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Protokół z posiedzenia XII Sesji 

Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się 26 października 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, X, XI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

2) Wystąpienie Kierownika Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.  

3) Sprawozdanie Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej. 

4) Interpelacje i zapytania radnych.  

5) Przedstawienie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych. 

5) Informacja Wójta o realizacji umów dzierżawy mienia gminnego. 

7) Informacja Wójta o realizacji planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwał  

o przystąpieniu do realizacji planu. 

8) Informacja Wójta o pracach na drogach gminnych w I półroczu 2011 roku i planach na 

drugie półrocze 2011.  

9) Informacja Wójta o realizacji planu i budżetu za I półrocze 2011 roku.  

10) Uchwalenie uchwał w sprawach: 

a) uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kłodawa 

b).zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2011 

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

d) zmiany uchwały XLIV/376/10 z dnia 18 sierpnia 2010 w sprawie nadania imienia Adama 

Mickiewicza Gimnazjum w Kłodawie wchodzących w skład Zespołu Szkół w Kłodawie, 

e) wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w 

obrębie wsi Łośno  

f) wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w 

obrębie wsi Różanki 

g) wyrażenie zgody na sprzedaż części działki nr 600/7 położonej w Kłodawie stanowiącej 

własność Gminy Kłodawa.  

h) wyrażenie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie 

ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.  

i) wyrażenia zgody na: 

-wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wojceszyce 

stanowiących własność Gminy Kłodawa,  

-odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów, 

-przedłużenie umowy dzierżawy na części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 

ewidencyjnym Wojcieszyce.  

j) wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 597/2 położonej w obrębie wsi Kłodawa 

stanowiącej własności Gminy Kłodawa 

k)wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1254/2 położonej w Kłodawie stanowiącej 

własność Gminy Kłodawa 

l) nadania Statutu Związku Celowego Gmin MG-6 

ł) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. oraz Sądu Rejonowego w 

Gorzowie Wlkp.  
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11) Wolne wnioski. 

12). Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

 

Pkt. 1a. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady  Legan- otwarcie obrad XII Sesji Rady Gminy Kłodawa.  

 

Pkt. 1b. Stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący Rady  Legan- na podstawie dołączonej listy obecności stwierdził, że w sesji 

uczestniczy 14 radnych, wobec czego sesja jest prawomocna. 

Radna Mazur nieobecna  

 

Pkt. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Legan przekazał, że z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad nikt nie przyjedzie oraz poprosił o wykreślenie punktu z porządku obrad. 

 

Wójt Gminy Mołodciak- poprosiła o wycofanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu 

Związku Celowego Gmin MG-6 

 

Przewodniczący Rady Legan- poddał porządek obrad z powyższymi zmianami pod 

głosowanie. 
 

Porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty jednogłośnie  
 

Pkt. 1d przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 

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

IX sesji Rady Gminy Kłodawa 

 

Protokół z IX sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie  

Radna Mazur nieobecna przy głosowaniu  

 

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

X sesji Rady Gminy Kłodawa 

 

Protokół z X sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie  

Radna Mazur nieobecna przy głosowaniu  

 

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

XI sesji Rady Gminy Kłodawa 

 

Protokół z XI sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie  

Radna Mazur nieobecna przy głosowaniu  

 

Pkt.2  Sprawozdanie z działalności sesyjnej.  

Przybyła Radna Mazur  

 

Wójt Gminy Mołodciak- omówiła informację z działalności międzysesyjnej.  
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Dyrektor Turska- omówiła spotkanie „O młodych dla młodych”. 

 

Dyrektor Pikuła- omówił działalność świetlic, która rozpoczęła się wraz z rozpoczęciem 

roku szkolnego.  

 

Radna Piotrzkiewicz- zadała pytanie dotyczące drogi Łąkowej w Chwalęcicach. 

 

Kierownik Kwiatkowski- odpowiedział na w/w pytanie, informując o długości 

remontowanej drogi i czasu w którym, będą rozpoczęte działania.  

 

Radna Zienkiewicz- zadała pytanie dotyczące dojazdu mieszkańców Chwalęcic do domu 

podczas świąt.  

 

Kierownik Kwiatkowski- odpowiedział na w/w pytanie.  

 

Radna Chmiel- podziękowała za prace porządkowe przy rowach melioracyjnych w m. 

Różanki.  

 

Radna Adamczak- przyłączyła się do podziękowań.  

 

Radna Zienkiewicz- poprosiła, aby w przyszłym roku uwzględnić powiększenie placu zabaw 

w Chwalęcicach. 

 

Wójt Gminy Mołodciak- odpowiedziała na w/w pytanie, informując że w przyszłym roku 

będą uzupełniane place zabaw. Pani Wójt przedstawiła sprawę strat w gospodarstwach, które 

będą one mogły  uzyskać dofinansowanie do remontu. 

 

Radna Chmiel- zauważyła że mieszkańcy Chwalęcic powinni cieszyć się z tego, że mają 

plac zabaw chociażby mały, ponieważ  w Różankach placu zabaw dla dzieci w ogóle nie ma. 

 

Radna Adamczak- podziękowała za naprawę chodnika oraz za uprzątnięcie śmieci na 

osiedlu parkowym. 

 

Pkt.3 Interpelacje i zapytania radnych 

 

Radna Kaźmierczak- zgłosiła niszczenie ulicy Bukowej oraz problem wykorzystywania 

ulicy Bukowej przez samochody wożące dłużycę. 

 

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

wprowadzona zmiana organizacji ruchu. 

 

Radna Mazur- zgłosiła problem oznakowania dróg na skrzyżowaniach- Osiedle Marzeń. 

 

Kierownik Kwiatkowski- odpowiedział na w/w pytanie, informując, że zostało złożone 

zamówienie, w listopadzie tabliczki powinny być dostarczone.  

 

Radna Adamczak porosiła o udzielenie informacji na temat rozpoczętego remontu drogi 

krajowej łączącej Różanki z Gorzowem.  

 

Wójt Gminy Mołodciak odpowiedziała na w/w pytanie, omawiając strukturę drogi.  
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Radna Zienkiewicz- zadała pytanie na temat nowej ustawy dotyczącej przedszkoli.  

 

Radna Kowalska- odpowiedziała na w/w pytanie.  

 

Radna Kaźmierczak- zadała pytanie dotyczące wyników natężenia ruchu przy drodze 

krajowej w Zdroisku. 

 

Wójt Gminy Mołodciak- odpowiedziała na w/w pytanie, informując, że gmina jeszcze nie 

posiada takiej informacji.  

 

Radna Adamczak- poprosiła o omówienie sprawy ulicy Kasztanowej w Różankach. 

 

Kierownik Kwiatkowski- odpowiedział na w/w pytanie, informując, że gmina poniesie 

koszty stworzenia dokumentacji, a potem otrzyma ich zwrot. Następne kroki to zapytanie o  

cenę i wybór wykonawcy. 

 

Sołtys Banicki- poinformował o poczcie nie dostarczanej do domu poczcie, awizo jest 

zostawiane w skrzynkach. 

 

Wójt Gminy Mołodciak- odpowiedziała, że wystąpi o wyjaśnienie w tej sprawie do poczty. 

 

Radna Kaźmierczak- zadała pytanie dotyczące remontu ulicy Strumykowej. 

 

Kierownik Kwiatkowski- odpowiedział, że w ramach inicjatyw społecznych wykonany 

będzie odcinek 120 m, a do końca następnego tygodnia powstanie nakładka asfaltowa. 

 

Sołtys Kłos- Gryska- zabrała głos w sprawie przesyłek poleconych z gminy, po które często 

musi jechać na pocztę. Pani Sołtys dodała, również, że lepiej byłoby, jakby kurier z urzędu 

rozwoził pocztę, ponieważ niższe byłyby wtedy koszty.  

 

Sołtys Korona- poinformowała, że w Wojcieszycach zostanie zorganizowane zebranie 

dotyczące kursów autobusów MZK. 

 

Wójt Gminy Mołodciak- poinformowała, że sprawa dotycząca zatrzymywania się 

autobusów jest już pozytywnie rozpatrzona.  

 

Radna Kożuchowska- poprosiła o interwencję w sprawie kradzieży, jakie miały miejsce w 

Kłodawie na Osiedlu nad Doliną. 

 

Radna Chmiel- poinformowała również o włamaniach, które miały miejsce w Różankach i 

zadała pytanie dotyczące efektów prac nad poprawą bezpieczeństwa w gminie Kłodawa.. 

 

Strażnik Gminy Matczak- poinformował, że w sprawie kradzieży w Kłodawie są 

prowadzone czynności operacyjne i na dzień dzisiejszy trudno coś stwierdzić, a szajka 

włamująca się w Różankach została częściowo rozbita. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan  zamknął punkt zapytania i 

interpelacje radnych. 
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pkt. 4 Przedstawienie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych 

 

Przewodniczący Rady Legan- przedstawił informację w sprawie oświadczeń majątkowych 

radnych.  

 

Sekretarz Gminy Czapliński- przedstawił informację w sprawie oświadczeń majątkowych 

kierowników. 

 

pkt. 5. Informacja Wójta o realizacji umów dzierżawy mienia gminnego. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan  poddał pod głosowanie 

Informację Wójta o realizacji umów dzierżawy mienia gminnego. 

 

Informacja została przyjęta jednogłośnie 

 

pkt. 6 Informacja Wójta o realizacji planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwał 

o przystąpieniu do realizacji planu  

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan  poddał pod głosowanie 

Informację Wójta o realizacji planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwał o 

przystąpieniu do realizacji planu  

 

Informacja została przyjęta jednogłośnie 

 

pkt. 7 Informacja Wójta o pracach na drogach gminnych w I półroczu 2011 roku i planach 

na drugie półrocze 2011  

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan  poddał pod głosowanie 

Informację Wójta o pracach na drogach gminnych w I półroczu 2011 roku i planach na drugie 

półrocze 2011  

 

Informacja została przyjęta jednogłośnie 

 

pkt. 8 Informacja Wójta o realizacji planu i budżetu za I półrocze 2011 roku. 

 

Skarbnik Gminy Żal- odczytała uchwałę RIO.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan  poddał pod głosowanie 

Informację Wójta o realizacji planu i budżetu za I półrocze 2011 roku. 

 

Informacja została przyjęta jednogłośnie 

 

pkt. 9 Uchwalenie uchwał w sprawach 

 

a) uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kłodawa  

 

Radny Korona- zgłosił kandydaturę radnego Brzany, podając uzasadnienie.  

 

Radna Piotrzkiewicz- zapytała o zdanie przewodniczącego komisji rewizyjnej- „jak  się na 

to zapatruje i jak do tego się ustosunkuje”.  
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Radny Kubera- występując w roli Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, poparł 

stanowisko o uzupełnienie składu komisji.  

 

Radny Brzana- wyraził zgodę.  

 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał kandydaturę 

radnego Brzany pod głosowanie 

 

Głosy za -11 

Głosy przeciw--- 

Głosy wstrzymujące się -4 

 

Kandydatura radnego Brzany została przyjęta  

 

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

głosowanie.  

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XII/76/11 

 

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2011  

 

Skarbnik Gminy Żal- omówiła projekt uchwały. 

 

Radny Korona- zgłosił poprawkę do projektu uchwały, dotyczącą wydatków, składając 

wniosek formalny o przesunięcie kwoty z wydatków na domy kultury, ośrodki, świetlice i 

kluby 6000 zł na zakup drzwi do świetlicy wiejskiej w Wojcieszycach. Uzasadnił konieczność 

zmiany.  

 

Skarbnik Gminy Żal- poinformowała, że zmiana taka nie może zostać naniesiona ze 

względów formalnych- wydatki różnego rodzaju/ 

 

Wójt Gminy Mołodciak zaprosiła obecnych do obejrzenia sali w Wojcieszycach- po 

posiedzeniu sesji. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał wniesione uwagi radnego 

Korony do projektu uchwały pod głosowanie. 

 

Głosy za- 4  

Głosy przeciw- 9 

Głosy wstrzymujące- 2 

 

Propozycja Radnego Korony nie została przyjęta. 

 

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

głosowanie.  

 

Głosy za- 13 

Głosy przeciw- 2 

Głosy wstrzymujące- --- 
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Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod nr XII/77/11 

 

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

 

Skarbnik Gminy Żal- omówiła projekt uchwały.  

 

Radna Chmiel- poinformowała, że podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego zwróciła uwagę na błędny załącznik nr 2 do uchwały, który nie zawierał 

zadania przebudowy świetlicy wiejskiej w Różankach. W rezultacie Pani Skarbnik załącznik 

poprawiła na potrzeby posiedzenia sesji. 

 

Radna Zienkiewicz- złożyła wniosek formalny, aby wprowadzić 10% zmniejszenia diet dla 

radnych.  

 

Radny Korona złożył wniosek, aby głosowanie nad projektem uchwały przesunąć na kolejne 

posiedzenie komisji oraz zajął stanowisko dotyczące wniosku Radnej Zienkiewicz 

informując, że należałoby być solidarnym i o 10% zmniejszyć wynagrodzenie Pani Wójt i 

pracownikom administracyjnym.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał wniosek radnego Korony 

o przesunięcie głosowania nad uchwałą- na posiedzenia komisji. 

 

Głosy za- 2 

Głosy przeciw-11 

Głosy wstrzymujące- 2 

 

Wniosek nie został przyjęty. 

 

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

głosowanie. 

 

Głosy za- 13 

Głosy przeciw--- 

Głosy wstrzymujące- 2 

 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod nr XII/78/11 

 

d) zmiany uchwały XLIV/376/10 z dnia 18 sierpnia 2010 w sprawie nadania im. Adama 

Mickiewicza Gimnazjum w Kłodawie  

 

Sekretarz Gminy Czapliński omówił projekt uchwały. 

 

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

głosowanie. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie  i zarejestrowana pod nr XII/79/11 

 

Radny Korona zwrócił uwagę na błąd literowy w uchwałach w słowie „przedłożenie”, a 

powinno być „przedłużenie”. Radny dodał, że przez ten błąd należy zmienić porządek obrad. 
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Przewodniczący Rady Legan poddał propozycję radnego Korony o zmianie porządku obrad 

pod głosowanie. 

 

Propozycja Radnego Korony została przyjęta jednogłośnie. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał zmiany w porządku obrad 

pod głosowanie. 

 

Zmiany w porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

e) wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w 

obrębie wsi Łośno  

 

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

głosowanie. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie  i zarejestrowana pod nr XII/80/11 

 

f) wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w 

obrębie wsi Różanki  

 

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

głosowanie. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie  i zarejestrowana pod nr XII/81/11 

 

g) wyrażenie zgody na sprzedaż części działki nr 600/7 położonej w Kłodawie stanowiącej 

własność Gminy Kłodawa.  

 

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

głosowanie. 

 

Uchwała jednogłośnie nie została przyjęta. 

 

h) wyrażenie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie 

ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.  

 

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

głosowanie. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie  i zarejestrowana pod nr XII/82/11 

 

i) wyrażenie zgody na 

 wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wojcieszyce 

stanowiących własność Gminy Kłodawa 

 odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów, 

 przedłużenie umowy dzierżawy na części nieruchomości gruntowych położonych w 

obrębie ewidencyjnym  Wojcieszyce.  
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W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie  i zarejestrowana pod nr XII/83/11 

 

j) wyrażenie zgody na sprzedaż działki nr 597/2 położonej w obrębie wsi Kłodawa 

stanowiącej własność Gminy Kłodawa   

 

Radny Korona- zadał pytanie: „czy od momentu przejęcia działki upłynął okres 

ograniczający prawa Gminy do tego terenu?” 

 

Kierownik Jesis- odpowiedział na w/w pytanie, informując, że gmina bez problemu może 

zbyć przedmiotową działkę. 

 

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

głosowanie. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie  i zarejestrowana pod nr XII/84/11 

 

k) wyrażenie zgody na sprzedaż działki nr 1254/2 położonej w Kłodawie stanowiącej 

własność Gminy Kłodawa 

 

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

głosowanie. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie  i zarejestrowana pod nr XII/85/11 
 

l) wybór ławników do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. oraz Sądu Rejonowego w 

Gorzowie Wlkp.   

 

Przewodniczący Rady Legan przedstawił skład zespołu do przedstawienia opinii o 

kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Gorzowie Wlkp.: 

Przewodnicząca radna Zienkiewicz, członek- radny Kubera oraz członek- radny Legan. 

Przewodniczący dodał również, że kandydaci spełnili określone wymogi oraz wyrazili chęć 

pracy w Sądzie Okręgowym. Wszyscy zostali zakwalifikowani na ławników. 

 

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

głosowanie. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie  i zarejestrowana pod nr XII/86/11 

 

11) Wolne wnioski. 

 

Radna Kaźmierczak- zabrała głos w sprawie postępowania dotyczącego sprzedaży 

mieszkań, informując, że można byłoby dać możliwość kupna na raty. 

 

Wójt Gminy Mołodciak- wyjaśniła, że Gmina bardzo dużo zeszła z ceny za mieszkanie w 

Wojcieszycach, dodając, że może faktycznie byłoby więcej chętnych, gdyby był zapis o 

możliwości spłaty w ratach. 
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Radna Adamczak- podziękowała pani Wójt za nowe punkty świetlne w Różankach oraz 

poprosiła Kierownika Kwiatkowskiego o zwrócenie uwagi na ulicę Brzozową w Różankach 

oraz o zabezpieczenie ulicy Lipowej przed zaspami śnieżnymi. Radna podziękowała również 

Dyrektorowi GOK-u za dobrze zorganizowaną imprezę dla seniorów. 

 

Radny Kubera- zaprosił obecnych na 11 listopada do sali wiejskiej w Kłodawie, gdzie 

odbędzie się uroczystość z okazji odzyskania Niepodległości. 

 

Radny Brzana- zabrał głos w sprawie wynajmu sali wiejskiej w Kłodawie, która według 

niego nie została do końca wyjaśniona. 

 

Radny Kubera- wyjaśnił, że każdy za wynajem sali wpłaca pieniądze na konto, a nie do 

czyjejś kieszeni. 

 

Radny Brzana- poinformował, że sprawy związane z wynajmem sali w Kłodawie należy 

wyjaśnić. 

 

Wójt Gminy Mołodciak- odpowiedziała, że sprawa została przekazana do referatu 

finansowego, prowadzi to pani Wierzbicka. Odpowiedź zostanie przekazana na piśmie. 

 

12) Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Legan zamknął 

posiedzenie XII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

 

Na tym protokół zakończono 

Protokołowała 

Elżbieta Różycka 

 

 

       Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 

         Andrzej Legan 


