Protokół z posiedzenia XVI Sesji
Rady Gminy Kłodawa,
która odbyła się 28 marca 2012r.
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 XIV i XV Sesji Rady Gminy Kłodawa.
2. Sprawozdanie Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej.
3. Wystąpienie przedstawiciela MZK.
4. Interpelacje i zapytania radnych
5. Sprawozdanie z realizacji planu finansowo- rzeczowego Dyrektora Biblioteki Gminnej za
2011 rok.
6. Informacje z działalności klubów sportowych za 2011 rok.
7. Uchwalenie uchwał w sprawach:
a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2012,
b) funduszu sołeckiego,
c) nadania nazwy ulicy w miejscowości Różanki,
d) nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa,
e) nadania nazwy ulicy w miejscowości Santocko,
f) określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Kłodawa.”
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy.
Pkt. 1a. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Andrzej Legan- otwarcie obrad XVI 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.
Radny Bieryło nieobecny na posiedzeniu sesji.
Pkt. 1c. Przyjęcie porządku obrad.
Radna Katarzyna Chmiel- zapytała o obecność dyrektora MZK, w związku z brakiem w/w
osoby pani radna złożyła wniosek formalny o wykreślenie pkt.3- wystąpienie przedstawiciela
MZK- uzasadniała swój wniosek.
Radny Andrzej Korona- poparł wniosek radnej Katarzyny Chmiel, proponując zmianę
nazwy pkt. 3– uzasadnił swoją wypowiedz. Jednocześnie radny poinformował, że złożył
projekt oświadczenia, który nie został umieszczony w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Andrzej Legan- poinformował, że projekt oświadczenia został
złożony, jednak został odesłany do wnioskodawców z prośbą o wprowadzenie zmian.
Radna Grażyna Zienkiewicz- poinformowała, że wszelkie stanowiska są wypracowywane
na posiedzeniach komisji oraz poparła wniosek formalny radnej Katarzyny Chmiel, nie
wnosząc żadnych poprawek.
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W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał wniosek
formalny radnej Katarzyny Chmiel o wykreślenie pkt. 3 z porządku obrad pod głosowanie.
Głosy za -11
Głosy przeciw -3
Głosy wstrzymujące --W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał nowy porządek
obrad pod głosowanie.
Głosy za- 12
Głosy przeciw- 2
Głosy wstrzymujące---Nowy porządek obrad został przyjęty
d) przyjęcie protokołów z XIV i XV Sesji Rady Gminy Kłodawa
Radna Grażyna Zienkiewicz- zgłosiła poprawki do protokołu z XV Sesji Rady Gminy.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał
protokół z XIV sesji pod głosowanie.
Głosy za 13
Głosy przeciw--Głosy wstrzymujące się--Radny Andrzej Korona nie wziął udziału w głosowaniu.
Protokół z XIV Sesji Rady Gminy został przyjęty.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał
protokół z XV Sesji z poprawkami pod głosowanie.
głosy za -13
głosy przeciw--głosy wstrzymujące się--Radny Andrzej Korona nie wziął udziału w głosowaniu.
Protokół z XV Sesji Rady Gminy został przyjęty.
pkt. 2. Sprawozdanie Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej
Wójt Gminy Anna Mołodciak- omówiła sprawozdanie międzysesyjne.
Radna Katarzyna Chmiel- poprosiła o przychylenie się w okresie jesiennym do remontu
drogi Kasztanowej w m. Różanki. Radna zapytała również o podpisanie umowy na
schetynówkę w m. Kłodawa oraz o II etap remontu świetlicy wiejskiej w Wojcieszycach.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- odpowiedziała na w/w pytanie, informując że umowa dot.
schetynówki jest podpisana, natomiast na świetlicę został złożony wniosek.
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Radna Bożena Adamczak- podziękowała za prace w m. Różanki, jednocześnie poprosiła
o remont ul. Myśliwskiej.
Radna Grażyna Kaźmierczak- poinformowała, że również zgłasza wnioski i interpelacje
w sprawie prac i remontów w m. Różanki i Zdroisko, poprosiła jednocześnie o pisemne
odpowiedzi na zgłoszone wnioski.
Kierownik Andrzej Kwiatkowski- poinformował, że w chwili obecnej gmina czeka na III
etap realizacji kanalizacji w m. Różanki, po czym będą remontowane drogi.
Radna Grażyna Zienkiewicz- zapytała o naprawę dróg po okresie zimowym masą
bitumiczną.
Pkt. 3. Interpelacje i zapytania radnych
Radna Katarzyna Chmiel- poinformowała, że odbyło się spotkanie z mieszkańcami
i przedstawicielami MZK dotyczące połączeń komunikacji- uzasadniała swój wcześniejszy
wniosek formalny.
Radna Grażyna Zienkiewicz- poprosiła o przegląd dzikich wysypisk w miejscowościach,
informując, że nikt w w/w temacie nic nie robi.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- poinformowała, że do chwili obecnej przez gminę zostało
wywiezione około 10 ton śmieci, za co zapłacono z budżetu Gminy.
Komendant Straży Gminnej Marian Matczak- poinformował, że jak co roku będzie
przeprowadzana akcja „posesja”.
Radny Andrzej Korona- poinformował, że to nie przedsiębiorstwo MZK jest partnerem do
rozmowy dla gminy, tylko miasto Gorzów. Radny zwrócił uwagę radnym na brak
zainteresowania problemami mieszkańców, krytykując pracę radnych.
Radna Grażyna Kaźmierczak- poinformowała, że odbyło się posiedzenie w m. Różanki, na
którym zostały podjęte następujące wnioski:
aby dokonać analizy stanu SUW w Różankach.
prośba o interwencję na ul. Wiśniowej, na mostku zapada bruk.
Kierownik Jacek Zatoka- odpowiedział na w/w pytanie dotyczące SUW w Różankachinformując, że stacja wymaga generalnego remontu.
Radna Renata Kożuchowska- poprosiła o większą ilość patroli policji w Kłodawiezwracając uwagę na jeżdżące kłady oraz grupy złodziei.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- poinformowała, że będzie występować do policji w celu
wzmocnienie patroli, w miejscowościach, w których występują podpalenia oraz zwróci uwagę
na w/w problemy.
Radna Grażyna Zienkiewicz- wyraziła swoje oburzenie na temat obrazy ze strony radnego
Andrzeja Korony, który oskarża radę o brak zainteresowania i pracy nad tematem dotyczącym
komunikacji w m. Wojcieszyce. Radna poinformowała, że tematem trzeba się zajmować na
co dzień, a nie tylko w momencie kiedy słuchają mieszkańcy. Radna poinformowała, że
komisja budżetu pracowała nad w/w problemem- omawiała złożony wniosek.
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Sołtys Regina Korona- poinformowała, że odbędzie się zebranie rady sołeckiej
w m. Wojcieszyce, prosząc o podanie terminu sesji w sprawie komunikacji.
Przewodniczący Rady Andrzej Legan- poinformował, że skontaktuje się z dyrektorem
MZK, z którym postara się ustalić datę spotkania.
Radna Wioletta Mazur- zwróciła się do radnego Korony, przypominając, że radny
krytykując pracę, krytykuje sam siebie. Radna wypowiedziała się w sprawie schetynówki na
osiedlu Marzeń, w ramach której będzie realizowany chodnik. Pani Mazur zapytała o bieżącą
naprawę krótkich odcinków w/w drogi.
Kierownik Andrzej Kwiatkowski- odpowiedział na w/w pytanie, informując, że każda
droga była, jest, lub będzie remontowana.
Radny Czesław Konieczuk- poinformował, że rada miasta ma prawo decydowania
o wysokości ceny w mieście Gorzów, natomiast rada gminy tego prawa nie posiada.
Radna Justyna Kowalska- zgłosiła zapytanie dotyczące ulicy Polnej w m. Kłodawa
informując, że miejscowości Kłodawa i Santocko miały być połączone drogą Polnąwyasfaltowaną.
Kierownik Andrzej Kwiatkowski- poinformował, że droga Polna jest drogą gminną, dlatego
naprawa leży w gestii gminy.
Radna Grażyna Kaźmierczak- poinformowała, że na posiedzeniu komisji budżetu został
zgłoszony wniosek formalny dotyczący komunikacji MZK i PKS. Radna poinformowała, że
nie otrzymała odpowiedzi na temat interpelacji dotyczącej ul. Wiśniowej w Różankach.
Kierownik Andrzej Kwiatkowski- poinformował, że nie było zgłoszenia dotyczącego
uszkodzenia w/w ulicy.
Radny Jan Kubera- poruszył sprawę sprzątania ulicy Mironickiej przez powiat- omawiając
przeprowadzone sprzątanie. Radny poinformował, że na ul. Gorzowskiej na wysokości
warsztatu samochodowego do przystanku autobusowego na wysokości szkoły jest potrzeba
uporządkowania pobocza- uzasadnił swoją wypowiedź. Radny przypomniał, że kiedyś drogi
były przejmowane przez gminę, w chwili bieżącej tak się nie dzieje. Pan Kubera omówił
położenie drogi, która nie jest własnością gminy, a którą mieszkańcy chcieliby przekazać,
zwracając się z zapytaniem o możliwość jej przejęcia- jakie warunki mieszkańcy powinni
spełnić.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- poprosiła, aby w sprawie uporządkowania pobocza na ul.
Gorzowskiej wypowiedział się Starosta, który będzie obecny na posiedzeniu sesji. W sprawie
dróg rolnych Wójt omówiła koszty wyłączenia dróg spod produkcji. Wójt Gminy
poinformowała, że z dniem wczorajszym otrzymała informację z Ministerstwa Finansów, że
każdy samorząd otrzyma zmniejszone środki na oświatę i na udział od podatku dochodowego
od osób fizycznych i prawnych.
Radna Renata Kożuchowska- poprosiła o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich
o postawienie na ul. Gorzowskiej na wysokości przejścia w stronę TESCO jakiegokolwiek
zabezpieczenia w miejscach, gdzie nie ma pasa zieleni.
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Radny Andrzej Korona- poinformował, że z wielką przykrością słuchał wypowiedzi
radnego Konieczuka, który poinformował, że od rady gminy nic nie należy.
Radna Grażyna Kaźmierczak- zapytała o kwestie zgłoszeń na oczyszczalnię przydomową.
Kierownik Jerzy Jesis- poinformował, że na dzień dzisiejszy jest 48 zgłoszeń.
Pkt. 4. Sprawozdanie z realizacji planu finansowo- rzeczowego Dyrektora Biblioteki
Gminnej za 2011 rok.
Radna Justyna Kowalska- przedstawiała pozytywną opinię Komisji Oświaty.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał przyjęcie
sprawozdania pod głosowanie.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
Radny Czesław Konieczuk nieobecny przy głosowaniu.
Pkt. 5. Informacje z działalności klubów sportowych za 2011 rok.
Radna Justyna Kowalska- przedstawiła pozytywną opinię Komisji Oświaty,
Radna Katarzyna Chmiel- poinformowała, że komisja budżetu nie głosowała nad wydaniem
opinii- radna przedstawiła wniosek komisji budżetu.
Radna Renata Kożuchowska- poinformowała, że komisja rewizyjna w planie pracy ma
wpisany punkt kontrola klubów sportowych.
Prezes Henryk Wieczorek- zapytał o przyczynę niezezwolenia na trenowanie przez klub
sportowy Junior Różanki w hali sportowej w poniedziałki i środy.
Dyrektor Dorota Żołądziejewska- poinformowała, że sala była wynajmowana przez różne
kluby oraz poinformowała, że w/w sprawa została wyjaśniona w gabinecie Wójta Gminy.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał przyjęcie
sprawozdań pod głosowanie.
Sprawozdania zostało przyjęte jednogłośnie.
Pkt. 6. Uchwalenie uchwał w sprawach:
a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2012,
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 XVI/129/12.
b) funduszu sołeckiego,
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Przewodniczący Rady Andrzej Legan- zapytał sołtysów miejscowości Gminy Kłodawa,
czy mieszkańcy wyrażają zgodę na przystąpienie do funduszu sołeckiego.
Sołtys Teresa Hreniak- poinformowała, że mieszkańcy wsi Chwalęcic nie wyrażają zgody.
Sołtys Wiesław Gromala- poinformował, że mieszkańcy wsi Mironice nie wyrażają zgody.
Sołtys Hieronim Ostrycharz- poinformował, że mieszkańcy wsi Rybakowo nie wyrażają
zgody.
Sołtys Szaymon Łabuda- poinformował, że mieszkańcy wsi Zdroisko wyrażają zgodę.
Sołtys Leszek Cader- poinformował, że mieszkańcy wsi Santoczno nie wyrażają zgody.
Sołtys Czesław Konieczuk- poinformował, że mieszkańcy wsi Santocko nie wyrażają zgody.
Sołtys Jan Kubera- poinformował, że mieszkańcy wsi Kłodawa nie wyrażają zgody.
Sołtys Julian Banicki- poinformował, że mieszkańcy wsi Różanki wyrażają zgodę.
Sołtys Regina Korona- poinformowała, że mieszkańcy wsi Wojcieszyce wyrażają zgodę.
Radny Andrzej Korona- poinformował, że obowiązkiem rady jest podjęcie decyzji, a nie
sołtysów- uzasadnił swoje zdanie.
Radni wyrazili negatywne stanowisko w sprawie opinii radnego Korony.
Radna Grażyna Zienkiewicz- omówiła dyskusję rady sołeckiej wsi Chwalęcice nad
funduszem sołeckim.
Radna Bożena Adamczak- wypowiedziała się jako członek rady sołeckiej w Różankachomawiając dyskusję nad w/w projektem uchwały.
Radna Grażyna Kaźmierczak- zgłosiła wniosek formalny o zamknięcie dyskusji nad
projektem uchwały.
W związku z brakiem wniosku przeciwnego Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał
wniosek formalny pod głosowanie.
Wniosek formalny został przyjęty jednogłośnie
Wójt Gminy Anna Mołodciak- po wysłuchaniu opinii sołtysów i radnych pod obrady
zgłosiła projekt uchwały o niewrażenie zgody na fundusz sołecki.
W związku z brakiem wniosku przeciwnego Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał
projekt uchwały o niewyrażenie zgody na fundusz sołecki pod głosownie.
Głosy za -9
Głosy przeciw -5
Głosy wstrzymujące się --Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod nr XVI/130/12.
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c) nadania nazwy ulicy w miejscowości Różanki,
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XVI/131/12.
d) nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa,
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XVI/132/12.
e) nadania nazwy ulicy w miejscowości Santocko,
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XVI/133/12.
Radny Andrzej Korona nieobecny przy głosowaniu.
f) określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa.”
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr XVI/134/12.
Radny Andrzej Korona nieobecny przy głosowaniu
Pkt. 7 wolne wnioski
Radna Renata Kożuchowska- złożyła wniosek o zorganizowanie szkolenia dla radnych
dotyczącego sposobu pracy rady- od strony technicznej.
Przewodniczący Rady Andrzej Legan- poinformował, że postara się znaleźć osobę
kompetentną do przeprowadzenie w/w szkolenia.
Radna Grażyna Zienkiewicz- wypowiedziała się w sprawie nowej ustawy „śmieciowej”.
Radny Jan Kubera- zgłosił apel, aby zastanowić się nad skróceniem protokołu z sesjiuzasadniając swoją wypowiedź.
Radny Czesław Konieczuk- wypowiedział się w sprawie terminu komisji komunalnej,
dotyczącej ustawy śmieciowej.
Radny Henryk Brzana- poinformował, że na ostatnim szkoleniu komisji rewizyjnej padła
informacja, że protokół sporządza się z wniosków formalnych.
Radna Grażyna Kaźmierczak- odczytała pismo informatyka Jacka Mazura.
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Radny Henryk Brzana- zapytał o podstawę, na jakiej została przedstawiona w/w opinia.
Radny Jan Kubera- poinformował, że na komisji rewizyjnej radny Brzana został
poproszony o porównanie nagrania, jakie znajduje się w biurze rady z nagraniem, które jest w
jego posiadaniu.
Radna Grażyna Zienkiewicz- poprosiła o zakończenie dyskusji.
Starosta Powiatu Gorzowskiego Józef Kruczkowski- przedstawił działania prowadzone na
terenie powiatu.
Radna Bożena Adamczak- zadała pytanie dotyczące ul. Kasztanowej w m. Różanki oraz
planowanego odwodnienia ul. Lipowej.
Starostwa Powiatu Józef Kruczkowski- omówił prowadzone prace na terenie m. Różanki.
Radny Czesław Konieczuk- zgłosił prośbę dotyczącą chodnika na dwóch zakrętach
w m. Mironice.
Sołtys Hieronim Ostrycharz- poprosił o dokończenie asfaltu na wjeździe w m. Rybakowo.
Starostwa Powiatu Józef Kruczkowski- poinformował, że w m. Mironice prowadzone są
prace nad projektem. W sprawie drogi w Rybakowie Starosta poinformował, że brakujące
metry zostaną dokończone w br.
Radny Andrzej Korona- zapytał o drogę do strzelnicy przed Wojcieszycami.
Starostwa Powiatu Józef Kruczkowski- poinformował, że w/w należy do Skarbu Państwa
w zarządzie Starosty.
Radna Grażyna Zienkiewicz- wypowiedziała się w sprawie rowów melioracyjnych na
terenie m. Chwalęcice
8. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Legan zamknął
XVI Sesję Rady Gminy Kłodawa.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Elżbieta Różycka
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Legan
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