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Protokół z posiedzenia IX Sesji 

Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się 8  czerwca 2011r. 

w Sali Wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. 
 

 
1.Sprawy organizacyjne. 

a) otwarcie posiedzenia;  

b) stwierdzenie quorum; 

c) przyjęcie porządku obrad; 

d) przyjęcie protokołu z V, VI, VII, VIII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

2. Objazd inwestycji na terenie miejscowości Kłodawa.  

3. Wystąpienie przedstawicieli policji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6.  Sprawozdanie dyrektora Gminnej Biblioteki z działalności za 2010 rok. 

7. Sprawozdanie kierownika  GOPS z działalności za 2010 rok. 

8. Sprawozdanie kierownika  WTZ z działalności za 2010 rok. 

9. Sprawozdanie  z działalności Straży Gminnej za 2010r i przygotowanie do sezonu letniego 

2011.  
10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 

59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie postawienia w stan 

likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą, 

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa  na rok 2011, 

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2011-2020, 

d) zmiany Uchwały nr LII/381/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 6 października  2010 r. w 

sprawie ustalenia opłat za wynajem sal wiejskich, 

e) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej 

uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym 

przez Państwową Straż Pożarną, 

f) wniesienia aportu do spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Gorzowie Wlkp., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem, 

g) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Kłodawie służebnością 

drogową, 

h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłodawa, 

i) zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wojcieszyce, 

j) powoływania doraźnej komisji Statutowej, 

k) trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania, 

l) zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie.  

m) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.  

11. Wybór przewodniczącego Komisji Statutowej. 
12.Wolne wnioski. 

13.Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Wystąpienie przedszkolaków z Przedszkola Publicznego w Kłodawie oraz złożenie życzeń dla 

Radnych i pracowników Urzędu Gminy Kłodawa z okazji dnia samorządowca.   
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Wójt Gminy Mołodciak oraz  Przewodniczący Rady Legan podziękowali przedszkolakom za 

występ i życzenia oraz wręczyli poczęstunek dla przedszkolaków.  

 

Pkt. 1a. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady  Legan otwarcie obrad IX Sesji Rady Gminy Kłodawa.  

 

Pkt. 1b. Stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący Rady  Legan na podstawie dołączonej listy obecności stwierdzam, że w 

sesji uczestniczy 15 radnych, wobec czego sesja jest prawomocna. 

 

Pkt. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał pod głosowanie przyjęcie porządku 

obrad. 

 

Głosy za 10 

Głosy przeciw --- 

Głosy wstrzymujące --- 

 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Pkt. 1d) Przyjęcie protokołu z V, VI, VII, VIII sesji Rady Gminy.  

 

Radny Brzana  zabrał głos w sprawie podpisywania protokołów. 

 

Przewodniczący Rady Legan odpowiedział na w/z pytanie informując, że to sprawdzi.  

 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał pod głosowanie 

przyjęcie w/w protokołów.  

 

Głosy za 8 

Głosy przeciw --- 

Głosy wstrzymujące 2 

 

Protokoły zostały przyjęte. 

 

Pkt. 2 Objazd inwestycji na terenie miejscowości Kłodawa.  

 

Pkt. 3 Wystąpienie przedstawicieli policji. 
 

Komendant II Komisariatu Policji Kamiński Poinformował, że jest mały wzrost 

przestępstw- około 20%, który  pogarsza statystyki. A także przedstawił informację dotyczącą 

nowej ustawy w sprawie poruszania się rowerzystów po drodze: jeżeli jest ścieżka dla 

rowerów, obowiązkiem rowerzysty jest poruszania się nią. Zmiany w przepisach są takie, że 

rowerzyści, poruszając się ulicami, mogą jeździć w parze. Jeżeli jest wyznaczona ścieżka 

rowerowa, rowerzysta nie ma prawa jechać ulicą. W sezonie letnim wszystkie działania są na 

bieżąco organizowane, imprezy gminne zabezpieczane. Wiem, że największy problem gmina 

Kłodawa, ma z mieszkańcami miasta Gorzowa, którym wydaje się, że jadąc nad jezioro, 

mogą robić wszystko i nie podlega to żadnym karom. 

 

Radni zadali pytania w kwestii nowej ustawy dotyczącej przepisów dla rowerzystów. 
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Komendant II Komisariatu Policji Kamiński odpowiedział na wyżej zadane pytania oraz 

poinformował, że więcej informacji przekaże na piśmie do Urzędu Gminy Kłodawa. 

 

Strażnik Gminny Matczak wypowiedział się na temat wyjazdów z osiedli i widoczności. 

 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan zamknął punkt 

wystąpienie przedstawicieli policji. 

 

Pkt. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  

 

Wójt Gminy Mołodciak Przedstawiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  

 

Radna Chmiel podziękowała pani Wójt za szybką reakcję na interpelację dotyczącą realizacji 

ścieżki w Różankach, ponieważ została wykonana bezkosztowo.  

 

Radny Korona Zadał pytanie, dotyczące działań referatu planowania przestrzennego, w 

sprawie dofinansowania wymiany dachu w Łośnie. Pytanie dotyczyło wysokości tego 

dofinansowania. 

 

Wójt Gminy Mołodciak Poinformowała, że kwota dofinansowania wynosi 70 tys. zł.  

 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan zamknął punkt 

sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

 

Pkt.5. Interpelacje i zapytania radych.  

 

Radna Kowalska wypowiedziała się w sprawie krzaków wystających na chodniki z prośbą o 

ich podcięcie.  

 

Wójt Gminy Mołodciak odpowiedziała na w/z pytanie informując, że zostanie zrobiony 

przegląd  tych tras. 

 

Radna Kaźmierczak przedstawiła kwestię ulicy Strumykowej w Zdroisku oraz drogi 

krajowej, oprócz tego omówiła natężenie hałasu z drogi krajowej, a także badań na ten temat. 

 

Wójt Gminy Mołodciak potwierdziła konieczność zajęcia się w/w  

 

Kierownik Kwiatkowski omówił podjęte wcześniejsze działania w/w sprawie.  

 

Wójt Gminy Mołodciak zaproponowała, aby poprosić panią Toczek na kolejną sesję.  

 

Radny Kubera zadał pytanie dotyczące  ogrzewania kościoła w Różankach.  

 

Wójt Gminy Mołodciak Odpowiedziała na w/z pytanie oraz poinformowała, że co do 

ogrzewania kościołów, taka zgoda nie została wyrażona. Urząd Gminy wystąpi do parafii 

Różanki z takim zapytaniem. 

 

Radna Piotrzkiewicz podziękowała Kierownikowi Kwiatkowskiemu za ustawienie tablicy 

informacyjnej w Chwalęcicach oraz za sprzątnięcie choinki z placu głównego. 
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Sołtys Kłos-Gryska  poruszyła temat drogi nr 22 w kwestii hałasu i nierówności. 

 

Wójt Gminy Mołodciak Odpowiedziała na w/z pytanie informując, że  Urząd Gminy 

wystąpi z interpelacją do Zarządu Dróg Krajowych. Ponowiła  również prośbę, aby pan 

Przewodniczący poprosił kogoś z Zarządu Dróg Krajowych na kolejną sesję. 

 

Radna Mazur Zadała pytanie dotyczące pozyskania przez Gminę działki na plac dla dzieci.  

 

Wójt Gminy Mołodciak Odpowiedziała na w/z pytanie informując, że ARR zażądała 

pieniędzy. -„Nie chcą nieodpłatnie przekazać na cele rekreacyjne”. Uwzględniając, że na 

rekreacje można wykorzystać działkę na ul. Tęczowej, ponieważ jest to działka gminy.  

 

Radna Zienkiewicz zabrała głos w sprawie dziur na ulicy Lipowej w Chwalęcicach. 

 

Wójt Gminy Mołodciak Poprosiła, aby pan Naczelnik, który jest z ramienia Starosty 

przekazał prośbę mieszkańców w tej kwestii, informując, że Gmina również wystąpi z 

pismem. 

 

Radny Powiatowy Mołodciak Poinformował, że dostał informację od pana Tokarczuka, że 

łatanie dziur na terenie gminy Kłodawa zakończyło się. Ten temat poruszy na najbliższym 

posiedzeniu komisji budżetowej.  

 

Naczelnik Gierkowski potwierdził informację radnego Mołodciaka. 

 

Radna Chmiel przyłączyła się do apelu w sprawie drogi nr 22, z powodu uszkodzenia 

samochodu przez kamienie, a także zadała pytanie odnośnie remontu ul. Kasztanowej. 

 

Naczelnik Gierkowski odpowiedział na pytanie radnej Chmiel informując, że prowadzone są 

rozmowy w/w sprawie. 

 

Radna Adamczak Odniosła się do wypowiedzi radnego powiatowego Mołodciaka w temacie 

dziur na drodze Różanki-Wojcieszyce oraz podziękowała pani Wójt i Kierownikowi 

Kwiatkowskiemu za naprawienie ul. Zielonej w Różankach. Zadała pytanie dot. utwardzenia 

ul. Leśnej. 

 

Radny Powiatowy Mołodciak Odpowiedział na zapytania radnej Adamczak- składając 

obietnicę, że zostanie złożona interpelacja w sprawie naprawy dróg.  

 

Wójt Gminy Mołodciak Uzupełniła informację – „Z funduszy ochrony rolnej Gmina 

korzysta co roku. Nigdy nie było tak, że musiał to być minimum 1 kilometr, zawsze było to 

200, 300, 500 m. Gmina jest przygotowana, aby uczestniczyć w remoncie tej drogi z 

powiatem. Nie zgodzę się na to, żeby remontować kilometr, w lesie Gmina nie będzie robić 

dróg.” 

 

Radna Chmiel Poprosiła o przekazanie radnym informacji na temat planowanych kanalizacji, 

(wykazu ulic), a także wykaz dróg, które są gminne, powiatowe i krajowe.  

 

Radny Brzana Zadał pytanie w sprawie oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Kłodawa. 
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Wójt Gminy Mołodciak Odpowiedziała na w/z pytanie, informując o składowych 

wynagrodzenia.   

 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan zamknął punkt 

interpelacje i zapytania radnych.  

 

Pkt. 6. Sprawozdanie Dyrektora Gminnej Biblioteki z działalności za 2010 rok 

 

Radna Kowalska -opinia komisji oświaty jest pozytywna.  

 

Dyrektor Turska -podziękowała za pozytywną opinię. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał przyjęcie sprawozdania 

pod głosowanie 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie  

 

Pkt.7.Sprawozdanie Kierownika GOPS z działalności za rok 2010  

 

Radna Kowalska- opinia komisji oświaty jest pozytywna.  

 

Kierownik Wójcik- podziękowała za pozytywną opinię.  

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie  

 
Pkt. 8 Sprawozdanie Kierownika  WTZ z działalności za 2010 rok 

 

Radna Kowalska- opinia komisji oświaty jest pozytywna. 

 

Kierownik Szubert- podziękowała za współpracę i pozytywną opinię. 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.  

 

Pkt. 9 Sprawozdanie  z działalności Straży Gminnej za 2010r. i przygotowanie do sezonu 

letniego 2011  

 

Radny Konieczuk- opinia komisji komunalnej jest pozytywna.  

 

Strażnik Gminy Matczak- podziękował za opinię pozytywną. 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.  

 

Pkt. 10 podjecie uchwał w sprawach: 

 

Pkt. a) wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany Uchwały 

nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie postawienia w stan 

likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą, 

 

Naczelnik Gierkowski- Omówił projekt uchwały.  
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Radny Korona- zadał pytanie w kwestii zadłużenia szpitala oraz spłaty długu. 

 

Radna Zienkiewicz- zadała pytanie dotyczące przyczyny przedłużenia likwidacji szpitala.  

 

Radny Powiatowy Mołodciak- Poinformował, że Powiat już podjął tę uchwałę. 

 

Radny Korona złożył wniosek formalny o wycofanie projektu  uchwały z porządku 

obrad.  

 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał wniosek 

formalny pod głosowanie. 

 

Wniosek formalny został przyjęty jednogłośnie  

 

Pkt. b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa  na rok 2011 

 

Skarbnik Gminy Żal- omówiła projekt uchwały  

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Uchwała został przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod Nr IX/45/11 

 

Pkt. c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2011-2020 

 

Radny Korona- zabrał głos w sprawie niespójności w dokumentacji -brak w WPF zapisu dot. 

odnowy miejscowości Kłodawa.  

 

Skarbnik Gminy Żal- odpowiedziała na pytanie radnego Korony informując, że zapis 

zostanie w przypadku pozyskania środków.  

 

Radny Korona- odniósł się do wcześniejszej pozytywnej wypowiedzi pani Wójt, w sprawie 

wpisania do WPF odnowy miejscowości Kłodawa. 

 

Wójt Gminy Mołodciak- odpowiedziała i wyjaśniła możliwości dofinansowania.  Wójt 

Gminy przypomniała, że to rada jest organem stanowiącym, a Wójt Gminy wykonawczym. 

Te zadania wykonane zostaną, jeżeli budżet na to pozwoli. 

 

Radna Zienkiewicz- zabrała głos w sprawie zapisów w prognozie zadań, na które nie ma 

środków oraz zwróciła uwagę na niespójność w dokumencie- środki wolne.  

 

Wójt Gminy Mołodciak- Poinformowała, że środki prawdziwe do wydatkowania wynikają 

dopiero z po przetargowych wyliczeń. Tak też jest z naszą kanalizacją, która została wpisana 

na  listę podstawową, a to już jest dobrze.  Ona też będzie podlegała przetargowi.   

 

Radna Zienkiewicz Poinformowała, że nie możemy łączyć pojęć przetargów z prognozą, w 

której teoretycznie zagospodarowuje się wszystkie środki.  

 

Radny Szyliński zabrał głos w sprawie prognozy. 
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Radny Kubera złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.  
 

Radny Korona złożył wniosek formalny, aby nie głosować za uchwałą.  

 

Skarbnik Gminy Żal wyjaśniła czego dotyczy zmiana w uchwale. 

 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał wniosek 

formalny radnego Kubery pod głosowanie. 

 

Głosy za 12 

Głosy przeciw 2  

Głosy wstrzymujące 1 

Wniosek został przyjęty  

 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał uchwałę pod 

głosowanie. 

 

Głosy za 13 

Głosy przeciw 2 

Głosy wstrzymujące --- 

 

Uchwała został przyjęta i zarejestrowana pod Nr IX/46/11 

 

Pkt. d) zmiany Uchwały nr LII/381/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 6 października  2010 r. 

w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal wiejskich 

 

Radna Kaźmierczak- zwróciła uwagę na koszty utrzymania sal wiejskich. 

 

Skarbnik Gminy Żal- wyjaśniła zmiany w uchwale. 

 

Radny Brzana- zadał pytanie, kto jest upoważniony do wynajmowania sal.  

 

Skarbnik Gminy Żal- Poinformowała, że Wójt podpisuje umowy.  

 

Kierownik Popowska- Wyjaśniła sprawę podpisywania umów i pobierania przedpłat za 

wynajem. 

 

Radna Zienkiewicz- omówiła kwestie zawierania umów- brak uprawnień rad sołeckich, 

propozycja podjęcie kroków w w/w sprawie.  

 

Mecenas Grzesiowski- Zgodnie z ustawą o Samorządzie Gminnym mieniem gospodaruje 

Wójt i to Wójt jest upoważniony do zawierania umów cywilno-prawnych. Może do tego 

upoważnić inne osoby, które działają w jego imieniu, mogą to być sołtysi, pracownicy urzędu. 

Przepisy te nie wymagają formy pisemnej dla udzielania pełnomocnictwa, może to się odbyć 

w formie ustnej.  

 

Radny Korona- zabrał głos w sprawie treści umowy. 

 

Mecenas Grzesiowski- wyjaśnił treść umowy- od strony prawnej. 
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Radny Kubera- wyjaśnił sprawę podpisywania umów przez sołtysa oraz środków za 

wynajem, które trafiają na konto gminy.  

 

Radny Brzana- zabrał głos w sprawie podpisywania umów. 

 

Radny Kubera- wypowiedział się w sprawie kaucji za wynajem.  

 

Radna Zienkiewicz- Poprosiła  panią Wójt, aby sprawę uregulować. 

 

Wójt Gminy Mołodciak- odpowiedziała w sprawie umów. 

 

Radny Korona- zwrócił się do pani Wójt o przeprowadzenie kontroli dotyczącej sytuacji, 

którą podniósł radny Brzana i poniesienie ewentualnych konsekwencji.  

 

Radna Kaźmierczak- zabrała głos w sprawie kaucji i jej zwrotów.   

 

Radny Kubera- Poinformował, że  uzgadniano z osobą wynajmującą, że przy rezygnacji z 

wynajmu, jakaś część środków do niej nie wraca i wszyscy o tym wiedzieli. 

 

Radny Korona- Wycofał wniosek formalny ale rada zwraca się do pani Wójt z prośbą o 

przeprowadzenie kontroli dotyczącej zawarcia prawidłowości oraz wykonania umowy 

zawartej dnia 24.08.2009r. pomiędzy sołectwem Kłodawa, a panią Mirellą Szafoni oraz 

przedstawienie Radzie Gminy wyników tej kontroli. 

 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały 

pod głosowanie.  

 

Uchwała został przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana IX/47/11 
 

Pkt. e) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży 

Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 
 

Radna Zienkiewicz zabrała głos w sprawie obniżania stawki dla strażaków. 

 

Kierownik Popowska przedstawiła, stanowisko OSP.  

 

Radny Szyliński zabrał głos w sprawie ekwiwalentu. 

 

Radny Konieczuk Poinformował, że obniżenie ekwiwalentu dla strażaków wynikło z braku 

zwrotu kosztów dla strażaków za wyjazdy do powodzi.  

 

Radna Chmiel zabrała głos w sprawie wystąpienia do Wojewody o zwrot środków  

 

Wójt Gminy Mołodciak wypowiedziała się w kwestii budżetu i wspierania OSP. 

 

Radna Zienkiewicz Zadała pytanie dotyczące części wydatków jakie stanowią procent 

Budżetu? 
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Skarbnik Gminy Żal przedstawiła wydatki na poczet strażaków w 2010 roku i plany na rok 

2011. 

 

Radny Korona zabrał głos w sprawie braku refundacji środków wydanych na zadania, które 

nie są zadaniami gminy.  

 

Radny Konieczuk Zaproponował aby  wystąpić z apelem, o zwrot środków za wyjazdy nie 

dotyczące obowiązków straży, jak powódź i inne.   

 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Głosy za 12  

Głosy przeciw 2 

Głosy wstrzymujące 1 

Uchwała został przyjęta i zarejestrowana pod Nr IX/48/11 

 

Pkt. f) wniesienia aportu do spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Gorzowie Wlkp., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem, 

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt  uchwały pod 

głosowanie. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod Nr IX/49/11 

 

 

Pkt. g) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Kłodawie służebnością 

drogową, 

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod Nr IX/50/11 

 

Pkt. h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Kłodawa 

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt  uchwały pod 

głosowanie. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod Nr IX/51/11 

 

Pkt. i) zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wojcieszyce, 

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Głosy za 3 

Głosy przeciw 8 

Głosy wstrzymujące 4 
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Uchwała nie została przyjęta  

 

Pkt. j) powoływania doraźnej komisji Statutowej 

 

Przewodniczący Rady Legan zaproponował skład w ilości 5 osób. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał ilość osób pod 

głosowanie. 

 

Skład ilościowy został przyjęty jednogłośnie  

 

Przewodniczący Rady Legan zaproponował kandydaturę radnego Bieryło Gerarda. 

 

Radny Bieryło wyraził zgodę. 

 

Radny Konieczuk zaproponował kandydaturę radnego Kubery Jana. 

 

Radny Kubera wyraził zgodę.  

 

Radna Kazimierczak zaproponowała kandydaturę radnej Chmiel Katarzyny. 

 

Radna Chmiel wyraziła zgodę.  

 

Radny Kubera zaproponował kandydaturę radnej Kaźmierczak Grażyny. 

 

Radna Kaźmierczak wyraziła zgodę. 

  

Przewodniczący Rady Legan zaproponował kandydaturę radnej Piotrzkiewicz Justyny . 

 

Radna Piotrzkiewicz wyraziła zgodę. 

 

Radny Brzana zaproponował kandydaturę radnego Korony Andrzeja. 

 

Radny Korona wyraził zgodę.  

 

W związku z większą ilością osób do komisji Przewodniczący Rady Legan zaczął omawiać 

sposób głosowania.  

 

W związku z powyższym Radny Korona wycofał swoją kandydaturę. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt  uchwały pod 

głosowanie. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod Nr IX/52/11 

 

Pkt. k) trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 

 

Radna Zienkiewicz zabrała głos w kwestii zadań do wykonywania komisji 

interdyscyplinarnej.  
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Sekretarz Gminy Czapliński wyjaśnił powód powołania komisji i jej zadania. 

 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Głosy za 12 

Głosy przeciw--- 

Głosy wstrzymujące 1 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod Nr IX/53/11 

 

Pkt. l) zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie 

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod Nr IX/54/11 

 

Pkt. m) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

 

Kierownik Wójcik omówiła treść uchwały. 

 

Radna Chmiel zabrała głos w sprawie zmienionego punktu w uchwale. 

 

Kierownik Wójcik odpowiedziała na pytanie radnej Chmiel. 

 

Radna Zienkiewicz zadała pytania dotyczące opiekunek i zawartych z nimi umów. 

 

Kierownik Wójcik odpowiedziała na w/z pytanie. 

 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały 

pod głosowanie.  

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod Nr IX/55/11 
 

Pkt. 11. Wybór przewodniczącego komisji Statutowej 

 

Radna Kaźmierczak zaproponowała kandydaturę radnej Chmiel Katarzyny .  

  

Radna Chmiel nie wyraziła zgody i zaproponowała kandydaturę radnego Bieryło Gerarda. 

 

Radny Bieryło wyraził zgodę.  

 

Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę radnego Bieryło Gerarda pod głosowanie. 

 

Głosy za 13  

Głosy przeciw --- 

Głosy wstrzymujące 1 
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Przewodniczącym komisji Statutowej został Radny Bieryło Gerard  

 

Pkt. 12 Wole wnioski  
 

Radny Korona zabrał głos w sprawie odrzucenia planu odnowy wsi Wojcieszyce.   

 

Sołtys Kłos-Gryska zabrała głos w sprawie zmniejszającej się liczby autobusów i dojazdu 

autobusów MZK do Różanek. 

 

Kierownik Kwiatkowski wypowiedział się na temat kursów MZK. 

 

Sołtys Kłos-Gryska zaproponowała spotkanie z mieszkańcami zainteresowanymi kursami 

autobusów. 

 

Radna Kaźmierczak zabrała głos w sprawie poprawy komunikacji w Wojcieszycach 

kosztem komunikacji w Różankach. Zadała również pytanie w kwestii, jak to wpłynie na 

dojazdy do Łośna i Rybakowa. 

 

Wójt Gminy Mołodciak Poinformowała, że środki na połączenia komunikacyjne 

przeznaczone są z rezerwy. Trudno jest, zorganizować tak, aby wszyscy byli zadowoleni. 

Jesteśmy gminą dla wszystkich miejscowości. Kursy tych autobusów muszą być zgrane 

również z Gorzowem. Na pewno musimy zapewnić dojazd do szkół i do pracy.  

 

Radna Chmiel zabrała głos w sprawie ustalonych godzin kursów autobusów oraz przystanku 

w Różankach Szklarni.  

 

Kierownik Kwiatkowski odpowiedział radnej Chmiel na pytanie dotyczące kursów 

autobusów w okresie lipca i sierpnia.  

 

Sołtys Kłos-Gryska wypowiedziała się na temat badań częstotliwości przejazdów w lipcu i 

sierpniu. 

 

Kierownik Kwiatkowski odpowiedział w kwestii zmian kursów. 

 

Radna Zienkiewicz zabrała głos w kwestii badań w lipcu i sierpniu oraz dojazdu 

mieszkańców Chwalęcic do Kłodawy. 

 

Wójt Gminy Mołodciak zabrała głos w sprawie dojazdu do Kłodawy i Chwalęcic oraz cen 

biletów.  

 

Radny Konieczuk wypowiedział się na ten sam temat. 

 

Radna Mazur zabrała głos w sprawie zabrania połączenia z Osiedla Marzeń oraz możliwości 

przeniesienia ich  na Chwalęcic- Kłodawą. 

 

Przewodniczący Rady Legan przedstawił odpowiedź w sprawie  skargi na 

Przewodniczącego Rady, która wpłynęła do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego- kwestia 

niezaproszenia sołtysów na sesję. 
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Radna Kaźmierczak odczytała pismo pana Antoniego Świdzińskiego z Kazachstanu- prośbą 

o przyjęcie go do gminy.  

 

Przewodniczący Rady Legan poinformował, że trzeba odpowiedzieć, informując że gmina 

ma teraz trudną sytuację. Nasze sesję są bardzo długie i mamy ostatnio problem z 

protokołami, bo stają się powieściami. Chciałbym zaproponować wersję skróconą protokołu, 

czyli podanie osoby i tematu, na jaki się wypowiedziała. Jak czytamy te protokoły, to czasami 

nie można zrozumieć, co kto powiedział.  

 

Radna Chmiel również zaproponowała wersję skróconą protokołów oraz szkolenie dla 

protokolantki. 

 

Radny Korona wypowiedział się w w/w sprawie oraz zaproponował, aby do protokołu 

dołączyć nagranie na płycie. 

 

Radna Zienkiewicz zabrała głos w sprawie planów na okres wakacji dla dzieci oraz nagrań 

na płytki.  

 

Radny Korona zabrał głos w sprawie wysyłania niektórych dokumentów w formie 

elektronicznej i wykazu e-maili wszystkich radnych, aby w ten sposób też się komunikować 

między sobą. 

 

Radny Kubera zabrał głos w w/w sprawie, negując propozycję Radnego Korony. 

 

Przewodniczący Rady Legan przedstawił pismo radnej Chmiel w sprawie utworzenia 

stypendiów dla uczniów z diet radnych. 

 

Radna Kożuchowska poparła stanowisko radnej Chmiel w sprawie stypendiów dla uczniów 

z diet radnych. 

 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan zamknął punkt wolne 

wnioski.  

  

Pkt. 13 Zamknięcie IX sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Legan zamknął IX Sesję 

Rady Gminy Kłodawa.  

  

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała 

Elżbieta Różycka  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 Andrzej Legan 

 


