Protokół z posiedzenia X Sesji
Rady Gminy Kłodawa,
która odbyła się 31 sierpnia 2011r.
w Sali Wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.
Porządek obrad
1) Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie posiedzenia,
b) stwierdzenie quorum,
c) przyjęcie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołów z IX Sesji Rady Gminy Kłodawa.
2) Sprawozdanie Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej.
3) Interpelacje i zapytania radnych.
4) Sprawozdanie Dyrektorów Zespołów Szkół w Kłodawie i Różankach na temat działalności
szkoły, realizacji wydatków za I półrocze 2011r. oraz przygotowania do nowego roku
szkolnego.
5) Sprawozdanie Dyrektora Przedszkola w Kłodawie na temat działalności przedszkola,
realizacji wydatków za I półrocze 2011r. oraz przygotowania do nowego roku szkolnego.
6) Uchwalenie uchwał w sprawach:
a) zmiany regulaminu wynagrodzenia nauczycieli,
b) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom
realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, nauczycielom zajęć
rewalidacyjnych,
c) opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodawa,
d) zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie,
e) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowaną przez
Państwową Straż Pożarną.
f) nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa,
g) nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa,
h) nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa,
i) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w
obrębie wsi Kłodawa gmina Kłodawa,
j) wyrażenia zgody na najem lokalu nr 10 położonego w budynku nr 1B przy ul. Osiedlowej
w Wojcieszycach stanowiącego własność Gminy Kłodawa na czas nieoznaczony oraz zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy,
k) wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Kłodawie służebnością
drogową,
l) wyrażenie zgody na sprzedaż działki nr 1/2 położonej w Rybakowie stanowiącej własność
Gminy Kłodawa,
ł) wyrażenie zgody na sprzedaż działki nr 41/6 położonej w Różankach stanowiącej własność
Gminy Kłodawa,
m) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla
miejscowości Rybakowo w rejonie ulic: Sosnowej i Łąkowej,
n) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla
miejscowości Chwalęcice w rejonie ulicy Lipowej,
o) zmiany uchwały LV/386/10 z dnia 10 listopada 2010r. dotyczącej zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Różanki na lata 2010-2018
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p) uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Kłodawa,
r) powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników do Sądu
Okręgowego i Rejonowego w Gorzowie Wlkp.
7) Wolne wnioski.
8). Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Pkt. 1a. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Legan- otwarcie obrad X Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Pkt. 1b. Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Legan- na podstawie dołączonej listy obecności stwierdził, że w sesji
uczestniczy 13 radnych, wobec czego sesja jest prawomocna.
Radni nieobecni: Katarzyna Chmiel, Wioletta Mazur.
Pkt. 1c. Przyjęcie porządku obrad.
Wójt Gminy Mołodciak- poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
Przewodniczący Rady Legan- poddał wniosek pod głosowanie
wniosek został przyjęty jednogłośnie, projekt uchwały został zapisany pod podpunktem „s”
Radny Korona- poprosił o wprowadzenie do porządku obrad punktu „wyjaśnienie sprawy
wynajmu Sali wiejskiej w Kłodawie.”
Przewodniczący Rady Legan- poddał wniosek pod głosowanie
Głosy za -2
Głosy przeciw -6
Głosy wstrzymujące się -5
wniosek nie został przyjęty
Radny Korona- złożył wniosek o wprowadzenie uchwały w sprawie uzupełnienia składu
Komisji Rewizyjnej do porządku obrad
Przewodniczący Rady Legan- poddał wniosek pod głosowanie.
głosy za- 5
głosy przeciw- 4
głosy wstrzymujące się- 4
Wniosek został przyjęty „uchwała w sprawie uzupełnienia składu komisji rewizyjne” i
została zapisana pod punktem „p”.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał pod głosowanie
porządek obrad
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Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie
Pkt. d) przyjęcie protokołów z IX Sesji Rady Gminy Kłodawa
Radni- zgłosili uwagi do protokołu.
Radny Korona- złożył wniosek formalny o nieprzyjmowanie protokołu z IX sesji Rady
Gminy.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał pod głosowanie
przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy
Głosy za -2
Głosy przeciw- 7
Głosy wstrzymujące się- 3
Wniosek nie został przyjęty
Radna Zienkiewicz- poinformowała, jak wygląda formalne przyjęcie protokołu oraz
naniesienie poprawek do protokołu.
Radny Korona- poinformował, że jego wypowiedź została przekształcona.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał pod głosowanie
przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy
Protokół nie został przyjęty.
Pkt. 2 Sprawozdania Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej
Wójt Gminy Mołodciak- przedstawiła informacje z działalności międzysesyjnej w Gminie
Kłodawa. Wójt Gminy podziękowała za gościnę radzie sołeckiej na dożynkach gminnych w
Chwalęcicach. Jednocześnie poinformowała, o sytuacji, która miała miejsce po dożynkachzdjęcia i artykułu umieszczonego na stronie wojcieszyce.info.pl. Wójt przedstawiła również
projekty, jakie są realizowane przez Gminę Kłodawa.
Kierownik Wójcik- przedstawiła informacje w sprawie realizowanego projektu pod nazwą
„Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji” realizowanego przez GOPS.
Dyrektor Turska- przedstawiała informacje o zbliżających się spotkaniach dla dzieci.
Radna Adamczak- podziękowała Wójtowi Gminy Kłodawa oraz kierownikowi
Kwiatkowskiemu za szybkie odpowiedzi na złożone interpelacje, a także poinformowała, że
w miejscowości Różanki także były realizowane zadania, które nie zostały uwzględnione w
informacji międzysesyjnej.
Radny Kubera- podziękował Wójtowi Gminy za budowę schetynówki.
Radny Korona- zadał pytania dotyczące informacji z działalności międzysesyjnej m.in. Sali
wiejskiej w Łośnie. Radny podziękował za zainteresowanie stroną internetową sołectwa
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Wojcieszyce. Jednocześnie poinformował, że jeżeli ktoś jest obrażony, tym co zostało
umieszczone na stronie, może podać radnego jako administratora strony do sądu. Radny
nawiązał również do komentarza pod zdjęciem, na którym widnieje wieniec dożynkowy
sołectwa Chwalęcice.
Sołtys Ostrycharz- wyraził oburzenie sołtysów dotyczące postępowania radnego Korony
oraz poinformował, że swoimi czynami obraził wszystkie sołectwa Gminy Kłodawa.
Sołtys Maciejewska- wyraziła swoje negatywne zdanie dotyczące postępowania radnego
Korony.
Sołtys Hreniak- poinformowała, że wieniec był robiony przez młodzież, która miała taką
wizję.
Radna Piotrzkiewicz- wyraziła swoje oburzenie i niesmak w w/w sprawie oraz poprosiła,
aby miejscowości Chwalęcice nie umieszczać na stronie Wojcieszyce.info.pl
Radna Zienkiewicz- poinformowała, że nie można zniechęcać i obrażać młodych ludzi,
którzy mają odmienne zdanie. Radna pochwaliła zajęcia, które odbywały się podczas lata dla
dzieci i młodzieży.
Radna Kaźmierczak- złożyła gratulacje dyrektorowi GOK za przygotowanie tegorocznych
dożynek, informując jednak, że cała zabawa i wspomnienia z dożynek zostały zepsute.
Sołtys Korona- zadała pytania dotyczące zadań związanych z kosmetyką stadionu w
Wojcieszycach oraz poinformowała, że trzeba pochwalić pracę osoby, która prowadzi stronę
internetową sołectwa wsi Wojcieszyce. Sołtys Korona przeprosiła młodzież, która została
urażona artykułem umieszczonym na stronie Wojcieszyce.info.p
Wójt Gminy Mołodciak- wyraziła swoje negatywne zdanie dotyczące postępowania
radnego, który prowadzi stronę Wojcieszyce.info.pl.
Dyrektor Pikuła- podziękował za miłe słowa dotyczące GOK, jednocześnie wyraził swoją
negatywną opinię dotyczącą artykułu zamieszczonego na stronie Wojcieszyce.info.pl
Radna Kowalska- zapytała jak by zareagowało sołectwo Wojcieszyce, gdyby takie
komentarze dotyczyły ich miejscowości.
Radny Kubera- wyraził swoją negatywną opinię dotyczącą artykułu zamieszczonego na
stronie Wojcieszyce.info.pl oraz podkreślił, że Wójt Gminy Kłodawa oraz Przewodniczący
Rady powinni mieć miejsce, gdzie można byłoby zaprosić gości.
Radna Zienkiewicz- złożyła wniosek formalny o ograniczenie czasu wypowiedzi (do 3
minut) oraz ilości wystąpień.
Radny Korona- wyraził niezadowolenie ze złożonego wniosku formalnego.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał wniosek
formalny pod głosowanie
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Głosy za- 10
Głosy przeciw- 2
Głosy wstrzymujące się- 1
Wniosek formalny został przyjęty.
Radny Konieczuk- również wyraził swoje negatywne stanowisko dotyczące postępowania
radnego Korony, sugerując jednocześnie, aby przeprosił wszystkie osoby, które zostały
urażone tym postępowaniem.
Radny Korona- poinformował, że strona internetowa Wojcieszyce.info.pl jest stroną
autorstwa jego osoby, zaznaczając, jeżeli ktoś ma pretensje, to tylko do administratora strony.
Radny podtrzymał swoje stanowisko: „tego czegoś nie można nazwać wieńcem
dożynkowym”. Jednocześnie poinformował, że jeżeli ktoś poczuł się obrażony, prosi o
przyjęcie przeprosin.
Wójt Gminy Mołodciak- poinformowała, że odpowiedź w sprawie wynajmu sal wiejskich
radny otrzyma drogą pisemną.
Radny Korona- zaznaczył, że odpowiedź zostanie upubliczniona.
Radny Brzana- „dziwi mnie to, że przewodniczący komisji rewizyjnej nie chce wyjaśnienia
tej sprawy”. Radny zaznaczył, że to nie jest tylko jedna umowa, która została tak zakończona.
Radny Korona- poinformował, że jego to nie dziwi, gdyż radny jest zamieszany w tę sprawę,
a gdyby posiadał trochę honoru, złożyłby rezygnację.
Pkt. 3 interpelacje i zapytania radnych
Radny Konieczuk- przypomniał, że podczas sesji objazdowej radni byli na starym
wysypisku śmieci, gdzie miało powstać oczko wodne- „czy coś w tym kierunku zostało
zrobione?” Radny jednocześnie zgłosił prośbę do Wójta Gminy, aby boisko w Santocko
wyposażyć w bramki.
Kierownik Jesis- odpowiedział na w/w pytanie dotyczące uprzątnięcia wysypiska
Kierownik Kwiatkowski- poinformował, że do projektu budżetu zostanie wniesiony zakup
bramek na w/w boisko
Radna Kaźmierczak- zadała pytania dotyczące autobusów kursujących do Różanek oraz
terminu konsultacji. Radna poinformowała, że ulicą Bukową jeżdżą samochody ciężarowe z
dłużycą oraz zgłosiła awarie lamp na osiedlu parkowym.
Kierownik Kwiatkowski- odpowiedział na w/w pytania.
Radna Zienkiewicz- przypomniała o dziurach na ul. Lipowej w Chwalęcicach, sprawa
została zgłaszano na sesji w czerwcu. Radna zgłosiła jeżdżący beczkowóz, który zagraża
wszystkim znajdującym się na drodze. Jednocześnie radna poprosiła o przedstawianie na
najbliższym posiedzeniu komisji budżetu, jak gmina widzi politykę odpadów.
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Kierownik Kwiatkowski- odpowiedział na w/w pytania, informując, że w gminie są pisma
do wglądu, które były wysyłane do starostwa w sprawie dziur oraz do Pana Zarabskiego w
sprawie segregacji śmieci.
Komendant Matczak- poinformował, że zostaną podjęte działania w sprawie jeżdżącego
beczkowozu.
Radna Adamczak- poinformowała, że rada sołecka w Różankach powołała grupę roboczą do
spraw udrażniania rowów melioracyjnych, prosząc jednocześnie o pomoc z Urzędu Gminy, a
także radna przypomniała o zaproszeniu na kolejne posiedzenie sesji przedstawiciela dróg
krajowych.
Radna Zienkiewicz- poprosiła o złożenie pisma do policji w sprawie złego stanu dróg, które
zagrażają bezpieczeństwu użytkowników.
Przewodniczący Rady Legan- odpowiedział na w/z pytanie, informując, że na kolejne
posiedzenie sesji zostanie zaproszony przedstawiciel dróg krajowych.
Radny Powiatowy Mołodciak- poinformował, że dziury są i będą ze względu na złego
wykonawcę.
Radna Adamczak- poprosiła o pomoc Komendanta Straży Gminnej w sprawie nawiezionych
gałęzi do rowów melioracyjnych w Różankach.
Radny Brzana- zadał pytanie dotyczące schroniska dla zwierząt, które było tematem na
spotkaniu z prezydentem. Przewodniczący Rady zaproponował wówczas, aby takie
schronisko utworzyć w Wojcieszycach.
Przewodniczący Rady Legan- odpowiedział na w/z pytanie, informując, że nie
wypowiedział takiego zdania.
Sołtys Maciejewska- zadała pytania dotyczące kanalizacji w miejscowości Mironice.
Kierownik Jesis- odpowiedział na w/w pytanie, informując, że Mironice nie są objęte III
etapem rozbudowy kanalizacji
Sołtys Korona- zadała pytanie dotyczące kanalizacji w Wojcieszycach oraz zapytała, które
odcinki kanalizacji będą realizowane w w/w miejscowości. Sołtys Korona poinformowała, że
na wysokości ul. Parkowej w kierunku Strzelce Krajeńskie jest nieszczelna kanalizacja, z
której wydobywa się nieprzyjemna woń.
Kierownik Jesis- odpowiedział na w/w pytania, informując, że na stronie www.klodawa.pl
znajduje się wykaz odcinków objętych III etapem rozbudowy kanalizacji.
Radny Korna- uzupełnił wypowiedź sołtys Korona, informując, że w miejscu, gdzie czuć
nieprzyjemny, zapach znajdują się działki, które zostały sprzedane.
Radna Zienkiewicz- przypomniała, że kiedyś były odpowiednie druki do zgłaszania
interpelacji.

6

Przewodniczący Rady Legan- poinformował, że na kolejnych posiedzeniach sesji takie
druki będą.
Radny Korona- zadał pytanie dotyczące aglomeracji gorzowskiej, w skład której ma
wchodzić 25 gmin. Radny poinformował jednocześnie, że prasa donosi o podpisaniu jakiegoś
dokument, jaka jest jego treść.
Wójt Gminy Mołodciak- odpowiedziała na w/w pytanie, informując, że w chwili
przystępowania do aglomeracji Wójt Gminy przedstawi projekt uchwały w tej sprawie.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan zamknął punkt zapytania i
interpelacje radnych
pkt. 4 Sprawozdania Dyrektorów Zespołów Szkół w Kłodawie i Różankach na temat
działalności szkoły, realizacji wydatków za I półrocze 2011r. oraz przygotowania do nowego
roku szkolnego.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Kowalska- przedstawiła pozytywną opinię komisji.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał pod głosowanie
sprawozdania Dyrektorów Zespołów Szkół
Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie
Radny Korona nieobecny przy głosowaniu.
Pkt. 5 Sprawozdanie Dyrektora Przedszkola w Kłodawie na temat działalności przedszkola,
realizacji wydatków za I półrocze 2011r. oraz przygotowania do nowego roku szkolnego.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Kowalska- przedstawiła pozytywną opinię komisji.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał pod głosowanie
sprawozdanie Dyrektorów Zespołów Szkół.
Sprawozdania zostało przyjęte jednogłośnie
Radny Korona nieobecny przy głosowaniu.
Pkt. 6 Uchwalenie uchwał w sprawac:
pkt. a) zmiany regulaminu wynagrodzenia nauczycieli,
Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła pozytywną opinię komisji
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Uchwała został przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr X/56/11
Radny Korona nieobecny przy głosowaniu.
pkt. b) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom
realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
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tygodniowym obowiązkowym
rewalidacyjnych,

wymiarze

godzin,

pedagogom,

nauczycielom

zajęć

Przewodnicząca Komisji Oświaty Kowalska- przedstawiła pozytywną opinię komisji
Radna Adamczak- złożyła apel, aby wycofać projekt uchwały; uzasadniała swoje
stanowisko.
Dyrektor Żołądziejewska- odpowiedziała na apel radnej; uzasadniała projekt uchwały.
Radna Zienkiewicz- poprosiła radną Adamczak o uzasadnienie swojego zdania.
Radna Adamczak- uzasadniła swoje stanowisko oraz poprosiła o przedstawienie
negatywnych opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego a także związku Solidarność.
V-ce Przewodniczący Rady Bieryło- odczytał w/w pisma.
Dyrektor Żołądziejewska- odpowiedziała na w/w pytanie, omawiając charakter pracy
pedagoga.
Radna Zienkiewicz- przedstawiła swoje stanowisko, informując, że dzieci, które potrzebują
indywidualnej opieki, nie mogą na zajęciach rewalidacyjnych przebywać w dwójkę lub trójkę,
gdyż są to dzieci, mające inne problemy.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Głosy za- 8
Głosy przeciw -3
Głosy wstrzymujące się-2
Uchwała został przyjęta i zarejestrowana pod nr X/57/11
Pkt. c) opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę
Kłodawa,
Przewodnicząca Komisji Oświaty Kowalska- przedstawiła pozytywną opinię komisji.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Uchwała został przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr X/58/11
Radna Kaźmierczak nieobecna przy głosowaniu.
pkt. d) zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie,
Przewodnicząca Komisji Oświaty Kowalska- przedstawiła pozytywną opinię komisji.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
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Uchwała został przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr X/59/11
Radna Kaźmierczak nieobecna przy głosowaniu.
Pkt. e) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży
Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.
Przewodniczący Komisji Komunalnej Konieczuk- przedstawił pozytywną opinię
komisji.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Głosy za- 8
Głosy przeciw- 2
Głosy wstrzymujące się- 2
Uchwała został przyjęta i zarejestrowana pod nr X/60/11
Radna Kaźmierczak nieobecna przy głosowaniu
Pkt. f) nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa (Jagodowa)
Przewodniczący Komisji Komunalnej Konieczuk- przedstawił pozytywną opinię
komisji.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Uchwała został przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr X/61/11
Radna Kaźmierczak nieobecna przy głosowaniu
Pkt.g) nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa (Malinowa)
Przewodniczący Komisji Komunalnej Konieczuk- przedstawił pozytywną opinię
komisji.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Uchwała został przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr X/62/11
Radna Kaźmierczak nieobecna przy głosowaniu
Pkt. h) nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa (Serdeczna)
Przewodniczący Komisji Komunalnej Konieczuk- przedstawił pozytywną opinię
komisji.
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W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Uchwała został przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr X/63/11
Radna Kaźmierczak nieobecna przy głosowaniu
Pkt. i) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości
położonej w obrębie wsi Kłodawa gmina Kłodawa,
Przewodniczący Komisji Komunalnej Konieczuk- przedstawił pozytywną opinię
komisji.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Kowalska- przedstawiła pozytywną opinię komisji.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Uchwała został przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr X/64/11
Radna Kaźmierczak nieobecna przy głosowaniu
Pkt. j) wyrażenia zgody na najem lokalu nr 10 położonego w budynku nr 1B przy ul.
Osiedlowej w Wojcieszycach stanowiącego własność Gminy Kłodawa na czas nieoznaczony
oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy,
Przewodniczący Komisji Komunalnej Radny Konieczuk- poinformował, że na komisji
komunalnej projekt uchwały nie był opiniowany do chwili wyjaśnienia wątpliwości przez
Wójta Gminy i jego służby.
Wójt Gminy Mołodciak- omówiła sposób sprzedaży bądź wynajmu w/w lokalu.
Radny Korona- zadał pytanie dotyczące sprzedaży lokalu poprzez przetarg.
Radna Zienkiewicz- zadała pytanie dotyczące konieczności podjęcia w/w projektu uchwały.
Mecenas Grzesiowski- odpowiedział na w/w pytania, wyjaśniając potrzebę podjęcia projektu
uchwały.
Radny Korona- poinformował, że sprzedaż bezprzetargowa może zostać źle odebrana przez
mieszkańców.
Radna Zienkiewicz- zadała pytanie dotyczące terminu sprzedaży w/w mieszkania.
Kierownik Jesis- odpowiedział na w/w pytanie, informując, że trzeba zachować terminy.
Radny Brzana- poinformował, że kilka miesięcy wcześniej u sekretarza Gminy była
mieszkanka Wojcieszyc, która chciała nabyć mieszkanie, w taki osób, jaki znajduje się w
uzasadnieniu i otrzymała odpowiedz, że nie ma takiej możliwości.
Kierownik Jesis- odpowiedział na w/w pytanie, informując, że podjęcie uchwały umożliwi
takie rozwiązanie.
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Radni Brzana i Korona- zadali pytanie dotyczące sposobu wybrania osoby, która dokona
zakupu w/w mieszkania.
Wójt Gminy Mołodciak oraz Mecenas Grzesiowski- odpowiedzieli na w/w pytanie
informując, że projekt uchwały wprowadza ograniczenia do trybu przetargowego. Wójt
Gminy poinformowała, że celem sprzedaży jest troska, aby zimą mieszkanie nie stało puste.
Radna Zienkiewicz –„czyli podjęcie uchwały umożliwi zagospodarowanie tego mieszkania i
wszystko będzie zgodne z prawem”.
Radny Kubera- poparł stanowisko Wójta Gminy.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Głosy za- 10
Głosy przeciw- 2
Głosy wstrzymujące się --Uchwała został przyjęta i zarejestrowana pod nr X/65/11
Radna Kaźmierczak nieobecna przy głosowaniu
pkt k) wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Kłodawie służebnością
drogową,
Radna Zienkiewicz- przedstawiła swoje zdanie dotyczące przygotowania projektów uchwały
oraz materiałów na posiedzenie komisji i sesji.
Radny Korona- poparł stanowisko radnej Zienkiewicz oraz omówił, jak powinno wyglądać
przygotowanie projektu uchwały.
Kierownik Jesis- omówił zaistniały błąd.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Uchwała został przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr X/66/11
Radna Kaźmierczak nieobecna przy głosowaniu
pkt. l) wyrażenie zgody na sprzedaż działki nr 1/2 położonej w Rybakowie stanowiącej
własność Gminy Kłodawa,
Radny Konieczuk- poinformował, że na komisji komunalnej zaistniały kontrowersje,
ponieważ radny Szyliński poinformował, że na tej działce kiedyś mógł się znajdować
cmentarz. W związku z powyższym komisja komunalna nie wydała opinii.
Wójt Gminy Mołodciak- poinformowała, że konserwator zabytków, przesłał odpowiedź do
Urzędu Gminy, że na w/w działce nie znajduje się miejsce pochówku.

11

Radny Szyliński- poinformował, że przeprowadził wywiady z najstarszymi mieszkańcami
Rybakowa, którzy potwierdzają, że nigdy nie było tam cmentarza.
Przewodniczący Rady Legan- odczytał pismo Lubuskiego Konserwatora Zabytków.
Radna Zienkiewicz- zaproponowała, aby odłożyć projekt uchwały do momentu sprawdzenia
wszystkich poszlak, które mogłoby wnieść informacje do sprawy.
Kierownik Jesis- poinformował, że w urzędzie nie znajdują się dokumenty, które mogłyby
potwierdzić informacje, że na w/w działce znajduje się cmentarz.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Głosy za- 10
Głosy przeciw- 2
Głosy wstrzymujące się --Uchwała został przyjęta i zarejestrowana pod nr X/67/11
Radna Kaźmierczak nieobecna przy głosowaniu
Pkt. ł) wyrażenie zgody na sprzedaż działki nr 41/6 położonej w Różankach stanowiącej
własność Gminy Kłodawa,
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Uchwała został przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr X/68/11
Radna Kaźmierczak nieobecna przy głosowaniu
Pkt. m) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa
dla miejscowości Rybakowo w rejonie ulic: Sosnowej i Łąkowej,
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Uchwała został przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr X/69/11
Radna Kaźmierczak nieobecna przy głosowaniu
Pkt. n) chwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa
dla miejscowości Chwalęcice w rejonie ulicy Lipowej,
Kierownik Jesis- omówił wniesione uwagi do planu zagospodarowania m. Chwalęcice.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał podtrzymanie stanowiska
Wójta Gminy pod głosowanie
Stanowisko Wójta zostało podtrzymane jednogłośnie
Radna Kaźmierczak nieobecna przy głosowaniu
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W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Uchwała został przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr X/70/11
Radna Kaźmierczak nieobecna przy głosowaniu
Pkt. o) zmiany uchwały LV/386/10 z dnia 10 listopada 2010r. dotyczącej zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Różanki na lata 2010-2018
Sołtys Kłos- Gryska- poinformowała, że harmonogram nie jest spójny z oryginalnym
harmonogramem. W związku z powyższym, zadania sołectwa Różanki- Szklarnia nie zostały
umieszczone w w/w harmonogramie.
Sołtys Banicki- poinformował, że harmonogram dotyczy dwóch sołectw, natomiast w
harmonogramie w/w projektu uchwały nie zostały umieszczone zadania Różanek- Szklarni.
Radna Kowalska- złożył wniosek formalny o wycofanie projektu uchwały z porządku
obrad
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał wniosek
formalny pod głosowanie.
Głosy za -8
Głosy przeciw -2
Głosy wstrzymujące się- 2
Wniosek został przyjęty.
Radna Kaźmierczak nieobecna przy głosowaniu
Pkt. p) uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Kłodawa,
Przewodniczący Rady Legan- poinformował, że radna Zienkiewicz złożyła na piśmie
rezygnację z pracy w Komisji Rewizyjnej, wyrażając jednocześnie chęć pracy w Komisji
Komunalnej.
Radna Zienkiewicz- złożyła wyjaśnienie do w/w rezygnacji.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Legan poddał rezygnacje radnej
Zienkiewicz z pracy w Komisji Rewizyjnej pod głosowanie.
Głosy za-9
Głosy przeciw--Głosy wstrzymujące się -3
Rezygnacja radnej Zienkiewicz z pracy komisji Rewizyjnej została przyjęta.
Radna Kaźmierczak nieobecna przy głosowaniu
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W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę Radnej
Zienkiewicz pod głosowanie
Głosy za-11
Głosy przeciw--Głosy wstrzymujące się -1
Kandydatura Radnej Zienkiewicz została przyjęta.
Radna Kaźmierczak nieobecna przy głosowaniu
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Głosy za-11
Głosy przeciw--Głosy wstrzymujące się -1
Uchwała został przyjęta i zarejestrowana pod nr X/71/11
Radna Kaźmierczak nieobecna przy głosowaniu
Radny Kubera- złożył wniosek formalny o przesunięcie projektu uchwały w sprawie
uzupełnienia Komisji Rewizyjnej na kolejną sesję.
Radny Korona- przypomniał, że punkt został wprowadzony do porządku obrad.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał wniosek
formalny pod głosowanie.
Głosy za 6
Głosy przeciw 3
Głosy wstrzymujące się 3
Wniosek formalny został przyjęty
Radna Kaźmierczak nieobecna przy głosowaniu
pkt. r) powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników do Sądu
Okręgowego i Rejonowego w Gorzowie Wlkp.
Przewodniczący Rady Legan- złożył autopoprawkę do projektu uchwały - wykonanie
uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.
Przewodniczący Rady Legan zagłosił się do pracy w w/w komisji zgłosili się również
radni Kubera i Zienkiewicz .
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał kandydatury radnych pod
głosowanie.
Kandydatury radnych zostały przyjęte jednogłośnie.
Radna Kaźmierczak nieobecna przy głosowaniu.
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W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Uchwała został przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr X/72/11
Radna Kaźmierczak nieobecna przy głosowaniu
Pkt. s) zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 rok
Skarbnik Gminy Żal- omówiła projekt uchwały.
Radny Kubera- zadał pytanie dotyczące projektu uchwały- „na jakiej podstawie 30%
dochodów trafia do budżetu Gminy Kłodawa, był to tylko wniosek komisji na posiedzeniu”.
Radny przedstawił ustawę o samorządzie gminnym mówiącą o tym, że Rada Gminy nie może
uszczuplić dotychczasowych dochodów sołectwa, bez zgody zebrania wiejskiego.
Skarbnik Gminy Żal- odpowiedziała na w/w pytanie, informując, że była to sugestia na
dwóch komisjach, aby kwoty z wynajmy sal częściowo przekazać do budżetu Gminy.
Radna Zienkiewicz- wypowiedziała się w kwestii przeznaczenia 30% dochodów do budżetu
Gminy, informując, że sołectwom nic się nie zabiera.
Radna Kowalska- wyraziła swoje negatywne zdanie dotyczące przekazania 30% dochodów
z wynajmu sal do budżetu Gminy.
Sołtys Kłos- Gryska- wyraziła opinię negującą stanowiska radnych: Kubery
i Kowalskiej, informując, że małe świetlice same się nie utrzymują, dlatego takie środki w
budżecie Gminy są dzielone wg potrzeb.
Radna Zienkiewicz- zaproponowała, aby wszystkie dochody trafiały do budżetu Gminy.
Radny Brzana- „radny Kubera, powołuje się pan na uchwałę, a sam pan tą uchwałę łamie,
przyjmując przedpłaty za wynajem sal”.
Radny Korona- wypowiedział się w kwestii przekazania dochodów sołectw do budżetu
Gminy, informując, „że radna Zienkiewicz zaproponowała zbyt daleki pomysł, ponieważ
wtedy nikt nie będzie zainteresowany wynajmowaniem sal.” Radny poinformował, że na
całym świecie jest tak, że od dochodów płaci się podatki. Radny Korona również wyraził
opinię negującą stanowisko radnych z Kłodawy w sprawie sprawiedliwego podziału.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Głosy za- 8
Głosy przeciw- 1
Głosy wstrzymujący się- 3
Uchwała został przyjęta i zarejestrowana pod nr X/73/11
Radna Kaźmierczak nieobecna przy głosowaniu
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Pkt. 7 wolne wnioski
Starosta Kruczkowski- omówił remont oraz łatanie dróg, jak również wszelkie podjęte
działania związane z remontem nawierzchni. Starosta poinformował, że firma, która wygrała
przetarg w sprawie łatania dziur, tego by nie zrobiła. W związku z powyższym trzeba było
przerwać prace i łatanie nie zakończyło się wiosną tylko latem. W dniu wczorajszym został
ogłoszony nowy przetarg na łatanie dróg w okresie jesienno- wiosennym. Starosta
poinformował o niezrealizowanym zadaniu- modernizacja drogi Wojcieszyce- Różanki,
Marwice- droga 134 w Gminie Lubiszyn, był to projekt EWT, ponieważ Starostwo nie było w
stanie wyłożyć całości na całe zadanie i czekać na zwrot w przyszłym roku. Starosta
poinformował, że złożył do Wójta Gminy porozumienie, aby na drogi: Kłodawa- Chwalęcice
i w/w przygotować dokumenty do złożenia do programów regionalnych, ponieważ obie drogi
są wpisane na mapie województwa lubuskiego jako drogi o znaczeniu regionalnym. Dlatego
można ubiegać się o dofinansowanie w kolejnym rozdaniu 2014, a dofinansowanie wynosi
do 85%. Starosta Kruczkowski poinformował, że droga Kłodowa- Łośno nie jest w żadnym
programie, dlatego może być tylko realizowana z programów rządowych. Budowa ronda przy
Toyocie jest na zaawansowanym etapie, modernizacja tej drogi wskazuje, że coraz więcej
osób chce tamtędy jeździć. Starostwo dwa tygodnie temu otrzymało pozytywną opinię od
Ministerstwa Zdrowia i Banku Gospodarstwa Krajowego, mimo niespięcia o prawie 40 mln,
możemy dalej korzystać z planu. Starosta Kruczkowski korzystając z okazji, zaprosił
obecnych na wojewódzką inaugurację roku szkolnego do Kostrzyna oraz na powiatowe
dożynki w Santoku.
Wójt Gminy Mołodciak- podziękowała za przybycie, jednocześnie poinformowała, że radni
z Wojcieszyc na zebraniu wiejskim zarzucili wójtowi, że obwodnica wcześniej wspominana
przez Starostę miałaby dotyczyć tej części drogi, która idzie od Santoku- koło Toyoty i dalej
do Kłodawy.
Starosta Kruczkowski- poinformował, że obie drogi Toyota- Wojcieszyce, RóżankiWojcieszyce są w programie regionalnym, jeśli chodzi o stan to pilniejsza do remontu jest
droga Różanki- Wojcieszyce. „Droga była w programie EWT, był wiosek, ale my temu nie
sprostaliśmy.”
Radny Korona- poinformował, że Wójt Gminy zarzuciła publicznie na zebraniu wiejskim, że
wskutek uchwały upadła inwestycja- remont drogi Wojcieszyce- Różanki. Radny
zaproponował, aby Wójt Gminy zajrzała do uchwały ponieważ w tej uchwale nie ma ani
słowa o drodze Wojcieszyce- Różanki. „Zdziwił nas fakt, jak starosta powiedział, że istniała
możliwość modernizacji drogi Wojcieszyce- Różanki, gdyby gmina to dofinansowała. Radny
poinformował, że radni pierwszy raz się o tym dowiadują.”
Radna Zienkiewicz- zwróciła uwagę radnemu, który nie zrozumiał dokładnie, wyjaśniając co
powiedział Starosta, a mianowicie- „gmina miałaby wyłożyć środki na budowę całej drogi i
czekanie w nieskończoność, aż środki zostaną zwrócone.”
Wójt Gminy Mołodciak- poinformowała, że sprawa była omawiana na sesji.
Starosta Kruczkowski- poinformował, że udział własny do inwestycji dzieli się na pół, czyli
samorząd własny i gminny. Starosta omówił remont drogi regionalnej pomiędzy KłodawąChwalęcicami.
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Radna Zienkiewicz- zabrała głos w sprawie nadchodzącej zimy oraz rodzin mieszkających w
mieszkaniach socjalnych z dziećmi we wsi Wojcieszyce- brak prądu. A rozwiązanie, jakie
tam zostało zaproponowane to energia elektryczna. Radna zwróciła również uwagę, że
budynki nie wyglądają jak socjalne, dzieci siedzą, a ich zabawa polega na rzucaniu
kamieniami w deski. Radna nadmieniła, że siedzieć po ciemku można, ale siedzieć w
ujemnych temperaturach tam, gdzie są dzieci, nie można. Radna Zienkiewicz zaznaczyła, że
rodziny, mieszkając w mieszkaniach, gdzie był jakiś piec lub trzon kuchenny, miały na czym
gotować, ponieważ poszły do lasu i sobie uszykowały drewno. Radna zaproponowała, aby się
spotkać i znaleźć jakieś rozwiązanie. Poruszyła również kwestie zrastających chodników,
diety radnych, zmniejszonych stawek dla strażaków.
Kierownik Jesis- odpowiedział na w/w pytanie informując, że w tych mieszkaniach nie
można zastosować innego ogrzewania niż elektryczne.
Radna Adamczak- zadała pytanie dotyczące rozpatrzenia wniosków rolników w związku z
„bardzo trudną sytuacją zbożową czy- rozpatrzono wnioski rolników związane z suszą”?
Wójt Gminy Mołodciak- odpowiedziała na w/w pytanie, informując, że będzie powołana
komisja przez wojewodę, a koszty zostaną przeznaczone z budżetu gminy. Wójt Gminy
poinformowała, że zasiłki rządowe jak i gminne są wypłacane, a także zwróciła uwagę, że
była proponowana praca w grupie interwencyjnej dla mieszkańców Wojcieszyc, ale osoby nie
chcą nawet podjąć pracy. Mówią, że zostały założone liczniki po to, aby była energia.
Radna Zienkiewicz- wyraziła swoje zdanie, informując, że trzeba się zastanowić nad innym
rozwiązaniem, ponieważ drewno zawsze ludzie zdobędą. Wyjaśniła, że dzieci nie mogą
mieszkać tam, gdzie będzie ujemna temperatura.
Radny Brzana- „przypomniał, że 22 czerwca odbyło się, jak dla radnego, potajemne
szkolenie dla radnych, w którym uczestniczyło 11 radnych.” Radny poinformował, że została
złożona interpelacja do biura rady z zapytaniem dlaczego nie zostali zaproszeni pozostali
radni. Radny odczytał fragment odpowiedzi na w/w interpelację.
Przewodniczący Rady Legan- odpowiedział na w/w pytanie.
Radny Korona- radny zadał pytanie dotyczące możliwości uczestniczenia wszystkich
radnych w tym szkoleniu. Radny poinformował, że w grudniu poprzedniego roku złożył
pismo do Rady Gminy, zgłaszające radnego do pracy w komisji budżetu. Radny wnioskował
oraz domagał się, aby ponownie zorganizować szkolenie z takim samym programem, jak
szkolenie czerwcowe.
Przewodniczący Rady Legan- poinformował, że 9 września br. o godzinie 16 w Zespole
Szkół w Kłodawie odbędzie się szkolenie z zakresu funduszu sołeckiego, zapraszając
sołtysów i radnych.
W-ce Przewodniczący Rady Bieryło- odczytał pismo od Wojewody Lubuskiego- gratulacje
z okazji zajęcia 8 miejsca w rankingu samorządów oraz 6 miejsca w rankingu- innowacyjny
samorząd- organizowany przez RP.
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Przewodniczący Rady Legan- poinformował, że wpłynęły do biura rady niepodpisane
skargi, informując jednocześnie, że skargi niepodpisane nie są rozpatrywane. Przewodniczący
nadmienił też, że wpłynęła skarga podpisana na kierownika jednostki.
W-ce Przewodniczący Rady Bieryło- odczytał treść skargi.
Wójt Gminy Mołodciak- poinformowała, że do Urzędu Gminy podczas wakacji wpłynęły
skargi na dyrektora Górskiego, informując jednocześnie, że wpływały także pisma
pochwalne. Wójt Mołodciak przypomniała radzie, iż skargi na kierowników nie rozpatruje
wójt tylko Rada Gminy.
Radny Korona- zwrócił uwagę, że od rozpatrywania wyżej przeczytanej skargi są sądy.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan zamknął punkt wolne
wnioski.
Pkt. 8 Zamknięcie X sesji Rady Gminy Kłodawa.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Legan zamknął X Sesję
Rady Gminy Kłodawa.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Elżbieta Różycka
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Legan
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