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Protokół z posiedzenia XVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu 20 czerwca 2012 

w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej 

Proponowany porządek obrad. 

1) Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie posiedzenia, 

b) stwierdzenie quorum, 

c) przyjęcie porządku obrad, 

d) przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

2. Sprawozdanie Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej. 

3. Wystąpienie Komendanta II Komisariatu Policji w Gorzowie Wlkp.- pani Marii Pawlak na 

temat metod zapewnienia bezpieczeństwa w okresie letnim na terenie Gminy Kłodawa.  

4. Interpelacje i zapytania radnych.  

5. Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowych w 2011 roku. 

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2011 roku. 

7. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z działalności własnej oraz świetlic 

wiejskich w 2011 roku. 

8. Uchwalenie uchwał w sprawach: 

a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2012, 

b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłodawie stanowiącej własność 

Gminy Kłodawa.  

9. Wolne wnioski. 

10. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy. 

 

Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia 

Przewodniczący Rady- Andrzej Legan - przywitał wszystkich przybyłych na obrady XVIII 

Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Ad. 1b. Stwierdzenie quorum. 

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

uczestniczy 13 radnych, wobec czego jest ona prawomocna, aby móc podejmować uchwały. 

 

Radni nieobecni: Bożena Adamczak i Katarzyna Chmiel.  

 

Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady- Andrzej Legan- zapytał panią Skarbnik o powód zamiany projektu 

uchwały budżetowej. 

 

Skarbnik Jadwiga Majewska- wyjaśniła, że RIO naniosła poprawki do projektu uchwały, 

dlatego należy go wymienić. 

 

Pozostali radni nie zgłosili uwag do porządku obrad, w związku z czym Przewodniczący 

Rady Andrzej Legan poddał przyjęcie porządku obrad pod głosowanie. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 1d. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Przewodniczący Rady- Andrzej Legan – zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu. 

 

W związku z brakiem uwag do protokołu Przewodniczący Rady- Andrzej Legan poddał 

przyjęcie protokołu pod głosowanie. 

 

głosy za- 11 

głosy przeciw ---- 

głosy wstrzymujące się- 1 

Protokół został przyjęty.  

 

Przewodniczący Rady- Andrzej Legan- poprosił o małą przerwę w obradach sesji w celu 

złożenia gratulacji uczennicy Zespołu Szkół w Kłodawie- Emilii Szyszko- laureatce konkursu 

przedmiotowego z fizyki (organizator- Lubuskie Kuratorium Oświaty). 

 

Następnie Przewodniczący Rady- Andrzej Legan i Wójt Gminy Anna Mołodciak 

wręczyli laureatce dyplom z gratulacjami oraz symboliczny upominek. 

 

Ad. 2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

 

Wójt Anna Mołodciak – omówiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

 

Dyrektor Jarosław Pikuła- przedstawił harmonogram zajęć GOK i świetlic wiejskich na 

wakacje 2012. 

 

Dyrektor Magdalena Turska- omówiła ofertę biblioteki dla dzieci i młodzieży na wakacje 

oraz zapoznała Radnych z bieżącą działalnością biblioteki. 

 

Radny Jan Kubera- zadał pytanie dotyczące II Turnieju Piłki Nożnej.  

 

Radna Grażyna Zienkiewicz- zadała pytanie dotyczące składu drużyn piłkarskich.  

 

Dyrektor Jarosław Pikuła- odpowiedział na w/w pytania, omawiając regulamin turnieju.  

 

Sołtys Julian Banicki- zapytał, czy szkoły zostały poinformowane o propozycjach GOK na 

okres wakacyjny.  

 

Sołtys Renata Korona- zapytała, czy w związku z dużym zapotrzebowaniem dzieci na 

uczęszczanie do świetlicy wiejskiej w Wojcieszycach, przewidziane jest funkcjonowanie 

świetlicy w okresie wakacyjnym. 

 

Dyrektor Jarosław Pikuła- odpowiedział, że w miejscowościach, w których jest taka 

potrzeba, świetlice wiejskie w okresie wakacyjnym będą funkcjonować.  

 

Radna Grażyna Zienkiewicz- zaznaczyła, że miejscowość Wojcieszyce jest wsią 

specyficzną i zaproponowała, aby osoba, która odbiera telefon w GOK, jednocześnie 

pilnowała dzieci w świetlicy. 
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Ad. 3 Wystąpienie Komendanta II Komisariatu Policji w Gorzowie Wlkp-. pani Marii 

Pawlak- na temat metod zapewnienia bezpieczeństwa w okresie letnim na terenie Gminy 

Kłodawa. 

 

Przewodniczący Rady- Andrzej Legan- poformował, że w związku z przedłużającym się 

spotkaniem Pani Komendant nie będzie mogła przybyć na obrady sesji, za co bardzo 

przeprasza. 

 

Adn. 4.Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radna Grażyna Kaźmierczak- poprosiła o pomoc finansową dla mieszkanki Zdroiska, 

której spłonął budynek mieszkalny. Radna odczytała również pismo mieszkanki, w którym 

zwraca się ona o wsparcie finansowe. Ponadto radna poinformowała, że w tablicy w Zdroisku 

została wybita szyba. 

 

Radny Andrzej Korona- przedstawił swoją negatywną ocenę sposobu prowadzenia obrad 

przez Przewodniczącego Rady Gminy. Stwierdził również, że zachowanie Pani Komendant 

Marii Pawlak w stosunku do Rady Gminy uznać można za lekceważące oraz pozbawione 

szacunku, co może być wynikiem braku wzajemnego szacunku radnych wobec siebie.  

Radny poinformował, że dwukrotnie doszło wobec jego osoby do naruszenia prawa poprzez 

niepoinformowanie o obradach Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego (pierwsze 

spotkanie dotyczyło szkolenia członków komisji, drugie rozmów na temat zlokalizowania 

podstrefy KSSSE częściowo na terenie Wojcieszyc), pomimo wyrażenia woli pracy  

w przedmiotowej komisji. Radny zacytował fragment ustawy o samorządzie gminnym 

traktujący o konsekwencjach uporczywego naruszeniu prawa przez radę (art. 96) oraz 

poinformował, że w przypadku kolejnego naruszenia złamania ustawy osobiście poinformuje 

o tym fakcie Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i postawi wniosek o wszczęcie 

postępowania na mocy cytowanego artykułu.  

Radny wyraził zaniepokojenie faktem podejmowania ponownych prób decydowania o terenie 

pomiędzy Różankami a Wojcieszycami z pominięciem radnych z tych miejscowości. 

Przypomniał, że wcześniejsze próby decydowania o przeznaczeniu tego terenu wbrew woli 

mieszkańców i miejscowych radnych zakończyły się referendum wygranym przez 

mieszkańców.  

Radny poinformował, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, zapoznał się  

z wnioskiem Przewodniczącej Komisji Budżetu- pani Radnej Chmiel, w którym zwraca się 

ona do Pani Wójt o umieszczenie w projekcie budżetu środków m.in. na uzbrojenie terenu 

„polotniskowego” na potrzeby KSSSE, terenu, który nie jest własnością gminy,  

i prawdopodobnie nigdy nie będzie. Z dalszej części wniosku wynikało, że Przewodnicząca 

chciałaby utworzyć podstrefę na całym obszarze planowanym pierwotnie pod lotnisko.  

Reasumując swoją wypowiedź, radny zaapelował o przestrzeganie prawa przez Radnych  

i włączenie do dyskusji na temat zagospodarowania terenu pomiędzy Wojcieszycami  

a Różankami Radnych z zainteresowanych miejscowości.  

 

Radna Grażyna Zienkiewicz- zapytała, gdzie zaczyna i kończy się miejscowość Chwalęcice 

i poinformowała, że w jednej części Chwalęcic trawa jest koszona, a w pozostałej nie.  

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak- odpowiedziała, że miejscowość nie jest dzielona  

i poinformowała, że trawę kolejno w każdej miejscowości wykaszają pracownicy 

interwencyjni. Do tego celu nie są wynajmowane firmy zewnętrzne. 

 

http://m.in/
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Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowych w 2011 roku. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska– przedstawiła pozytywną opinię 

komisji na temat sprawozdania. 

Kierownik Maria Szubert- podziękowała Radnemu Ludniewskiemu za pomoc w remoncie 

stołówki w WTZ.  

Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady- Andrzej Legan poddał 

sprawozdanie pod głosowanie. 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2011 roku. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska– przedstawiła pozytywną opinię 

komisji na temat sprawozdania. 

Radny Jan Kubera- zapytał, czy wzrośnie ilość wypłacanych świadczeń i czy GOPS będzie 

w stanie to realizować.  

 

Kierownik Bożena Wójcik- poinformowała, że rzeczywista sytuacja będzie znana po  

I półroczu.  

Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady- Andrzej Legan poddał 

sprawozdanie pod głosowanie. 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

Ad. 7. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z działalności własnej oraz 

świetlic wiejskich w 2011 roku. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska– przedstawiła pozytywną opinię 

komisji na temat sprawozdania. 

 

Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady- Andrzej Legan poddał 

sprawozdanie pod głosowanie. 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

Ad. 8. Uchwalenie uchwał w sprawach: 

a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2012, 

 

Radni nie zgłosili uwag, z związku z czym Przewodniczący Rady- Andrzej Legan poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Ustawowy skład Rady Gminy Kłodawa wynosi 15 radnych. W głosowaniu jawnym udział 

wzięło 12 radnych. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod pozycją XVIII/143/12. 
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b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłodawie stanowiącej własność 

Gminy Kłodawa.  

 

Z-ca przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- Justyna 

Piotrzkiewicz-  przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej- Czesław Konieczuk- przedstawił 

pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady- Andrzej Legan poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Ustawowy skład Rady Gminy Kłodawa wynosi 15 radnych. W głosowaniu jawnym udział 

wzięło 12 radnych. 

głosy za -10 

głosy przeciw -1 

głosy wstrzymujące się-1 

 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XVIII/144/12 

 

Ad. 9. Wolne wnioski. 

Radny Jan Kubera- poinformował, że dzielnicowi w dalszym ciągu nie są obecni i nie 

pełnią dyżurów w gminie Kłodawa, podkreślając, że zbliża się okres wakacyjny. Radny 

poprosił również o kontrolowanie i nakładanie mandatów na rowerzystów poruszających się 

po ulicach zamiast po ścieżkach rowerowych. Radny od paru lat apeluje o rozwiązanie tego 

problemu. Sprawa jest szczególnie uciążliwa w okresie letnim, kiedy po drogach (a nie po 

ścieżkach rowerowych) porusza się najwięcej rowerzystów. Radny poprosił także  

o wzmożone kontrole i nakładanie mandatów na osoby, które spacerują ze swoimi (bardzo 

często agresywnymi) psami bez kagańców i smyczy.  

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak- przyznała, że jest to prawda, informując, że gmina wystąpi 

do Komendanta Miejskiej Policji Jarosława Pasterskiego.  

 

Radny Andrzej Korona- poprosił o kontrolowanie i nakładanie mandatów na rodziców, 

którzy pozostawiają swoje małoletnie dzieci bez opieki (w Wojcieszycach bardzo wiele dzieci 

w tym dwu, trzy i czterolatki poruszają się po wsi i po drogach w okolicach Gminnego 

Ośrodka Kultury i świetlicy wiejskiej, bez nadzoru opiekuna). Radny poprosił o poważne 

traktowanie gminy w tym zakresie, i takie same kontrole, jakie mają miejsce w Gorzowie 

Wlkp.  

 

Sołtys Teresa Hreniak- poprosiła o spowodowanie kontroli mających na celu zapobieganie 

jazdy ciężkimi pojazdami po ścieżkach rowerowych, co jest przyczyną zapadania się ścieżek 

rowerowych przy ul. Lipowej. (dot. Pana Majewskiego z Chwalęcic). Pani sołtys 

zawnioskowała o nadzór patroli policyjnych nad całą miejscowością.   

 

Radna Mazur- poprosiła, aby informacje o komisjach były umieszczane na stronie 

internetowej gminy Kłodawa.  
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Radna Grażyna Kaźmierczak odczytała treść pisma od MZK w sprawie obsługi 

komunikacyjnej gminy Kłodawa.  

Ad. 10.Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady- Andrzej Legan 

zamknął posiedzenie XVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Elżbieta Różycka 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Andrzej Legan 

 


