozłoży, natomiast nie rozumiem, jak tam
można wywozić rzeczy plastikowe czy ze szkła. I jest to olbrzymia ilość. Chciałabym uzyskać
odpowiedz, czy to jest legalne wysypisko, dla cmentarza komunalnego w Różankach.
Wójt Gminy Mołodciak udzielimy odpowiedzi po sprawdzeniu.
Przewodniczący Rady Legan odczytał treść pisma z Ambasady Republiki Czeskiej w
Warszawie, oraz treść skargi jaka wpłynęła do Ambasady. Jeśli mogę powiedzieć kto
wypowiedział te słowa. W takim razie pozwiedzała to jedna z radnych Pani Grażyna
Zienkiewicz. Nie wiem co z tym mam zrobić, ponieważ art 257 kodeksu Karnego przeciwko
porządkowi publicznemu, kto publicznie znieważa grupę ludności, albo poszczególną osobę z
powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej narusza nietykalność
cielesną innej osoby, podlega każe pozbawienia wolności do lat 3.
Mecenas Grzesiowski zaproponowałbym odsłuchanie tego nagrania, i jeżeli Pani Radna
faktycznie te słowa wypowiedziała, to proszę aby się do tego odniosła. W jakim to padło
kontekście w jakim celu. Abyśmy mogli to oficjalnie przedstawić ambasadzie. Bo jeżeli
będzie to miało charakter przestępstwa, wówczas Przewodniczący Rady ma obowiązek
prawny zawiadomić organy ścigania o popełnionym przestępstwie.
Radny Kubera jeśli to stało się na komisji rewizyjnej, to na pewno w temacie prac nie
mieliśmy takiego tematu, może to była przerwa i rozmowa była luźna. Na pewno na
posiedzeniu komisji nie było rozpatrywane coś, co nie było zwarte w porządku obrad.
Został puszczony fragment nagrania z komisji rewizyjnej z dnia 16.12.2010 roku.
Radna Zienkiewicz podczas przerwy była mowa o urlopach i cała dyskusja dotyczyła
czasów kiedy była jeszcze Czechosłowacja, nie było to w trakcie komisji, było to w przerwie.
I prywatnie jako Grażyna Zienkiewicz, mam chyba prawo do własnego zdania jak mnie
traktowano w latach, kiedy jeździłam przez Czechy.
Radny Konieczuk Pan Korona wspomniał o pobycie przedstawiciela powiatu na sesji, była
poruszona sprawa słupków i spowalniaczy na drodze. Sprawa ta jest dla mnie już wyjaśniona.
Był przy tym też kierownik referatu drogowego, spotkaliśmy się na terenie Sanotcka z
przedstawicielem zarządu powiatowego dróg. Rozmawialiśmy, nie możemy na tym odcinku
drogi, który został odebrany, przez 3 lata nic ruszyć. I gdy przyjedzie komisja z UE, a będzie
brakowało jakiegoś słupka czy znaku nakażą zwrot dotacji.
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Radna Mazur nie jestem członkiem komisji rewizyjnej, na komisji chórem się nie rozmawia
więc, nawet jak nie było słowa przerwa, logiczne jest, że jak jest chaos to jest przerwa.
Nastąpiła wiosna, rozpoczynają się budowy i proszę o interwencję. Aby Gmina zobowiązała
się do tego, aby deweloperzy przywracali stan drogi do tej jaki był. W tej chwili po zimie na
osiedlach powstały wysypiska śmieci, jak były śniegi tego nie było widać.
Radna Adamczak ze dwa miesiące temu zwróciłam z się na piśmie do pana
przewodniczącego o zapisy elektroniczne z posiedzeń komisji w których nie uczestniczę. Co
muszę dostarczyć, aby taki protokoły i nagrania otrzymywać.
Radny Korona na podstawie tego co słyszałem z nagrania, w wypowiedzi Pani Radnej nie
było intencji obrazy Rodu Czeskiego, a nie żadnego, jeżeli mamy oceniać tą wypowiedz
również w formie prawnej, musimy pamiętać o tym znaczeniu wypowiedz. Jej treść, jest
ważna także w kontekście wypowiedzi. Do Pana Przewodniczącego i Pana Mecenasa, abyście
nie dramatyzowali sytuacji.
Przewodniczący Rady Legan nie za leżnie czy to jest przerwa, czy nie, lepiej nie używajmy
wulgaryzmów.
Radny Kubera jest obiekt dokumentów, czy nośniki są przekazywane, bo kiedyś było tak, że
przy zatwierdzeniu protokołu nośnik był usuwany. Bo nie długo dojdziemy do tego, że
będziemy chcieli coś z przez 20 lat.
Przewodniczący Rady Legan może jak będziemy pracować nad nowym statutem , to tam
określimy jak długo muszą być przechowywane nagrania.
Wójt Gminy Mołodciak otrzymaliśmy informację od ekspertów Jaspers dotyczącą stacji
uzdatniania wody w Różankach
Kierownik Jesis odczytał treść pisma
Radna Chmiel kwestia kanalizacji jest niezmiernie ważną sprawą, teraz nie zdołamy tego
przeanalizować, tym bardziej, że nie mamy żadnych dokumentów do tego. Dlatego proszę o
przygotowanie szczegółowej analizy, który z tych wariantów będzie bardziej korzystny i
przekazanie tego na komisję komunalną, ponieważ według właściwości powinna się tym
zająć.
Przewodniczący Rady Legan Ta sytuacja wraca jak bumerang, 8 lat temu przerabialiśmy to
samo. PWiK chciał połączyć Gorzów z Różankami rurą kanalizacyjną i wodociągiem,
wówczas mieszkańcy energicznie zaprotestowali. W takim wypadku PWiK zrezygnowało z
inwestycji w postaci rury wodociągowej. Do kanalizacji jako Gmina dołożyliśmy około pół
miliona zł, w tej chwili sytuacja wraca. A także w tej chwili nie jesteśmy tego rozwiązać.
Proszę o rozsądne rozpatrzenie tego ponieważ wszystkie miejscowości mają wodę z miasta.
Nawet sobie chwalą, nie jest to najgorsze rozwiązanie. I jeśli cokolwiek teraz się stanie, jakaś
awaria, to państwo jesteście pozbawieni wody pitnej. Dlatego proszę się zastanowić, czy nie
warto przyjąć tego rozwiązania.
Radna Adamczak również wnioskuje za tym, aby taką ważną sprawę przyjąć jako pkt. 1 na
posiedzeniu komisji komunalnej. I na świeżo bez zmęczenia rozpatrzeć dokładnie
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dokumentację i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Problem jest poważny i niezwykle
kosztowny.
Radna Zienkiewicz jak stoimy na dzień dzisiejszy z finansami gminy, jak to wszystko
wygląda. Jak wyglądają płatności za szkołę. Ponieważ dzisiaj byliśmy na kontroli w GOPS i
wyraźnie nam powiedziano, że na polecenie Pani Wójt kazano ograniczyć wypłaty świadczeń,
bo nie ma pieniędzy w gminie. I jak w ogóle wygląda sytuacja naszych kredytów.
Wójt Gminy Mołodciak płatności wykonujemy na bieżąco, jeśli chodzi o szkołę konkurs
będzie ogłoszony na jesień. To co tutaj słyszę to jestem zdumiona, jak Pani Kierownik mogła
takich informacji Państwu udzielić, żadnego zasiłku, żadnego wypłacania nie zatrzymałam.
Na ostatniej sesji mieliście Państwo informacji, że nie wypłacamy wszystkich kwot, które
dostajemy z rządu.
Radna Zienkiewicz z tego co pamiętam, z tego co było w budżecie, budowa to jest ogromna
inwestycja i idą tam olbrzymie pieniądze, jak podołamy tej inwestycji, skoro wiemy, że
dopiero na jesień rozpatrujemy, czy dostaniemy jakieś dodatkowe środki czy nie. Bo jest
ewentualność, że tych środków możemy nie otrzymać. Wtedy musimy wszystko sfinansować
sami, a wiadomo, że z kredytów. Ale tak to wygląda. Jakie są perspektywy, że te pieniądze
zostaną nam chociaż w części zwrócone.
Wójt Gminy Mołodciak żadne zadanie Gminy nie jest zatrzymane. I wszystko jest
realizowane zgonie z budżetem. Co do szkoły jesteśmy na bieżąco, nie mamy tu żadnych
nieporozumień.
Radny Brzana czy w ostatnim czasie odbyła się jakaś sprawa w sądzie między Gminą a
Agencją Mienia Wojskowego, czego to dotyczyło.
Wójt Gminy Mołodciak odbyła się taka sprawa. Agencja Mienia Wojskowego złożyła w
sądzie dwie apelacje, odwołała się do Warszawy, ale nie mamy rozstrzygnięcia, dotyczyło to
gruntów po poligonowe. Agencja Mienia Wojskowego rozmawia z nami o gruntach, które
kupiliśmy od miasta. Przygotuje informację i odpowiedzi przekażę.
Radna Kazimierczak chodzi o drogę krajową. Muldy, które stają się coraz bardziej
dokuczliwe dla mieszkańców, coraz więcej osób zgłasza, że trzęsą się domy i sama to
zaczynam odczuwać.
Radna Adamczak mam przed sobą gazetę „pl gorzów” „zastrzelili psa bo się wałęsał po
lesie” artykuł obiegł naszą gminę i więcej, a także pewnie Gorzów. W związku z tym, że jest
to sprawa bardzo bolesna, prosiłabym o komentarz, mam także pismo z towarzystwa opieki
nad zwierzętami w związku z tym prosiłabym o wyjaśnienie tej sprawy. Abyśmy, my jako
radni potrafili odpowiedzieć.
Pani Szczetyńska W piątek ukazała się artykuł w gazecie wyborczej „zastrzelili psa, bo
wałęsał się po lesie” sprawa jest bulwersująca. Ponieważ mamy XXI wiek środek europy, a u
nas w Gminie strzela się do psa. Przerażające jest to, że pies nikogo nie atakował,
skrzywdzony przez ludzi, bardzo płochliwy. Dano wiarę jednej bojaźliwej pani, która boi się
nawet własnego psa. A nie uwierzono pozostałym mieszkańcom, którzy twierdzili, że pies nie
jest natarczywy. Mieszkańcy ulicy Świerkowej, głównie ja, podjęliśmy decyzje, że będziemy
się starać socjalizować tego pas. A następnie adoptować. W artykule padły słowa Pani Wójt,
skoro wszyscy twierdzą, że pies nie był agresywny, to dlaczego nikt go nie przygarnął, na
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swoje podwórko. Przyjechałam tu po to, aby odpowiedzieć na to pytanie, nie trzeba być
behawiorystą, żeby wiedzieć, że pies skrzywdzony jest płochliwy, wymaga długiego czasu,
aby pies ponownie zaufał człowiekowi. To jest kwestia miesięcy. Pies przeżył 20 stopniowe
mrozy. Przerażające jest to, że nie przeżył nadgorliwości urzędników Gminy Kłodawa.
Wystarczyło nas zawiadomić, że są plany, aby go ustrzelić. Na własny koszt sprowadziłabym
weterynarza strzeliłby do niego środkiem uspakajającym, pies by usnął i na noszach zostałby
przeniesiony do kojca. I byłby socjalizowany na siłę. Chcieliśmy to zrobić nie łamiąc jego
psychiki. Na pewno pamiętacie okładkę naszych włodarzy Wieści Kłodawskie z Profesorem
Buzkiem. Uważam, że ogromny przyjaciel zwierząt profesor Buzek, gdyby wiedział, że w
naszej gminie bezdomność psów załatwia się w ten sposób, na pewno nie chciałby się
fotografować z włodarzami naszej gminy. Miarą społeczeństwa jest stosunek do zwierząt.
Towarzystwo opieki nad zwierzętami wystosowało pismo do Gminy, do tej pory nie ma
odpowiedzi. Po co czekać jeśli można odpowiedzieć od razu. W piśmie są postawione pytania
o konkretne dokumenty dotyczącej tej sprawy.
Wójt Gminy Mołodciak towarzystwo nie raz otrzymało od nas odpowiedz i otrzyma w
czasie. Gmina jest od zabezpieczenia bezpieczeństwa zwierząt i ludzi, szkoda że nie ma tu
pani która mnie błagała, że dziecka na przystanek już nie odprowadzi i nie pójdzie do szkoły.
Sprawa wałęsających się psów nie dotyczy tylko naszej gminy, ale wszystkich psów, przykro
jest jak ludzie biorą psa jako zabawkę. A potem wyrzucają, jeśli wzięliśmy tego psa, nie
róbmy mu tej krzywdy. Pani jak to zgłaszała powiedziała, że zgłosi to do telewizji, bo pies
najczęściej przebywa w lesie. Na podwórzu tej pani były szczątki zwierzyny, obawiała się, że
to samo spotka jej dziecko. Zgodnie z procedurą zwierzęta na terenie lasów, samorząd zgłasza
do koła myśliwskiego, w gestii którego jest to terytorium, przekazuje do rozpatrzenia sprawę.
Odpowiedz na pewno otrzyma, nie ustosunkowuje się do sytuacji w mediach ponieważ nie
jest to dla mnie wykładnią. Trzeba tutaj wszystkie aspekty tej sytuacji rozważyć. Nie trwało
to tydzień, dwa, tylko trwało to od jesień ubiegłego roku.
Radna Zienkiewicz przeczytałam ten artykuł i od piątku nurtuje mnie myśl, dlaczego jest tak
łatwo zabijać, a tak trudno pomagać. Kto ma prawo być Bogiem i decydować o życiu,
nieważne czy to jest pies czy to jest jakieś inne stworzenie. Żyjemy w XXI w i problem psa,
który nie ma domu jest inaczej rozwiązywany. Jeśli można było do niego strzelić z broni
palnej, to jednocześnie mogliśmy strzelić do niego środkami usypiającymi i oddać go do
schroniska. A jeśli jakaś Pani tak strasznie się bała, to mogła przez tydzień wystawiać temu
psu miskę z jedzeniem. Pies nauczyłby się przychodzić na określoną godzinę, bo to jest w
naturze psa. A jeśli ktoś by nie miał na puszkę karmy, to wystarczyłoby zapytać, czy ktoś by
nie pomógł w tym zakresie.
Radna Mazur każdy z nas ma zupełnie inne doświadczenie. Opowiem o swoim
doświadczeniu, mieszkam w Kłodawie od 6-7 lat. I byłam pierwszą mieszkanką osiedla gdzie
było tylko pole , mnóstwo psów wałęsających się po naszym osiedlu. Okazałam dobre serce
psu, nakarmiłam, pies już się zaczął przyzwyczajać do mnie, ale był bardzo agresywny wobec
innych. Wystarczył jeden telefon do Gminy i sprawa została załatwiona tak jak należy. Psy
zostały złapane przez odpowiednie służby i odwiezione do schroniska.
Przewodniczący Rady Legan mamy problem zwierząt mimo XXI nieopanowany uważam,
że powinno się prowadzić badania, kto powinien mieć psa. Ponieważ w większości
przypadków są to zabawki, które są później wyrzucane na śmietnisko.
Radny Korona zgadzam się, że jest problem ze zwierzętami. Problemy są czasem trudne do
rozwiązania, ale rozwiązać je trzeba. Niepokojące dla mnie w tej całej sprawie jest to, że
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władza Gminy podjęła działanie, które jest bardzo wątpliwe z moralnego punktu widzenia.
Rozumiem, że Pani Wójt jak i jej służby próbowały usunąć problem. I coś, co komuś mogło
się wydawać potencjalnym zagrożeniem. Przecież był na to sposób, nie koniecznie trzeba
było strzelać ostrą amunicją, ale można było strzelić środkiem usypiającym. Przecież uciekają
lwy, tygrysy, zwierzęta o wiele groźniejsze. A pies jest zwierzęciem udomowionym i nie ma
w genach wpisanej agresji. Czy rzeczywiście istniała konieczność zabicia tego zwierzęcia.
Jestem głęboko przekonany, że nie. A coś w tym wszystkim jest naprawdę niepokojące.
Działanie władzy jest to przykład dla społeczeństwa. Władza z samej natury jest obdarzona
zaufaniem społeczeństwa. Jeżeli władza coś robi, to przeciętny mieszkaniec uważa, że to jest
zachowanie do naśladowania. Ja się obawiam, że tego aspektu nie wzięła pod uwagę Pani
Wójt, podejmując taką decyzję. Pani Wójt dała taki przykład, mamy problem ze zwierzęciem
to go zabijmy. Władza powinna dawać przykład humanitaryzmu., nie tylko w stosunku do
ludzi, ale także do zwierząt. W naszej kulturze wyróżnia się fakt traktowania psa czy konia.
Uważam, że powinniśmy jako Rada ubolewać nad tym, że w naszej Gminie została złamana
pewna norma cywilizacyjna.
Wójt Gminy Mołodciak proszę nie insynuować takich rzeczy. To nie Gmina zleciła zabicie
psa. I państwo też tego na piśmie nie macie. Trzeba zapytać Koła Łowieckiego, czy w ogóle
został zastrzelony. Proszę nie przekłamywać takich informacji.
Radna Kowalska Pani Wójt też musiała dokonać wyboru, wybrać dziecko zagrożone, a pasa.
Każdy z nas wybrałby dziecko. A po drugie uważam, że Pani też się bała tego psa, bo koło
mnie wyrzucono wilczura wystarczyły 3 dni. A pies do dzisiaj jest ze mną. A Pani mówi, że
potrzeba 3-4 miesiące.
Radny Konieczuk do czego my zmierzamy, do czego dążymy w tej radzie, bo zapowiadało
się wszystko dobrze. A dzisiaj przez każdego przemawia zawiść. Wiele razy miałem okazje
obserwować, ponieważ mieszkam na wasi. Gdzie są te towarzystwa opieki nad zwierzętami,
jak przywożą zwierzęta z Gorzowa i wyrzucają je. Nie był to pies na pewno z Santocka, ani z
pobliskich wsi. Gdyby to był pies miejscowy wróciłby do swojego właściciela. A ile razy
idzie głodne dziecko, wtedy nie ma nikogo, aby się zajął tym dzieckiem. Czy ktoś da temu
głodnemu dziecku jeść. Pani mówi, że Pani chciała go przygarnąć, Ja byłem u Pani z osobą z
Ochrony Środowiska. Nie było tego psa, nie można było go w ogóle znaleźć.
Pani Szczetyńska chciałam odpowiedzieć krótko Pani Radnej Kowalskiej, ten pies był
dokarmiany od dwóch tygodni. W momencie kiedy podjęliśmy decyzję, że chcemy
adoptować psa. Przychodził jak w zegarku porywał pojemnik z jedzeniem i uciekał do lasu.
Radna Mazur ja mam tylko pytanie do Pani czy Pani jest na tyle świadoma, że w momencie
kiedy możemy zgłosić pod numer telefonu, że pies biega i się wałęsa na osiedlach zagraża
bezpieczeństwu. dzieciom. Czy od tego momentu towarzystwo opieki nad zwierzętami,
przejmie odpowiedzialność na siebie, za pewne szkody jakie pies może wyrządzić. Uważam,
że należy się poczuwać do zabezpieczenia wałęsającego się psa.
Radna Zienkiewicz najwięcej wałęsających się psów po wsi jest tych psów, które mają
właściciela w tej wsi. I nikt na to nie reaguje. Zacznijmy od tego, a przestańmy ze
strzelaniem.
Radny Kubera uważam, że za bezpieczeństwo mieszkańców jest odpowiedzialna Pani Wójt,
czy jest ostatnio jakiś tydzień, żebyśmy nie słyszeli, że jest wałęsający pies, że pies kogoś
pogryzł czy zagryzł. A co by się stało gdyby ten pies faktycznie zaatakował dziecko. Łatwo
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jest mówić, że Pani Wójt nie zabezpieczyła i tak dalej. Pochylmy się jednak nad tym, co
powiedział Radny Konieczuk, że jest mnóstwo głodnych dzieci. Nie wracają do domu,
ponieważ nie mają po co wracać, bo jest zimno. Bezpieczeństwo ludzi i dzieci jest
podstawowe. Prawa łowieckie są ustalone, jest na to ustawa i my się do tego nie mieszajmy.
Od godziny rozmawiamy o psie, gdzie nie wiadomo do końca, czy został zastrzelony, czy
może uciekł.
Pan Lawer celem tej debaty, było chyba to, aby ta sytuacja się nigdy nie powtórzyła.
Chciałbym zwrócić uwagę, że taka sytuacja także miała miejsce w Różankach, chodzi o Pana
Czesława Papisa. Osoba, która tak zawładnęła wioską. Moim daniem, jeśli każdy nie
doświadczy tego na swojej skórze to nie zareaguje. Doszło do podpalenia budynku Pana
Potockiego. Pan Potocki sam zareagował tak jak powinien, aby ten problem zamknąć. Mimo,
że jako były radny wielokrotnie zwracałem uwagę na tą sprawę, że ta osoba jest zagrożeniem.
Dostałem odpowiedz, że też jestem radym i powinienem zareagować. Chciałbym, żeby ten
przykład który zaistniał, aby się nie powtórzył.
Dyrektor Żołądziejewska otrzymała informację od Pani Wójt, że chodzi o sprawę pas. W
miesiącu październiku otrzymałam kilka telefonów od mamy uczennicy, która mieszka w
Santocku, że mam spowodować, aby dziecko bezpiecznie dotarło do szkoły. Zrobiłam z tego
notatkę służbową i oddałam do gminy. Sprawa dalej została załatwiona przez Urząd Gminy.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan zamknął punkt wolne
wnioski.
Pkt. 6 Zamknięcie VI Sesji Rady Gminy Kłodawa
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Legan zamknął VI Sesję
Rady Gminy Kłodawa.
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