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Protokół z posiedzenia XV Sesji 

Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się 8 lutego 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 XIV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

2. Sprawozdanie Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej. 

3. Interpelacje i zapytania radnych.  

4.Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prac komisji w 2011 roku. 

5. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

z działalności komisji w 2011r. 

6. Uchwalenie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na obszarze Gminy Kłodawa, 

b) nadania nazwy ulic w miejscowości Chwalęcice, 

c) nadania nazwy ulicy w obrębie Santocko, 

d) wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 55/3 położonej w Zdroisku stanowiącej własność 

Gminy Kłodawa, 

e) wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Kłodawa, 

f) uchylenia uchwał dotyczących przystąpień do opracowania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa, 

g) wniosku o wprowadzenie zmiany w Rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego, 

h) zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Przyłężek”, 

i) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej 

uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym 

przez Państwową Straż Pożarną.  

j) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2012 rok”, 

k) udzielenia upoważnienia wiceprzewodniczącym Rady Gminy Kłodawa do podpisywania 

delegacji służbowych Przewodniczącemu Rady Gminy Kłodawa, 

l) rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Komunalnego. 

7. Wolne wnioski. 

8. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy. 

 

Pkt. 1a. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady Andrzej  Legan- otwarcie obrad XV Sesji Rady Gminy Kłodawa.  

 

Pkt. 1b. Stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący Rady Andrzej Legan- na podstawie dołączonej listy obecności stwierdził, 

że w sesji uczestniczy 14 radnych, wobec czego sesja jest prawomocna. 

Radna Kożuchowska nieobecna na posiedzeniu sesji. 
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Pkt. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał porządek obrad 

pod głosowanie. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

d) przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Legan- zgłosił poprawkę do protokołu z XIV Sesji Rady 

Gminy, str. 9 w pkt. nazwisko Jędrzejczak poprawić na Andrzejczak.  

 

Radna Grażyna Zienkiewicz- zgłosiła szereg poprawek do protokołu z XIV Sesji Rady 

Gminy.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Legan- poinformował, że protokół był sprawdzany przez 

kompetentną osobę.  

 

Radna Grażyna Kaźmierczak- poinformowała, że współpracuje z protokolantką- omawiając 

na jakiej zasadzie polega współpraca.  

 

Radny Jan Kubera- zaproponował, aby zastanowić się nad sposobem pisania protokołów- 

powinny one zawierać tylko wnioski formalne i głosowania nad uchwałami.   

 

Radny Andrzej Korona- zgłosił poprawki do protokołu. Radny przypomniał, że już 

wcześniej mówił o tym, aby protokoły były tworzone w zwięzłej formie, a w załączeniu 

dołączać nagrania. „Nabrałem bardzo silnego podejrzenia, że nagrania z przebiegu obrad są 

manipulowane, zniekształcane i cenzurowane, ale o tym powiem w innym miejscu, wniosek 

radnego uważam za sensowny. Ale należy zapewnić, że nagrania, które są dołączane do 

protokołu obrad, są autentyczne, a nie zmanipulowane.” Radny Andrzej Korona złożył 

wniosek formalny o nieprzyjmowanie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Kłodawa.  

 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał 

wniosek formalny radnego Andrzeja Korony pod głosowanie.  

 

Głosy za- 8 

Głosy przeciw- 4 

Głosy wstrzymujące się--- 

 

Wniosek formalny został przyjęty. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Legan- zaproponował, aby się zastanowić nad propozycją 

radnego Jana Kubery oraz poinformował, że o manipulacjach dotyczących nagrań nic nie wie.  

 

Radna Katarzyna Chmiel- zgłosiła prośbę do przewodniczącego Komisji Statutowej, aby na 

najbliższym posiedzeniu popracować nad w/w punktem. Radna Katarzyna Chmiel 

zaproponowała, aby uwagi do protokołu radni przekazywali do biura rady przed sesją.  

 

Radna Grażyna Kaźmierczak- przychyliła się do wniosku radnego Jana Kubery oraz 

wyraziła swoje zdanie dotyczące przekazania nagrań wszystkim radnym.  
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Radna Bożena Adamczak- przedstawiła ustalenia komisji dotyczące protokołów oraz 

zaproponowała, aby takie same uzgodnienia przyjąć do protokołu z sesji.  

 

Radny Andrzej Korona- poinformował, że nagrania na nośniku CD również powinny być 

dokumentem- powinny być opatrzone podpisem przewodniczącego rady oraz protokolanta. 

Radny poinformował, że aktualny format nagrania nie jest powszechnie stosowany,  

w związku z powyższym zawnioskował o zmianę formatu nagrania na mp3.  

 

pkt. 2. Sprawozdanie Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak- omówiła sprawozdanie międzysesyjne.  

 

Kierownik Magdalena Ratajczak- omówiła czynności dotyczące wdrażania nowego 

systemu gospodarowania odpadami na terenie Związku Celowego Gmin MG-6.  

 

Radna Grażyna Zienkiewicz- zapytała o definicję wyrażenia- „odpady mokre 

biodegradowane.” Radna zapytała o płatności za pojemniki na śmieci oraz poinformowała, że 

nikt nie ma dwóch pojemników, a na pozostałe odpady są przekazywane worki. Radna 

poinformowała, że ilość osób nie świadczy o ilości odpadów.  

 

Kierownik Magdalena Ratajczak- poinformowała, że nie jest w stanie przedstawić definicji, 

ponieważ nie ma przy sobie ustawy. Jednocześnie stwierdziła, że MG-6 to nie tylko gmina 

Kłodawa. Pani kierownik poinformowała, że inne gminy już prowadzą taki podział.  

 

Radna Grażyna Zienkiewicz- poinformowała, że miasto nie może być traktowane tak jak 

gmina- uzasadniła swoją wypowiedź.  

 

Radna Wioletta Mazur- poinformowała, że nie można mówić o tym, że będzie lepiej czy 

gorzej. Radna zapytała również o nowe ceny wywozu śmieci.  

 

Kierownik Magdalena Ratajczak- poinformowała, że nie jest w stanie przedstawić 

informacji dotyczącej wysokości stawek. Pani Kierownik stwierdziła, że w najbliższych 

dwóch miesiącach będzie udzielona odpowiedź.   

 

Radna Katarzyna Chmiel- zaproponowała zakończyć dyskusję na ten temat oraz poprosiła, 

aby pani kierownik za dwa miesiące przybyła na komisję komunalną oraz przedstawiła 

informację dotyczącą kosztów. Radna wyraziła zadowolenie w związku z bezpłatnym 

wynajęciem hal sportowych dla mieszkańców oraz z podpisanej umowy na remont sali 

wiejskiej w Różankach. Pani Chmiel zapytała również o prace dotyczące III etapu kanalizacji- 

„Jak Urząd Gminy ma zamiar rozplanować pracę nad kanalizacją na terenie naszej gminy”. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak- III etap kanalizacji- eksperci cały czas pracują nad 

dokumentem. 

 

Kierownik Jerzy Jesis- poinformował, że ze strony Urzędu są przygotowane dokumenty, po 

zaktualizowaniu kosztorysów w marcu zostanie przygotowana specyfikacja oraz zostanie 

ogłoszony przetarg- kwota dofinansowania 500tys.  

 

Radny Jarosław Szyliński- przedstawił rozwiązanie dotyczące segregacji odpadów 

wprowadzone w Niemczech. 
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Radny Jan Kubera – zapytał o przetarg dotyczący wyłonienia firmy wywożącej śmieci.  

 

Kierownik Magdalena Ratajczak- poinformowała, że po wybraniu przewoźnika, umowa 

będzie obowiązywała przez rok, a po roku zostanie ogłoszony kolejny przetarg.  

 

Radny Czesław Konieczuk- poinformował, że komisja ma zaplanowane posiedzenie, 

którego tematem  będą odpady. Na to spotkanie będzie zaproszona pani kierownik. 

 

Radny Andrzej Korona- poinformował, że nie jest jeszcze podjęta decyzja- „że to Związek 

MG-6 będzie zajmował się odpadami na terenie Gminy Kłodawa.” Radny przypomniał, że na 

komisji komunalnej była zwrócona uwaga, że wywóz powinien być tańszy, przy tak dużym 

terenie.  

 

Sołtys Zofia Kłos- Gryska- „jak zamierzacie rozwiązać problem wywozu śmieci  

z blokowisk?” 

 

Kierownik Magdalena Ratajczak- poinformowała, że wcześniejsza informacja dotyczyła 

domów rodzinnych, a co do wspólnot i spółdzielni zostało wysłane pismo z pytaniami 

dotyczącymi tych tematów.   

 

Sołtys Julian Banicki- poinformował, że ludność ubożeje, a ceny ciągle rosną. Jeśli 

mieszkańcy dostaną dwa kubły, wiązało się to będzie z większymi cenami. Sołtys Julian 

Banicki stwierdził też, że osoby, które zdecydują o gospodarce odpadami, staną się również 

odpowiedzialne za śmieci, które znajdziemy w lasach i rowach. 

 

Kierownik Magdalena Ratajczak- poinformowała, że ustawodawca narzuca opłaty  

w formie podatku.  

 

Radny Gerard Bieryło- „jak zamierzacie rozwiązać problem przymuszenia właściciela 

domków letniskowych do wywożenia śmieci?” Radny poinformował, że problem odpadów 

w rowach to nie problem biedy, tylko złego wychowania.  

 

Kierownik Magdalena Ratajczak- poinformowała, że  ankiety będą wysyłane do wszystkich 

właścicieli, nawet domków letniskowych, którzy również będą musieli uiszczać opłaty.  

 

Radna Wioletta Mazur- zapytała o osoby zameldowane, ale nie mieszkające pod danym 

adresem oraz czy jedna firma będzie w stanie obsłużyć całą gminę, ponieważ w chwili 

bieżącej gminę obsługuje kilka firm.  

 

Kierownik Magdalena Ratajczak – poinformowała, że będą określone parametry, które 

firmy będą musiały spełnić. W sprawie opłat pani kierownik wyjaśniła, że będą składane 

deklaracje.  

 

Sołtys Regina Korona- poinformowała, że gmina od lat nie umie rozwiązać problemu 

dotyczącego śmieci. Pani sołtys podkreśliła również, że lepiej będzie, jak odpadami na terenie 

gminy zajmie się samorząd, ponieważ w przypadku zajmowania się odpadami przez MG-6, 

problemy będą się nawarstwiać.  

 

Radna Grażyna Zienkiewicz- poinformowała, że nie ma takiego podmiotu, który mógłby 

obsłużyć całą gminę. Radna zaznaczyła, że cena powinna być zróżnicowana ze względu na 

odległość od wysypiska śmieci oraz od prowadzenia selektywnej segregacji odpadów. Radna 
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również poinformowała, że nigdzie nie ma definicji odpadów mokrych biodegradowanych, 

jest podział na odpady komunalne i pozostałe.  

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak- omówiła procedury, które należy podjąć w w/w sprawie.  

 

Sołtys Zofia Kłos- Gryska- poinformowała, że należy się zastanowić nad osobami, które 

mieszkają na terenie gminy, ale również posiadają domki letniskowe, ponieważ mieszkaniec 

nie może być w dwóch miejscach naraz.  

 

Kierownik Magdalena Ratajczak- poinformowała, że mieszkaniec będzie musiał również 

zapłacić za wywóz odpadów z domków letniskowych. Pani kierownik stwierdziła, że śmieci 

wielkogabarytowe będą zabierane w określonych dniach z określonych miejsc.  

 

Inspektor Marta Pawlak- omówiła nowy projekt dotyczący wybudowania domowych 

oczyszczalni oraz warunki, jakie należy spełnić, aby przystąpić do projektu. Pani inspektor 

omówiła proces przygotowawczy.  

 

Radna Grażyna Kaźmierczak- poprosiła o skomentowanie kwestii dofinansowania.  

 

Inspektor Beata Grzegolec- odpowiedziała na w/w pytanie- omawiając kwestie finansowe 

zadania.  

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak- poinformowała, że zainteresowani będą wpłacać swój 

udział, a gmina będzie beneficjentem tego zadania.  

 

Sołtys Hieronim Ostrycharz- poprosił o szczegółową informację, jaką można przekazać 

mieszkańcom na zebraniu wiejskim.  

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak- omówiła możliwość dofinansowania na w/w zadania  

z budżetu gminy oraz wkład własny mieszkańców gminy.   

 

Radny Czesław Konieczuk- zapytał o możliwość dofinansowania w momencie zapisu 50  

lub 60 gospodarstw- jaka byłaby różnica? 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak- poinformowała, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, na którym była mowa o udzieleniu kredytu, 

który nie powiększy zadłużenia gminy.  

 

Radna Mazur opuściła posiedzenie XV Sesji Rady Gminy  

 

Kierownik Jerzy Jesis- omówił proces zamontowania przydomowej oczyszczalni.  

 

Radny Andrzej Korona- zapytał o powód zgłoszenia się do chwili obecnej tylko 5 osób. 

Radny omówił nowe metody, które trzeba byłoby przeanalizować, aby dotrzeć do większej 

ilości gospodarstw.   

 

Radna Grażyna Zienkiewicz- poprosiła o podanie paragrafu, w którym zapisane są  

w budżecie Gminy środki na w/w cel- „dlaczego zakładamy, że będzie to kosztowało 8 tys.  

a nie 12 tys.? 
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Radna Katarzyna Chmiel- poprosiła, aby na komisję budżetu trafiła kalkulacja, po 

rozeznaniu, ile osób jest chętnych do przystąpienia do programu.  

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak- wskazała paragraf, z którego można przekazać środki na 

w/w cel.  

 

Dyrektor Jarosław Pikuła- omówił plan organizacji ferii, które odbędą się w gminie 

Kłodawa. (GOK, świetlice) 

 

pkt. 3. Interpelacje i zapytania radnych 

 

Radna Bożena Adamczak- poinformowała, że rada sołecka w Różankach zwróciła się do 

gminy w sprawie stacji uzdatniania wody w Różankach oraz zapytała o możliwość 

skorzystania z projektu i wystąpienia o dotację. Radna poinformowała również, że  

w Różankach powstało stowarzyszenie „Nasze Różanki”, podziękowała, za pomoc  

i odpowiedź w sprawie złożonych interpelacji.   

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak- omówiła zgłoszone w ramach projektów zadania oraz 

poinformowała, że jeśli pojawi się możliwość wnioskowania, będzie to realizowane. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz- zapytała o średni dochód i stopień bezrobocia w gminie oraz 

poprosiła, aby takie informacje dołączyć do materiałów na najbliższe posiedzenie komisji. 

Radna poinformowała, że sprawa zimowego utrzymania dróg powinna mieć również miejsce 

wtedy, kiedy jest ślisko, a nie tylko jak jest metr śniegu.  

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak- omówiła możliwość uzyskania zgody na odśnieżanie dróg.  

 

Radna Grażyna Kaźmierczak- poruszyła kwestię komunikacji dotyczącej m. Wojcieszyce 

Różanki, Różanki- Szklarnia- warunki przedstawione przez MZK nie są akceptowane przez 

mieszkańców.  

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak- poinformowała, że został zmieniony przewoźnik. Rady 

sołeckie do 10 lutego miały przedstawić swoje opinie, na temat przewozów. Gmina przekaże 

je MZK..  

 

Radna Katarzyna Chmiel- stwierdziłą, że taka sytuacja jest nie do przyjęcia, aby gmina 

coraz więcej dopłacała dla MZK- kiedy dofinansowanie i tak jest na wysokim poziomie.  

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak- poinformowała, że gmina na dzień dzisiejszy dopłaca ok. 

4500tys. zł do ceny biletów.  

 

Radny Andrzej Korona- poinformował, że obecnie mamy do czynienia z próbą ograniczenia 

komunikacji do 3 miejscowości ze wschodniej części gminy.  

Radny podzielił się spostrzeżeniami na temat nagrania na nośniku CD (posiedzenie komisji 

rewizyjnej z dnia 1 grudnia 2011r.) Poinformował, że jest  tam 9 nagrań, a data ich 

utworzenia to 16 grudnia 2011r. Według radnego są dwie możliwości- dyktafon był 9 razy 

wyłączany i włączany lub pliki zostały utworzone w innym terminie. Radny poprosił  

o zlecenie zbadania nagrania z posiedzenia komisji rewizyjnej.  

 

Referent Elżbieta Różycka- omówiła przyczynę różnicy między datami utworzenia plików 

na nośniku CD oraz datą komisji.  
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Sekretarz Gminy Piotr Czapliński- omówił przyczynę wyłączania i włączania dyktafonu.  

 

Radna Grażyna Kaźmierczak- wypowiedziała się w sprawie warunków komunikacji  

w pozostałych miejscowościach gminy.  

 

Sołtys Zofia Kłos-Gryska- poinformowała, że komunikacja miejska w Różankach Szklarni 

istnieje od lat 90, a cena biletów była taka sama jak miasta. Pani sołtys omówiła warunki 

położenia miejscowości oraz konieczność komunikacji do sklepów, szkół itp. Sołtys wyraziła 

swoje zdziwienie z powodu zazdrości pozostałych dwóch miejscowości. Stwierdziła, że 

zostało zorganizowane spotkanie rad sołeckich i radnych bez udziału przedstawicieli z 

Różanek- Szklarni. 

 

Radna Bożena Adamczak- poinformowała, że to nie radne zorganizowały w/w spotkanie, 

tylko sołtysi.  

 

Radny Czesław Konieczuk- zwrócił się do kierownika Zakładu Komunalnego, informując, 

że w Santocku jest tak niskie ciśnienie wody, że podgrzewacze nawet się nie załączają. 

„Czym jest to spowodowane?”  

 

Kierownik Jacek Zatoka- odpowiedział na w/w pytanie, informując, że jest to spowodowane 

podłączeniem bardzo dużej ilości nowych mieszkańców. Omówił wydajność wodociągów.  

 

Radny Czesław Konieczuk- zapytał o warunki umowy zawartej z Zakładem Komunalnym. 

Radny poinformował, że nie są one spełniane.  

 

Kierownik Jacek Zatoka- poinformował, że zgodnie z ustawą powinno być 1,5 atmosfery 

przed wodomierzem.  

 

Radna Grażyna Kaźmierczak- poinformowała, że na spotkaniu w Wojcieszycach, pierwsze 

jej pytanie brzmiało- „czy były konsultacje z mieszkańcami Różanki- Szklarnia?”  

 

Radna Katarzyna Chmiel- zapewniła panią sołtys wsi Różanki- Szklarnia, że nie ma zawiści 

ze strony mieszkańców, nikt nie zazdrości niższych cen biletów. Radna poinformowała, że po 

jej interpelacji na drodze krajowej nr 22 na wysokości wsi Różanki- Szklarnia zostanie 

zamontowany znak D6 na wysięgniku w celu zwiększenia bezpieczeństwa przechodniów. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz- skierowała pytanie do kierownika Andrzeja Kwiatkowskiego  

dotyczące ścieżki rowerowej na ul. Partyzantów w Chwalęcicach- „czy wolno na całej 

szerokości  stawiać samochód?” 

 

Kierownik Andrzej Kwiatkowski- poinformował, że na w/w ulicy jest chodnik, na którym 

nie powinno się  stawiać samochodu.   

 

Radna Grażyna Zienkiewicz- skierowała pytanie do pani dyrektor Doroty Żołądziejewskiej 

dotyczące stopnia wykorzystywania nowego obiektu szkoły oraz wyłonienia firmy zajmującej 

się sprzątaniem.   

 

Dyrektor Dorota Żołądziejwska- odpowiedziała na w/w pytanie, przedstawiając informację 

o firmie, która wygrała przetarg oraz o osobach, które są zatrudnione przez firmę do 

sprzątania szkoły, są to mieszkańcy naszej gminy.  
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Radny Jan Kubera- poruszył temat komunikacji w Kłodawie. Miejscowość została 

podzielona na dwie części- jedna płaci mniej, a druga więcej.   

 

Radny Andrzej Korona- poinformował, że sołectwo Różanki oraz Wojcieszyce od dość 

długiego czasu współpracują. Radny jednocześnie omówił kwestię komunikacji dotycząca 

wsi Wojcieszyce, Różanki i Różanki- Szklarnia.  

 

Radny Henryk Brzana- zapytał o nowo powstałe dwa kursy do miejscowości Kłodawa.  

 

Kierownik Andrzej Kwiatkowski- poinformował, że są to kursy zapewniające dojazd dzieci 

do szkół.  

 

Radny Henryk Brzana- poinformował, że skorzystał z tego autobusu, w którym jechał on 

sam oraz jedna kobieta.  

 

Radna Grażyna Zienkiewicz- poinformowała, że dzisiejsza sesja dowodzi, że rada gminy za 

rzadko się spotyka.  

 

Sołtys Regina Korona- poinformowała, że mieszkańcy wsi Wojcieszyce niczego nie 

zazdroszczą, pani sołtys omówiła wnioski z zebrania wiejskiego.  

 

4.Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prac komisji w 2011 roku 

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał sprawozdanie 

pod głosowanie. 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

Radni: Piotrzkiewicz oraz Szyliński nieobecni przy głosowaniu.  

 

5. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

z działalności komisji w 2011r. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał sprawozdanie 

pod głosowanie.  

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

Radny Szyliński nieobecny przy głosowaniu.  

 

6. Uchwalenie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na obszarze Gminy Kłodawa, 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak- poprosiła o dopisanie w pkt. d- „nie dotyczy”.  

 

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

ze zmianą pod głosowanie.  

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XV/117/12 
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b) nadania nazwy ulic w miejscowości Chwalęcice, 

 

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

pod głosowanie.  

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XV/118/12 

 

c) nadania nazwy ulicy w obrębie Santocko, 

 

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

pod głosowanie.  

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XV/119/12 
 

d) wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 55/3 położonej w Zdroisku stanowiącej własność 

Gminy Kłodawa, 

 

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

pod głosowanie.  

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XV/120/12 
 

e) wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Kłodawa, 

 

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

pod głosowanie.  

 

Głosy za- 10 

Głosy przeciw--- 

Głosy wstrzymujące się -3 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod nr XV/121/12 

 

f) uchylenie uchwał dotyczących przystąpień do opracowania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa, 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz- poinformowała, że chciała się zapoznać z uchwałą dotyczącą 

m. Chwalęcice, jednak uniemożliwiono jej wgląd do dokumentów. Radna poprosiła  

o spotkanie z Przewodniczącym w w/w sprawie.  

 

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

pod głosowanie.  

 

Głosy za -11 

Głosy przeciw---- 

Głosy wstrzymujące się -2 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XV/122/12 
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g) wniosku o wprowadzenie zmiany w Rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego, 

 

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

pod głosowanie.  

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XV/123/12 
 

h) zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Przyłężek”, 

 

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

pod głosowanie.  

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XV/124/12 
 

i) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej 

uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym 

przez Państwową Straż Pożarną.  

 

Radna Katarzyna Chmiel- wyraziła swoje zadowolenie z faktu, że strażacy otrzymają 

większy ekwiwalent niż w roku 2011, kiedy to z powodu trudnej sytuacji budżetowej gminy 

Kłodawa został uległ obniżeniu. 

 

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

pod głosowanie.  

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XV/125/12 

 

j) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2012 rok”, 

 

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

pod głosowanie.  

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XV/126/12 

 

k) udzielenia upoważnienia wiceprzewodniczącym Rady Gminy Kłodawa do podpisywania 

delegacji służbowych Przewodniczącemu Rady Gminy Kłodawa, 

 

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

pod głosowanie.  

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XV/127/12 
 

l) rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Komunalnego. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Legan- zgłosił poprawkę do projektu uchwały. 

 

Radna Grażyna Kaźmierczak- odczytała pismo złożone przez panią Aldonę Lewandowską 

w dniu 7.02.2012 roku. 
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Wójt Gminy Anna Mołodciak- omówiła całą historię związaną z zatrudnieniem pani Aldony 

Lewandowskiej na stanowisku gł. księgowego w Zakładzie Komunalnym w Różankach.  

 

Aplikant Aleksandra Przybył– poinformowała, że rada gminy była właściwa do 

rozpatrzenia w/w skargi. 

  

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

z poprawką pod głosowanie.  

 

Głosy za- 11 

Głosy przeciw--- 

Głosy wstrzymujące się- 2 

 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod nr XV/128/12  
 

7. Wolne wnioski 

 

Sołtys Regina Korona- podziękowała za udzieloną pomoc w organizacji pogrzebu 

mieszkanki Wojcieszyc.  

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak- poinformowała, że inicjatywa wypłynęła od pani sołtys  

i rady sołeckiej. Pani Wójt również podziękowała za pomoc i współpracę. 

 

Radna Grażyna Kaźmierczak- poinformowała, że pismo, które wpłynęło od pani Renaty 

Nowak jest nie podpisane, czyli nie powinno być rozpatrywane.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Legan- poinformował, że wpłynęło kolejne odwołanie od 

stawek podatkowych.  

 

Radna Grażyna Zienkiewicz- przypomniała, że w gminie są wycofywane komputery, które 

prawdopodobnie trafią do GOK. Radna ponowiła prośbę, aby trafiły one również do świetlic. 

Zaproponowała, aby zafundować świetlicom Internet.  

 

Sołtys Zofia Kłos- Gryska- poinformowała, że w Różankach- Szklarni będzie istniała 

możliwość podłączenia Internetu z multi-mediów, wyraziła chęć przyjęcia komputera do 

świetlicy w Różankach-Szklarni. 

 

Sekretarz Gminy Piotr Czapliński- omówił kwestię wycofywania komputerów z urzędu 

oraz przedstawił program „Lubuski e-urząd”, w który weszła Gmina Kłodawa.  

 

8. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Legan zamknął 

XV Sesję Rady Gminy Kłodawa.  

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała 

Elżbieta Różycka  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 Andrzej Legan 

 


