Protokół z posiedzenia XIV Sesji
Rady Gminy Kłodawa,
która odbyła się 28 grudnia 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 protokołu z XII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
2) Interpelacje i zapytania radnych.
3) Uchwalenie uchwał w sprawach:
a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2011,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2011-2020,
c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2012-2020,
d) uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2012,
e) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na obszarze Gminy Kłodawa,
f) ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok,
g) rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie,
h) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Różankach,
i) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Różankach,
j) planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2012r,
k) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012r,
l) ustalenia diet ryczałtowych dla radnych i sołtysów Gminy Kłodawa.
4) Wolne wnioski.
5) Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy.
Pkt. 1a. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Andrzej Legan- otwarcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Pkt. 1b. Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Andrzej Legan- na podstawie dołączonej listy obecności stwierdził,
że w sesji uczestniczy 12 radnych, wobec czego sesja jest prawomocna.
Radni: Katarzyna Chmiel, Justyna Kowalska, Jarosław Szyliński nieobecni.
Pkt. 1c. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Andrzej Legan- poprosił, aby do porządku obrad, w punkcie „c”
dopisać przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Kłodawa. Przewodniczący poprosił
o poprawienie z Kidawa na Kłodawa.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad uchwały
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gorzów Wielkopolski.
Przybyli: radna Kowalska oraz radny Szyliński
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Radny Andrzej Korona- poprosił o zdjęcie z porządku obrad pkt. 3 g, h, i, uzasadniając
swoje zdanie.
Radna Grażyna Zienkiewicz- poinformowała, że pierwszy raz spotkała się z faktem
rozpatrywania skarg przez radę.
Przewodniczący Rady Andrzej Legan- poinformował, że skargi były już rozpatrywane
przez radę oraz przedstawił procedurę rozpatrywania skarg.
Radny Jan Kubera- poinformował, że komisja rewizyjna wysłuchała stron i rozpatrzyła
skargi.
Radna Grażyna Kaźmierczak- zadała pytanie- „co dalej będzie się działo ze skargami,
jeżeli wycofamy je z porządku obrad?”
Sekretarz Gminy Piotr Czapliński- poinformował, że właściwym organem do rozpatrzenia
skargi na kierownika jednostki organizacyjnej jest rada gminy, która zajmuje swoje
stanowisko w formie uchwały. Sekretarz poinformował, że komórką właściwą do wydania
opinii i przedstawienia jej radzie jest komisja rewizyjna.
Radny Andrzej Korona- zadał pytanie- „czy przewodniczący jest przygotowany do
udzielenia odpowiedzi radnym na pytania dotyczące skarg?” Radny poinformował, że nie
widzi możliwości udziału w tym głosowaniu.
Radna Grażyna Zienkiewicz- poinformowała, że wg niej w kraju obowiązuje „instancyjność
i przełożony odpowiedniego szczebla”- uzasadniła swoją wypowiedź.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- poinformowała, że zgodnie z przepisami skargi na
kierowników rozpatruje rada gminy.
Przewodniczący Rady Andrzej Legan- poinformował, że przewodniczący komisji
rewizyjnej jest przygotowany do udzielenia odpowiedzi na pytania.
Radny Powiatowy Ryszard Mołodciak- poinformował, że procedura rady powiatu jest taka
sama jak rady gminy, procedurę tą przedstawił sekretarz gminy.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał wniosek
formalny radnego Korony, dotyczący wycofania projektów uchwał z porządku obrad pod
głosowanie.
Głosy za- 2
Głosy przeciw- 10
Głosy wstrzymujące się-2
Wniosek formalny nie został przyjęty.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał nowy
porządek obrad pod głosowanie.
Głosy za 12
Głosy przeciw 2
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Głosy wstrzymujące się--Porządek obrad został przyjęty.
d) przyjęcie protokołów z XII, XIII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Przewodniczący Rady Andrzej Legan- zgłosił poprawkę do protokołu z XIII Sesji Rady
Gminy w pkt. „d”.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał
przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy pod głosowanie.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał
przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy wraz z poprawką pod głosowanie.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Radny Andrzej Korona- złożył wniosek formalny, „aby Przewodniczący, przed
przystąpieniem do rozpatrywania tego problemu, wydał polecenie dostarczenia wszystkim
radnym kserokopii skarg, protokołu z posiedzenia komisji rewizyjnej, na którym były te
skargi rozpatrywane, następnie dostarczenia nagrania z tej komisji i odtworzenia go
wszystkim radnym.” Zdaniem radnego należy w trybie natychmiastowym wezwać osoby
skarżące.
Radna Grażyna Zienkiewicz- wyjaśniła radnemu Koronie, że jest coś takiego, jak
demokracja i skoro porządek został przyjęty, rada powinna zająć się zaplanowanym
programem.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał
wniosek formalny radnego Korony pod głosowanie.
Głosy za- 2
Głosy przeciw- 11
Głosy wstrzymujące się-1
Wniosek formalny nie został przyjęty.
Radny Andrzej Korona- „proszę, żeby przewodniczący zwrócił się do obecnej ekipy
telewizyjnej, aby była obecna przy rozpatrywaniu skarg i przygotowała relację z tego, jak
rada rozpatruje skargi, nie znając ich treści.”
Przewodniczący Rady Andrzej Legan- poinformował, że media są niezależne.
pkt. 2) Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Henryk Brzana- poinformował, że wysłał pismo do biura rady związane
z niezawiadomieniem radnego o posiedzeniu komisji oraz poinformował, że „przewodniczący
odpowiedział w połowie.”
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Przewodniczący Rady Andrzej Legan- poinformował, że przyznaje radnemu rację
w kwestii niedostarczenia materiału.
Radny Henryk Brzana- poformował, że zgłosił interpelacje 3 tygodnie temu, pytając
jednocześnie o termin załatwienia sprawy.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- poinformowała, że odpowiedź zostanie wysłana w terminie
ustawowym.
Radny Henryk Brzana- poinformował, że zgłosił na sesji październikowej oraz na ostatniej
sprawę związaną z wynajmem sali w Kłodawie.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- poinformowała, że przekazuje na ręce przewodniczącego
potwierdzenie odbioru korespondencji przez radnego wraz z kopią materiałów wysłanych.
Przewodniczący Rady Andrzej Legan- poinformował, że radny otrzyma te dokumenty
ponownie.
Radny Henryk Brzana- poinformował, że otrzymał już te dokumenty, jednak go nie
satysfakcjonują (wypowiedź poza mikrofonem).
Radna Grażyna Zienkiewicz- poinformowała, że trzeba uporządkować sprawę dostarczania
dokumentów. Radna zaproponowała, aby osoba za to odpowiedzialna dostarczała je w
określonym czasie, podając uzasadnienie.
Radna Wioletta Mazur- wyraziła swoje pozytywne zdanie na temat godzin pracy osoby
dostarczającej korespondencję.
Radny Jan Kubera- zajął stanowisko w sprawie wynajmowania sali w Kłodawie. Radny
również poinformował, że sprawa przedpłat została wyjaśniona.
Radny Andrzej Korona- poinformował, że to nie rada wynajmuje salę, tylko gmina, sołtys
prowadzi tylko „czynności wynajmujące.”
Wójt Gminy Anna Mołdociak- poinformowała, że podpisywanie umów to zadanie sołtysów,
dlatego stroną w tej sprawie jest sołtys.
Radny Czesław Konieczuk- złożył wniosek o zakończenie dyskusji, gdyż dotyczy ona
czasów, kiedy wynajem sal nie był jeszcze uporządkowany.
Radna Grażyna Zienkiewicz- podziękowała dzielnicowemu i strażnikowi gminy za
interwencję w sprawie parkowania samochodów na ulicy Partyzantów w Chwalęcicach.
„Akcja została przeprowadzona błyskawicznie, a na Partyzantów, jak stały samochody, tak
stoją.”
Radna Grażyna Kaźmierczak- poprosiła o interwencję w sprawie ulicy Brzozowej
w Zdroisku- „droga jest w dyspozycji lasów Państwowych- odmówiono tam ludziom
założenia prądu.” Radna poruszyła też kwestię zjazdu naprzeciwko Sołtysa wsi Zdroisko- stan
nawierzchni- dziury.
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Wójt Gminy Anna Mołodciak- złożyła wyjaśnienia i poinformowała, że prowadzona jest
korespondencja z nadleśnictwem.
Kierownik Jerzy Jesis- złożył wyjaśnienia, informując, że droga jest dalej w dyspozycji
lasów państwowych, a stan prawny zostanie uregulowany, dzięki specustawie drogowej,
a przewidywany termin załatwienia w/w sprawy to rok 2013.
Kierownik Andrzej Kwiatkowski- wypowiedział się w sprawie skrzyżowania drogi
krajowej z powiatową, omawiając sposób utrzymania w/w dróg.
Dzielnicowy Bogdan Prokopiuk- poinformował, że została przeprowadzona interwencja
w Chwalęcicach, omówił wnioski z jej przeprowadzenia oraz wyjaśnił, jakie znaki zostały
tam ustawione.
Radna Grażyna Zienkiewicz- poinformowała, że po interwencji dalej stoją na ulicy auta
oraz powiadomiła, że napisze do Wójta Gminy pismo o zmianę ustawionych znaków.
Dzielnicowy Bogdan Prokopiuk- poinformował, że należy uporządkować znaki drogowe.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan zamknął punkt
interpelacje i zapytania radnych.
pkt. 3 uchwalenie Uchwał w sprawach:
a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2011
Skarbnik Gminy Krystyna Żal- omówiła projekt uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XIV/106/11.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2011-2020
Skarbnik Gminy Krystyna Żal- omówiła projekt uchwały.
Radna Grażyna Zienkiewicz- poinformowała, że nie rozumie, dlaczego co sesję zmieniany
jest WPF.
Skarbnik Gminy Krystyna Żal- złożyła wyjaśnienia dotyczące potrzeby zmiany WPF.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XIV/107/11.
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c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodowa na lata 2012-2020
Skarbnik Gminy Krystyna Żal- omówiła projekt uchwały oraz odczytała uchwałę
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Głosy za-13
Głosy przeciw --Głosy wstrzymujące się -1
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod nr XIV/108/11
d) uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2012
Skarbnik Gminy Krystyna Żal- omówiła projekt uchwały oraz odczytała uchwałę
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Radna Grażyna Zienkiewicz- zadała przewodniczącemu pytanie dotyczące rozdziału 75025
str. 18 paragraf 4170- wynagrodzenia bezosobowe.
Przewodniczący Rady Andrzej Legan- odpowiedział na w/w pytanie oraz poprosił
skarbnika Gminy o dokładniejsze wytłumaczenie.
Skarbnik Gminy Krystyna Żal- złożyła wyjaśnienia dotyczące przeprowadzonych szkoleń
oraz rodzajów podpisanych umów z tego tytułu.
Radny Andrzej Korona- złożył wnioski:
1. zmniejszenie kwoty przeznaczonej na szkolenia do tysiąca zł,
2. wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne rady- zmniejszenie tych kwot do tysiąca zł,
3. §2480- 40tys. na funkcjonowanie GOK, w tym 30tys. jest przeznaczone na
organizację festynu Kłodawska Majówka- „co nam daje organizacja takiego
festynu?”. Radny zaproponował- „aby zrezygnować z Kłodawskiej Majówki, a w tym
czasie popracować nad koncepcją rozwojową Gminy”,
4. organizacja dożynek- zmniejszyć kwotę na organizację dożynek o połowę do 20tys.
zł,.
5. zmniejszenie kwoty dochodów.,
6. zaapelował, aby Wójt wycofała autopoprawkę, gdyż jego zdaniem jest to błąd.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- ustosunkowała się do uwag i propozycji radnego Korony,
informując, że prezesi klubów wyrazili zgodę na autopoprawkę.
Skarbnik Gminy Krystyna Żal- uzupełniła wypowiedź Wójta Gminy.
Radna Grażyna Zienkiewicz- poinformowała, że nowy dyrektor GOK na początku
stwierdził, że do szerzenia kultury nie potrzeba budynku. Radna zaznaczyła, że w tym roku
zostały przeniesione dzieci z GOK do świetlicy w Wojcieszycach, czyli zmniejszyły się
opłaty na ogrzewanie, zużycie prądu i wody, natomiast w budżecie ani o złotówkę nie
zmniejszył się koszt utrzymania GOK. Radna zapytała, jak wyglądają umowy
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z pracownikami w GOK, informując, że rada zawsze miała o to pretensję do poprzedniej pani
dyrektor.
Dyrektor Jarosław Pikuła- odpowiedział na w/w pytanie, omawiając wydatki GOK oraz
prowadzone zajęcia.
Radna Grażyna Kaźmierczak- wyraziła swoje zdziwienie w sprawie uwag zgłaszanych do
budżetu, które wielokrotnie były omawiane na posiedzeniach komisji oraz wyraziła swoje
zdanie do uwag radnego Korony. Radna również podziękowała za stworzenie budżetu, w
którym każdy mieszkaniec może z czegoś skorzystać.
Sołtys Julian Banicki- poinformował, że zabolał go fakt, że radny Korona chce zrezygnować
z imprez gminnych. Zwrócił uwagę na to, że „sołtys działa pod presją społeczeństwa, budżet
sołectwa jest skromny, dlatego organizowane są imprezy gminne, które powodują integrację
społeczną.”
Radna Grażyna Zienkiewicz- poinformowała, że budżet GOK nie był przedstawiony na
komisjach oraz poprosiła, aby radni otrzymali terminarz wydatków. Radna wyjaśniła, że jeśli
ktoś prowadzi płatne zajęcia, powinien płacić za wynajem sali.
Dyrektor Jarosław Pikuła- omówił etaty kadry zatrudnionej w GOK oraz instruktorek
świetlic.
Radna Grażyna Kaźmierczak- „jeśli zrezygnujemy z majówki, to tak jakbyśmy zniweczyli
pracę dotychczasowych organizatorów, coś, co zostało wypracowane, pójdzie na marne”.
Radny Andrzej Korona- poinformował, że został źle zrozumiany, radny powtórzył, że chce
wrócić do źródeł i zorganizować prawdziwe dożynki. W sprawie majówki radny zasugerował,
aby ponownie przemyśleć wszystkie założenia, ponieważ jest to impreza, która dla radnego
„nie ma doraźnego charakteru.” Radny podkreślił, że jest to impreza zbyt droga, jak na taką
formułę.
Sołtys Regina Korona- zaznaczyła, że w każdej z miejscowości są organizowane imprezy
podobne do Majówki Kłodawskiej, podając charakterystykę imprez.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał wniosek Radnej
Zienkiewicz o wykreślenie z §4170 zapisu „wynagrodzenie dla osoby obsługującej sesję” pod
głosowanie.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał wniosek
Radnego Korony- §40070 zmniejszenie kwoty z 5tys. do tysiąca zł- pod głosowanie.
Głosy za 3
Głosy przeciw-11
Głosy wstrzymujące się ---Wniosek nie został przyjęty.
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W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał wniosek
Radnego Korony- §40410- zmniejszenie kwoty z 2tys. do tysiąca zł pod głosowanie.
Głosy za 3
Głosy przeciw 11
Głosy wstrzymujące się ---Wniosek nie został przyjęty.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał wniosek
Radnego Korony- §40412- zmniejszenie kwoty z 2tys. do tysiąca zł pod głosowanie.
Głosy za 3
Głosy przeciw 11
Głosy wstrzymujące się ---Wniosek nie został przyjęty.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał wniosek
Radnego Korony pod głosowanie- §2480- zmniejszenie kwoty z 240tys. o 30tys. zł.
Głosy za 2
Głosy przeciw 12
Głosy wstrzymujące się ---Wniosek nie został przyjęty.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał wniosek
Radnego Korony pod głosowanie- §4300- zmniejszenie kwoty z 40tys. do 20tys. zł
Głosy za -2
Głosy przeciw -11
Głosy wstrzymujące się -1
Wniosek nie został przyjęty.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał autopoprawkę
Wójta Gminy do uchwały budżetowej na rok 2012 pod głosowanie.
Głosy za 12
Głosy przeciw 2
Głosy wstrzymujące się ---Autopoprawka została przyjęta.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Głosy za- 12
Głosy przeciw--8

Głosy wstrzymujące się- 2
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod nr XIV/109/11.
Radny Andrzej Korona- złożył wyjaśnienia dotyczące wstrzymania się od głosowania.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- podziękowała za przyjęcie budżetu.
e) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków na obszarze Gminy Kłodawa.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- w imieniu Pana Andrzejczaka przeprosiła radnych, ponieważ
dyrektor PWiK nie mógł przybyć- podała uzasadnienie.
Radna Grażyna Zienkiewicz- zaznaczyła, że pan dyrektor zatrudnia osoby, które mogłyby
przybyć i złożyć wyjaśnienia, a Pan Andrzejczak z PWiK zlekceważył Urząd Gminy
Kłodawa, nie przysyłając żadnych wyjaśnień. Radna złożyła wniosek formalny
o nie rozpatrywanie w/w uchwały do czasu wyjaśnienia kwot zawartych w §2.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał wniosek
formalny pod głosowanie.
Wniosek formalny został przyjęty jednogłośnie
Radni: Bieryło, Kowalska nieobecni przy głosowaniu
f) ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- poinformowała o rozmowach prowadzonych na komisji
oświaty w sprawie reorganizacji działalności świetlic, zaznaczyła jednocześnie, że projekt
uchwały ulegnie zmianie.
Radny Andrzej Korona- złożył wniosek, aby zmodyfikować załącznik nr 1. Podał
uzasadnienie.
Radny Jan Kubera- wyraził przeciwne zdanie dotyczące wniosku radnego Korony.
Joanna Grymuza- poinformowała, że jest to współfinansowanie oraz zaznaczyła, że komisja
czeka na sugestie w tej sprawie.
Radny Czesław Konieczuk- zaproponował, aby kwoty pozostały bez zmian.
Radna Grażyna Zienkiewicz- poinformowała, że istnieje potrzeba zróżnicowania zajęć
prowadzonych w świetlicach, stwierdziła, że w miejscowości Wojcieszyce na wieczorze
bajek aż chciało się czytać, ponieważ było tam dużo dzieci- „na dzień dzisiejszy nie wiem,
czy powinniśmy dzielić te pieniądze, czy tylko zatwierdzić i zostawić do podziału pani wójt,
ponieważ zróżnicowanie jest potrzebne”.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- poinformowała, że dyrektor podjął działania, aby się
przyjrzeć pracy świetlic i przyciągnąć do nich młodzież.
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Radny Andrzej Korona- wycofał swoją poprawkę.
Radna Grażyna Kaźmierczak- poprosiła o przeznaczenie jakiejś kwoty na świetlicę
w Mironicach.
Joanna Grymuza- poinformowała, że z rezerwy przeznaczona jest kwota na Mironice.
Sołtys Julian Banicki- poinformował, że gmina jest podzielona na sołectwa w związku
z powyższym środki również powinny być podzielone na sołectwa.
Sołtys Regina Korona- poprosiła, aby pamiętać z jakiego tytułu są w/w środki, proponując,
aby organizować za nie spotkania z psychologiem, dzielnicowym oraz prowadzić profilaktykę
w zakresie patologii oraz z rodzinami, w których jest problem alkoholowy.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XIV/110/11.
Radni Bieryło, Kowalska nieobecni przy głosowaniu.
g) rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie
Radny Andrzej Korona- przypomniał, że składał wniosek, aby umożliwić radnym
rozpatrzenie skarg, uzasadniając, w jaki sposób należałoby to zrobić.
Przewodniczący Rady Andrzej Legan- przypomniał, że wniosek formalny został już
przegłosowany.
Radny Jan Kubera- poinformował, że komisja rewizyjna dokładnie zapoznała się z w/w
problemem, stwierdzając, że w niektórych przypadkach wina leży po stronie skarżących,
a w niektórych po skarżonego.
Radny Andrzej Korona- zaapelował do rady, „aby szanować wyborców, którzy powierzyli
nam mandaty.” Jednocześnie poinformował, że radny nie ma przesłanek, aby zagłosować nad
projektem uchwały, zaznaczając, że w bardzo poważny sposób została naruszona ustawa
o samorządzie gminnym.
Radny Czesław Konieczuk- przedstawił swoją przeciwną opinię do radnego Korony w w/w
sprawie.
Mecenas Krzysztof Grzesiowski- poinformował, że z w/w projektem uchwały należy
postąpić jak z każdym innym projektem. Jednocześnie mecenas stwierdził, że z w/w skargą
można było się zapoznać w biurze rady.
Radna Grażyna Zienkiewicz- poinformowała, że w/w uchwały dotyczące skarg nie były
rozpatrywane na komisjach, tylko były wyłożone do wiadomości.
Radna Grażyna Kaźmierczak- poinformowała, że skarga była rozpatrywana na komisji
oświaty.
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Radny Andrzej Korona- przedstawił zmianę, jaka powinna nastąpić w projekcie uchwały- w
§1 powinno być napisane, że „Rada Gminy przyjmuje do wiadomości ustalenia i wnioski
Komisji Rewizyjnej, rozpatrującej wymienioną skargę.” Radny poinformował, że nie będzie
zgłaszał poprawki do projektu uchwały oraz zaznaczył, że przyjęcie stanowiska jednej z
komisji nie jest równoważne z rozpatrzeniem skargi.
Przewodniczący Rady Andrzej Legan- poinformował, że radni w chwili otrzymania
projektu uchwały mogli zapoznać się ze skargami w biurze rady.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Głosy za -7
Głosy przeciw -2
Głosy wstrzymujące się -2
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod nr XIV/111/11
Radni Bieryło, Kowalska, Mazur nieobecni przy głosowaniu
h) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Różankach (pani Renata Nowak)
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Głosy za 7
Głosy przeciw 2
Głosy wstrzymujące się 2
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod nr XIV/112/11.
Radni Bieryło, Kowalska, Mazur nieobecni przy głosowaniu.
i) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Różankach (Pani Dorota Hirniak)
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Głosy za 7
Głosy przeciw 2
Głosy wstrzymujące się 2
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod nr XIV/113/11.
Radni Bieryło, Kowalska, Mazur nieobecni przy głosowaniu.
j) planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2012
Radny Andrzej Korona- zaproponował dwie poprawki do w/w projektu uchwały: styczeńmarzec- koncepcja działania świetlic wiejskich, kwiecień-czerwiec- koncepcja promocji
gminy Kłodawa.
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Radny Jan Kubera- zaproponował, aby przesunąć pierwszą poprawkę na drugi kwartał.
Radny Andrzej Korona- wyraził zgodę.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał wniosek radnego
Korony pod głosowanie.
Wniosek formalny został przyjęty jednogłośnie.
Radni Bieryło, Kowalska, Mazur nieobecni przy głosowaniu.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XIV/114/11.
Radni Bieryło, Kowalska, Mazur nieobecni przy głosowaniu.
k) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok
Radny Jan Kubera- omówił plan pracy komisji rewizyjnej.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XIV/115/11.
Radni Bieryło, Kowalska nieobecni przy głosowaniu.
l) ustalenia diet ryczałtowych dla radnych i sołtysów Gminy Kłodawa.
Przewodniczący Rady Andrzej Legan- przedstawił swoje stanowisko w w/w sprawie.
Radna Grażyna Zienkiewicz- poinformowała, że przewodniczący powinien być obiektywny
i nikogo nie powinien oceniać. Radna uzasadniła przyczynę złożenia w/w projektu uchwały.
Radny Jan Kubera- poinformował, że pobierając diety, każdy radny może przeznaczyć
swoją dietę na inne cele.
Radny Henryk Brzana- przypomniał, że „dwa lata temu radny Kubera powiedział, że trzeba
być trochę społecznikiem, a rok temu wnosił pan o podwyżkę”.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
Głosy za- 4
Głosy przeciw 8
Głosy wstrzymujące się --Uchwała nie została przyjęta.
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ł) zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gorzów Wielkopolski
Kierownik Jerzy Jesis- omówił projekt uchwały, uzasadniając potrzebę zmiany aglomeracji.
Radna Grażyna Zienkiewicz- „te miejscowości, które są wypisane w uchwale, są to
miejscowości, które były poprzednio, natomiast zostały wyrzucone inne”. Radna poprosiła
o przedstawienie miejscowości, które zostały wyrzucone z aglomeracji.
Kierownik Jerzy Jesis- Santoczno, Rybakowo i Zdroisko.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XIV/116/11.
Radni Bieryło, Kowalska nieobecni przy głosowaniu.
pkt. 4 Wolne wnioski
Sołtys Julian Banicki- „kiedy rozpocznie się 3. etap kanalizacji wsi?”
Pan Koziński- poinformował o postępach przy pracy nad wnioskiem o dofinansowanie,
„poprawiony wniosek wysłaliśmy ekspertom około miesiąca temu, do dnia dzisiejszego nie
otrzymaliśmy odpowiedzi”. Jednocześnie poinformował, że „procedury przetargowe zajmą
około 3 miesięcy, okres wakacji i po wakacjach jest to realny termin”. Pan Koziński
przedstawił kolejność inwestycji, informując, że jednocześnie nie będzie można ich
przeprowadzić, gmina Kłodawa to III i IV kwartał.
Radna Grażyna
w Chwalęcicach?”

Zienkiewicz-

„kiedy

państwo

przymierzacie

się

do

wejścia

Pan Koziński- poinformował, że prace nie będą dzielone na miejscowości, będą trwały
równolegle.
Przewodniczący Rady Andrzej Legan- zadał pytanie, dotyczące pochodzenia środków na
zadania.
Radna Grażyna Zienkiewicz- poprosiła o pokazanie zapisu, w którym jest mowa, że na dwa
różne zadania trzeba równocześnie ogłaszać przetarg.
Radny Andrzej Korona- poprosił o informację w sprawie zmian, jakie wprowadza MZK.
Kierownik Andrzej Kwiatkowski- poinformował, że w Wojcieszycach odbyło się zebranie
oraz omówił zmiany, jakie zaszły w rozkładzie jazdy MZK.
Radny Czesław Konieczuk- „czy prawdą jest, że został zabrany autobus o 23 z Gorzowa do
Santocka?”
Wójt Gminy Anna Mołodciak- poinformowała, że nic na ten temat nie wiadomo.
Jednocześnie pani Wójt przedstawiła wysokość środków zapisanych na cel związany
z komunikacją miejską.
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Radna Grażyna Zienkiewicz- zadała pytanie Komendantowi Straży Gminnej Kłodawa
w sprawie nr znaku drogowego postawionego na ul. Partyzantów w Chwalęcicach.
Komendant Marian Matczak- odpowiedział na w/w pytanie.
Pkt. 5 Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Legan zamknął
XIV Sesję Rady Gminy oraz korzystając z okazji, Przewodniczący złożył wszystkim
przybyłym życzenia noworoczne/
Wójt Gminy Anna Mołodciak- również przyłączyła się do życzeń.
Na tym protokół zakończono:
Protokołowała
Elżbieta Różycka
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Legan
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