
str. 1 

 

Protokół z posiedzenia XIX Sesji Rady Gminy Kłodawa, 
która odbyła się w dniu 22 sierpnia 2012r. 

w Sali Wiejskiej przy ulicy Jeziornej 
 
 

 Proponowany porządek obrad na XIX sesję Rady Gminy Kłodawa. 
1) Sprawy organizacyjne: 
a) otwarcie posiedzenia; 
b) stwierdzenie quorum; 
c) przyjęcie porządku obrad; 
d) przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
2. Sprawozdanie Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej. 
3. Interpelacje i zapytania radnych. 
4.Analiza informacji z działalności Zespołu Szkół w Kłodawie w roku szkolnym 2011/2012. 
5.Analiza informacji z działalności Zespołu Szkół w Różankach w roku szkolnym 2011/2012. 
6. Analiza informacji na temat koncepcji promocji Gminy Kłodawa. 
7. Uchwalenie uchwał w sprawach: 
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2012 rok; 
b) zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miejscowości Kłodawa do kategorii 
dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu; 
c) wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 32/1 położonej w Mironicach; 
d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem 37/3 
położonej w Santocznie; 
e) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na części nieruchomości gruntowych 
położonych w obrębie wsi Wojcieszyce; 
f) regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Kłodawa; 
g) zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Wojcieszyce na lata 2011-2018; 
h) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kłodawa na lata 2012-2016. 
8. Wolne wnioski. 
9. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy. 

Ad.1a. Otwarcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan -  przywitał wszystkich przybyłych na obrady XIX-
tej Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Ad.1b. Stwierdzenie quorum. 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan – na podstawie dołączonej listy obecności stwierdził, 
że w sesji uczestniczy 12 radnych, wobec czego jest ona prawomocna, by móc podejmować 
na niej uchwały. 
Radni nieobecni: 
Szyliński Jarosław; Kowalska Justyna; Piotrzkiewicz Justyna. 
 
Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan – zapytał, czy radni mają uwagi do porządku obrad. 
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Radna Katarzyna Chmiel – złożyła wniosek o usunięcie z porządku obrad projektów 
uchwał, które nie były analizowane na posiedzeniu Komisji z powodu zawartych w nich 
błędów proceduralnych (brak uzasadnienia): 
 - regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Kłodawa; 
 - zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wojcieszyce na lata 2011-2018; 
 - uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kłodawa na lata 2012-2016. 
 
Radny Andrzej Korona – zgodził się z radną, że brak uzasadnienia jest istotnym 
przeoczeniem proceduralnym, aczkolwiek w opinii radnego nie jest to powód do wycofania 
projektów uchwał z porządku obrad.  
 
Radna Grażyna Zienkiewicz – zaapelowała o zastanowienie się nad odroczeniem projektu 
uchwały, ponieważ może to skutkować niezłożeniem w terminie wniosku  o dofinansowanie 
do remontu przedszkola. 
 
Radna Grażyna Kaźmierczak – przypomniała, że projekt uchwały nie został również 
zaparafowany przez Mecenasa. 
 
Radna Bożena Adamczak – zwróciła uwagę, że sama informacja do planu jest tak obszerna, 
że można ją uznać za uzasadnienie. 
 
Radny Andrzej Korona – odczytał wniosek Komisji Oświaty w sprawie przesunięcia 
informacji na temat działalności Zespołu Szkół w Różankach na kolejną sesję  z powodu 
nieobecności dyrektora Zespołu Szkół w Różankach na posiedzeniu komisji i braku 
możliwości szczegółowego przeanalizowania informacji.  
 
Radna Grażyna Kaźmierczak – wyraziła zdziwienie sformułowanym wnioskiem, ponieważ 
komisja uzgadniała, że spotka się przed sesją z Dyrektorem, aby móc na sesji wyrazić opinię 
na temat sprawozdania. 
 
Radna Katarzyna Chmiel – wycofała swój wniosek ze względu na termin złożenia wniosku 
o dofinansowanie remontu przedszkola w Wojcieszycach. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan – poddał pod głosowanie wniosek radnego Andrzeja 
Korony. 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
Głosy za – 5 
Głosy przeciw – 3 
Wstrzymało się – 4 
Wniosek został przyjęty. 
 

Ad. 1d. przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan – naniósł poprawki do wypowiedzi Radnego Korony 
znajdującej się na stronie 3. 
 
Radna Katarzyna Chmiel – zwróciła uwagę na brak spójności pomiędzy liczbą radnych 
obecnych na sesji a podaną liczbą radnych głosujących. 
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Radny Czesław Konieczuk – zwrócił uwagę na liczne literówki. 
 
Radni nie zgłosili więcej uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady Andrzej Legan 
poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 2. Sprawozdanie Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej. 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – omówiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

Dyrektor GOK Jarosław Pikuła  – omówił program dożynek. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz – zapytała, o której przewidywane są sztuczne ognie. 
 
Dyrektor GOK Jarosław Pikuła – odpowiedział, że pokaz fajerwerków planowany jest na 
godzinę 22.00. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz – wypowiedziała się na temat filmów nakręconych w ramach 
funkcjonowania sekcji filmowej w GOK. Radna pochwaliła filmy poświęcone Kłodawskiej 
Majówce oraz Straży Pożarnej, natomiast negatywnie oceniła trzeci film. 
 
Dyrektor GOK Jarosław Pikuła – przyznał, że trzeci film mógłby wypaść trochę lepiej i 
jednocześnie poinformował, że sekcja filmowa cieszyła się największą popularnością wśród 
dzieci. 
 
Radna Katarzyna Chmiel – zapytała, jak będą odbywały się prace związane z kanalizacją w 
poszczególnych miejscowościach Związku Celowego Gmin. Czy będą prowadzone 
równolegle w kilku miejscowościach, czy w inny sposób. Radna poinformowała, że 
mieszkańcy są zniecierpliwieni brakiem kanalizacji, w dodatku do momentu, kiedy nie 
zostanie ona położona, nie można inwestować w drogi. Radna zapytała również, na jakim 
etapie jest przetarg na świetlicę w Różankach. 
 
Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, że z harmonogramu prac wynika, że prace będą 
prowadzone równolegle w wielu miejscowościach. Zakończenie zadania planowane jest na 
2014 rok. 
 
Radny Jan Kubera – zapytał ,co z miejscowościami, w których nie będzie budowana 
kanalizacja. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak  – odpowiedziała, że liczy na dalsze pozyskiwanie środków 
zewnętrznych na ten cel. 
 
Radna Wioletta Mazur – zapytała, czy problem wód opadowych spływających na posesje- 
wynikający z podwyższenia drogi przy ulicy Perłowej w Kłodawie - zostanie rozwiązany oraz 
czy decydującym czynnikiem wyboru wykonawcy jest oferowana przez niego cena. Zdaniem 
radnej najtańsza oferta powinna budzić zaniepokojenie, co widać przy obecnej inwestycji. 
Radna zaapelowała do projektantów, aby swoje projekty weryfikowali w terenie.  
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że mieszkańcy nie konsultują wysokości 
wjazdów z wydziałem dróg, co powoduje problemy z wodami opadowymi. Dużą bolączką 
jest brak odwodnień na terenie posesji. 
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Radna Grażyna Zienkiewicz – zapytała, jaki odcinek kanalizacji będzie robiony w 
Chwalęcicach, kiedy zostanie postawiony punkt świetlny przy nowopowstałym przystanku  i 
kiedy zostanie zakończona adaptacja budynku na mieszkanie socjalne oraz czym ono będzie 
ogrzewane. 
 
Radna Bożena Adamczak – podziękowała za wyrównanie drogi przy ulicy Piaskowej i 
poprosiła, aby nawierzchnie wokół (ul. Północna, dojazd do Srebrnej i ul. Srebrna) były 
częściej równane, ponieważ po  ulewach nie widać efektów prac. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że drogi równane są w miarę możliwości. 
Po zakończeniu kanalizacji przy wsparciu środków unijnych na części dróg będzie 
wykonywana nakładka asfaltowa. 
 
Kierownik Andrzej Kwiatkowski – odpowiedział, że trwają roszady dotyczące lokalizacji 
już istniejących punktów świetlnych. Prawdopodobnie we wrześniu lub październiku koło 
przystanku stanie jeden z przeniesionych punktów świetlnych, a lokal na mieszkanie socjalne 
powinien zostać zaadaptowany do końca września. Jedno pomieszczenie będzie można 
ogrzewać westfalką, a w drugim będzie piecyk na drewno. 
  
Radny Henryk Brzana – zapytał, co z drugim etapem modernizacji sali wiejskiej w 
Wojcieszycach. 
 
Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, że prace rozpoczną się po podpisaniu umowy z panią 
marszałek. 
 
W związku z brakiem dalszych pytań do pani Wójt, Przewodniczący Rady Andrzej Legan 
poprosił o zadawanie pytań   panu Staroście i Kierownikowi Wydziału Dróg Powiatowych. 
 
Radna Katarzyna Chmiel – podziękowała  powiatowi i gminie za ulicę Kasztanową oraz 
poprosiła o pilny remont katastrofalnej  drogi prowadzącej z Różanek w kierunku Janczewa. 
Radna zaproponowała porozumienie z kopalnią „Stężyca” oraz wykonawcą. Pani Chmiel 
poprosiła również o postawienie na drodze (na wyjeździe ze żwirowni) znaku ograniczenia 
tonażu poruszających się samochodów i znaku „miejscowość Różanki” przy wjeździe ze 
strony Janczewa do Różanek . Radna zwróciła również uwagę na zły stan drogi powiatowej 
Różanki – Wojcieszyce i potrzebę remontu. 
 
Starosta Powiatu Gorzowskiego Józef Kruczkowski – odnośnie drogi Różanki – 
Wojcieszyce odpowiedział, że należy rozważyć jej wykonanie w ramach schetynówek. 
 
Naczelnik Paweł Tokarczuk - odpowiedział, że znaki informujące o nośności drogi 
ustawione są przy przepuście w Różankach i Janczewie. Kierowcy mają zakaz poruszania się 
po drodze głównej, lecz jeśli taka sytuacja ma miejsce, to natychmiast informujemy o 
zdarzeniu Inspekcję Transportu Drogowego. Odnośnie tablicy z nazwą miejscowości, 
Kierownik wyjaśnił, że została już zamówiona. 
 
Radna Katarzyna Chmiel - powtórzyła prośbę o ustawienie znaku ograniczającego tonaż 
samochodów, gdyż mieszkańcy z ulicy Niepodległości w Różankach narzekają, że mimo 
zakazu, pojazdy ciężkie poruszają się po tej drodze. Poprosiła o kontrole na tej drodze w celu 
karania kierowców pojazdów poruszających się cięższymi samochodami niż dopuszcza to 
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znak, ponieważ trudno jest zgłosić problem na bieżąco, gdyż służby nie zdołają dotrzeć w 
celu ukarania kierowcy zanim on odjedzie. 
 
Naczelnik Paweł Tokarczuk - podał swój telefon służbowy: 502-795-139. 
 
Radny Gerard Bieryło - zapytał, czy jest szansa na remont drogi Kłodawa - Łośno - Lipy. 
 
Starosta Powiatu Gorzowskiego Józef Kruczkowski - odpowiedział, że zadanie można 
wykonać przy udziale środków gminnych. 
 
Radny Czesław Konieczuk - zapytał, kiedy zostanie wykonane odwodnienie skrzyżowania 
na Kolonię. Radny zaapelował również o podjęcie działań zmierzających do wymuszenia na 
rowerzystach poruszania się po ścieżkach rowerowych, a nie po drogach.  
 
Starosta Powiatu Gorzowskiego Józef Kruczkowski - odpowiedział, że odwodnienie 
powinno zostać wykonane we wrześniu, a sprawę rowerzystów powinno się przekazać  
Policji, ponieważ pomóc w uporządkowaniu tego stanu rzeczy mogą jedynie kontrole z ich 
strony. Zdaniem starosty postawienie znaku „zakaz poruszania się rowerami po drogach” nie 
zmieni nic w mentalności rowerzystów. 
 
Sołtys Julian Banicki - przychylił się do interpelacji radnej Katarzyny Chmiel, dotyczącej 
remontu drogi Różanki – Janczewo  oraz postawienia dodatkowych znaków informujących o 
nośności drogi. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz - poprosiła o wykaszanie trawy przy dwóch ostrych zakrętach 
w Chwalęcicach, ponieważ ograniczają one widoczność oraz o przyjrzenie się poprawności 
wykonania studzienki odbierającej wodę z ulicy Ułańskiej, bowiem woda w dalszym ciągu 
zalega na ulicy. Radna wyraziła również nadzieję, że zimowe utrzymanie dróg w roku 
bieżącym będzie lepsze niż roku ubiegłym. (drogi były odśnieżane po godzinie 10.00 a  nie o 
06.00, kiedy ludzie wyjeżdżają do pracy) 
 
Naczelnik Tokarczuk - wyjaśnił, że jeśli chodzi o wykaszanie, to można to robić jedynie w 
pasie drogi. Odnośnie zimowego utrzymania dróg, gmina może wprowadzić poprawki w 
formie aneksu do zawartego porozumienia. 
 
Radna Bożena Adamczak - również przychyliła się do wniosku dotyczącego remontu drogi 
Różanki - Janczewo oraz poprosiła o postawienie znaku informującego o zjeździe z ronda w 
kierunku Kłodawy. 
 
Naczelnik Tokarczuk - odpowiedział, że w miejscu wskazanym przez radną zostanie 
postawiony drogowskaz strzałowy. Odnośnie wody zalegającej na ulicy Ułańskiej,  naczelnik 
wyjaśnił, że być może w przyszłym roku przy udziale środków gminnych zostanie 
opracowana dokumentacja i wykonane odwodnienie. 
 
Starosta Powiatu Gorzowskiego Józef Kruczkowski - odnośnie drogi Różanki - Janczewo 
wyjaśnił, że nie ma środków na jej remont. 
 
Sołtys Regina Korona - podziękowała za postawienie barierek przy świetlicy oraz zgłosiła 
problem zalegającej wody „w dołku” przy świetlicy. Sołtys poprosiła o koszenie skwerku 
przy bramie SHR i wyegzekwowanie od właściciela budynków przy skwerze  ich 
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odświeżenia lub rozebrania, jeżeli są to budowle bezużyteczne. Sołtys przypomniała o 
rozwiązaniu problemu braku przepływu pod drogą powiatową w okolicy pana Potapczuka. 
 
Starosta Powiatu Gorzowskiego Józef Kruczkowski - wyjaśnił, że na etapie opracowania 
jest dokumentacja na remont drogi Kłodawa - Wojcieszyce, do przepustu. 
 
Naczelnik Paweł Tokarczuk - odpowiedział, że sprawdzi, do kogo należą budynki i wtedy 
podejmie interwencję. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz - poprosiła o znak na krzyżówce Rybakowo – Wilanów, który 
informowałby o kierunkach do danych miejscowości. 
 
Radna Katarzyna Chmiel - poparła wniosek radnej Zienkiewicz i zaapelowała również o 
znak informujący o dojeździe do Leśniczówki Przyłęsko. Odpowiadając Staroście, że na 
remont drogi Różanki – Janczewo brakuje środków finansowych, po raz kolejny 
zasugerowała, aby remont ten przeprowadzić we współpracy powiatu, żwirowni i 
wykonawcy. 
 
 Radna po raz kolejny poprosiła o remont drogi Różanki - Janczewo przy współpracy 
powiatu, żwirowni i wykonawcy. 
 
Radny Jan Kubera - poprosił o załatanie dziury przed zakrętem w prawo, jadąc ze Zdroiska 
w kierunku Rybakowa. 
 
Radna Grażyna Kaźmierczak - zapytała, czy uzupełniony zostanie znak ograniczający 
prędkość przy wjeździe do Zdroiska od strony Rybakowa, czy nastąpiła zmiana organizacji 
ruchu. 
 
Starosta Powiatu Gorzowskiego Józef Kruczkowski - odpowiedział, że znaki są 
zdejmowane, ponieważ wynikająca z przepisów prawa dozwolona prędkość 50 km/h również 
jest bezpieczna. Starosta  obiecał kontrole Policji w miejscu wskazanym przez radną, 
ponieważ zdaje sobie sprawę z notorycznego łamania przepisów dotyczących prędkości przez 
kierowców. 
 
Radna Grażyna Kaźmierczak -powiedziała, że znak ograniczający prędkość znajduje się na 
wjeździe od drogi krajowej, więc naturalną konsekwencją powinno być powtórzenie znaku 
przy wjeździe do Zdroiska od strony Rybakowa. 
 
Radny Henryk Brzana - zgłosił, że na chodniku  przy  skrzyżowaniu z kościołem zrobiła się 
dziura, która jest próżnią po dawnym kanale. Radny poprosił o interwencję. 
 
Naczelnik Paweł Tokarczuk - poinformował, że zweryfikuje zgłoszenia w terenie i podejmie 
odpowiednie kroki. 

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Andrzej Legan zamknął 
dyskusję w tym punkcie i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
 
Ad. 3. Interpelacje i zapytania radnych. 



str. 7 

 

Radny Andrzej Korona – poprosił o zainteresowanie się dawną bazą SHR, na terenie której 
ktoś składuje  dużą ilość snopów siana. Budzi to niepokój mieszkańców w związku z 
pożarami, jakie mają miejsce na terenie gminy. 
 
Kierownik Bo żena Popowska – odpowiedziała, że na terenie swojej posesji każdy ma prawo 
do składowania plonów. Pani Kierownik dodała, że jeśli temat budzi obawy wśród 
mieszkańców, to przeprowadzi wizję lokalną. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz – zapytała, czy pracownik Urzędu pilotuje temat pozyskiwania  
środków unijnych na usuwanie azbestu z pokryć dachowych. Temat jest mocno reklamowany 
przez media. 
 
Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, że pan Jędraszczyk przeprowadził inwentaryzację 
budynków, na których znajduje się azbest. Kilkoro mieszkańców skorzystało z programu. 
Problem polega na tym, że zwracane się tylko koszty usunięcia azbestu, a nie nowego 
pokrycia dachowego, co jest dość kosztownym przedsięwzięciem. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz – uważa, że na terenie gminy powinno się nagłośnić temat, aby 
więcej ludzi z tego skorzystało. Ponadto  radna zgłosiła, że nad rzeczką w Chwalęcicach 
mieszkaniec składuje hałdy azbestu i zapytała, co z domostwami, do których nie dotrze 
kanalizacja w ramach Związku Celowego Gmin. Radna pochwaliła również skuteczność 
wójta Deszczna w pozyskiwaniu inwestorów. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak  – odpowiedziała, że do Deszczna inwestorów przyciąga 
droga krajowa. Wójt poinformowała, że na komisjach poświęconych analizie zmiany studium,  
przedstawi jedną z możliwości, która powinna wpłynąć na zainteresowanie  terenem gminy. 
 
Radny Andrzej Korona – zwrócił uwagę, że częste wyłączenia prądu mające miejsce w 
ostatnim czasie negatywnie wpływają na sprzęt elektroniczny. 
 
Sekretarz Gminy Piotr Czapliński – odpowiedział, że powodem częstych awarii jest 
modernizacja sprzętu przez energetykę. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i 
przystąpił do omawiania kolejnego. 

Ad. 4. Analiza informacji z działalności Zespołu Szkół w Kłodawie w roku szkolnym 
2011/2012. 
Radny Andrzej Korona – w imieniu Przewodniczącej Komisji Oświaty przedstawił 
pozytywną opinię Komisji na temat sprawozdania. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Andrzej  Legan poddał 
informację pod głosowanie. 
Informacja została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 5. Analiza informacji z działalności Zespołu Szkół w Różankach w roku szkolnym 
2011/2012.  
Punkt został wykreślony z porządku obrad. 

Ad. 6. Analiza informacji na temat koncepcji promocji Gminy Kłodawa. 
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Przewodniczący Rady Andrzej Legan – odczytał pozytywne opinie Komisji Budżetu i 
Gospodarki Komunalnej na temat informacji oraz poinformował o wniosku Komisji 
Gospodarki Komunalnej dotyczącym powołania zespołu do opracowania koncepcji promocji 
gminy Kłodawa. 
 
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał  
informację  pod głosowanie. 
Informacja została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 7a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2012 
rok. 
Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska – omówiła projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – przedstawiła pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Komunalnej Czesław Konieczuk  – przedstawił pozytywną 
opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Andrzej Korona– 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. 
Głosy za – 12 
Głosy przeciw --- 
Głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XIX/145/12. 
 
Ad. 7b.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie 
miejscowości Kłodawa do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu. 
Kierownik Andrzej Kwiatkowski  – omówił projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – przedstawiła pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Komunalnej Czesław Konieczuk  – przedstawił pozytywną 
opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Andrzej Korona – przedstawił pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radny Jan Kubera – przypomniał, że komisje wnioskowały o to, aby dołączone mapki były 
czytelne.  
 
Radni nie zgłosili więcej uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady Andrzej Legan 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Głosy za – 12 
Głosy przeciw --- 
Głosy wstrzymujące się --- 
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Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XIX/146/12. 
 
Ad. 7c. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 32/1 położonej 
w Mironicach 
Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – przedstawiła pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Komunalnej Czesław Konieczuk  – przedstawił pozytywną 
opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Andrzej Korona – 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. 
Głosy za – 12 
Głosy przeciw --- 
Głosy przeciw --- 
Uchwała  została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  XIX/147/12. 
 
Ad. 7d.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
zabudowanej oznaczonej numerem 37/3 położonej w Santocznie. 
Kierownik Jerzy Jesis -  omówił projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – przedstawiła pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Komunalnej Czesław Konieczuk  - odczytał wniosek komisji 
polegający na tym, aby odsunąć projekt uchwały do czasu uregulowania zaległości 
czynszowych przez wnioskującego o sprzedaż nieruchomości  oraz do momentu wyjaśnienia, 
kto i w jaki sposób rozlicza wnioskodawcę z odpracowania zaległości czynszowych. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – poinformowała, że sołtys odpracowuje swoje zaległości i 
poprosiła o przegłosowanie projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Andrzej Korona – 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. 
Głosy za – 9 
Głosy przeciw --- 
Głosy wstrzymujące się -3 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XIX/148/12. 
 
Ad. 7e.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody nas przedłużenie umowy dzierżawy na 
części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Wojcieszyce 
Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały. 
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Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – przedstawiła pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Komunalnej Czesław Konieczuk  – przedstawił pozytywną 
opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Andrzej Korona – przedstawił negatywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały, która była wynikiem braku przeprowadzenia wizji 
lokalnej. 
 
Radny Andrzej Korona – zapytał, jaka jest nośność drogi, po której poruszają się 
samochody jeżdżące do i ze żwirowni. 
 
Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, że nośność drogi wynosi 30 ton. 
 
Radna Renata Kożuchowska – zapytała, jaki gmina ma dochód z tytułu zlokalizowania 
żwirowni na terenie Gminy. 
 
Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska – odpowiedziała, że jest to kwota 115 tys. zł i składa 
się na nią opłata eksploatacyjna i podatki. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz – przedstawiła obawy, o których dyskutowano na komisji 
budżetu dotyczące zniszczenia  drogi użytkowanej przez samochody wyjeżdżające ze 
żwirowni. Radna wyraziła również swoje oburzenie wynikające z braku przedstawienia 
dokumentacji na zrekultywowanie  użytkowanego terenu. 
 
Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, że w Urzędzie dostępna jest dokumentacja. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak  – odpowiedziała, że nie zatrzymamy ruchu samochodów 
ciężarowych na drodze, ponieważ korzystają z niej również inwestorzy i osoby budujące 
swoje domy. Wójt przedstawiła dokumentację na zrekultywowanie terenu. 
 
Przewodniczący Andrzej Legan – wyraził swoją pozytywną opinię w sprawie przedłużenia 
umowy dzierżawy i poprosił o kończenie dyskusji. 
 
Radna Katarzyna Chmiel – zaproponowała wprowadzenie do umowy dzierżawy zapisów 
zawierających instrukcję zrekultywowania terenu oraz doprowadzenia drogi do stanu, w 
jakim znajdowała się przed funkcjonowaniem kopalni. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że w umowie zawrze  powyższe wytyczne. 
 
Radna Wioletta Mazur – zapytała, czy była robiona kalkulacja zysków z tytułu dzierżawy 
tego terenu. 
 
Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, że stawka wynika z uchwały podjętej przez Radę 
Gminy. 
 
Radna Wioletta Mazur – wyjaśniła, że nie jest przeciwna podjęciu uchwały, ale obawia się 
o kondycję drogi i o to, żeby gmina nie ponosiła kosztów na jej naprawę. 
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Radna Renata Kożuchowska – wyjaśniła, że obawy o drogę wynikają z faktu, iż pani 
Konkol na komisji powiedziała, że nie będzie naprawiała drogi, ponieważ żwirownia nie jest 
jej jedynym użytkownikiem. 
 
Radny Jan Kubera – powiedział, że najistotniejszym problemem jest doprowadzenie do 
zrekultywowania terenu i zaakceptowanie prac przez Agencję Nieruchomości Rolnych. 
 
Radna Grażyna Kaźmierczak – uważa, że radni powinni zaufać pani Wójt w kwestii 
sporządzenia umowy z Panem Łochowiczem. 
 
Radny Gerard Bieryło – złożył wniosek o zakończenie dyskusji i przystąpienie do 
głosowania. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz – złożyła wniosek przeciwny i poprosiła o projekt umowy 
dzierżawy. 
 
Radny Andrzej Korona – uważa, że wniosek radnego Bieryły jest niezgodny z prawem, 
ponieważ wątpliwości związane z projektem uchwały nie zostały wyjaśnione, a tym samym 
temat nie został wyczerpany. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan - poddał pod głosowanie wniosek radnego Gerarda 
Bieryły. 
Głosy za – 3 
Głosy przeciw – 8 
Głosy wstrzymujące się – 1 
Wniosek nie został przyjęty. 
 
Radna Katarzyna Chmiel – złożyła wniosek o zawarcie w umowie dzierżawy konkretnych 
wytycznych co do rekultywacji żwirowni i doprowadzenia drogi dojazdowej do stanu 
pierwotnego przed wydobyciem. 
 
Radny Czesław Konieczuk – powiedział, że sprawa rekultywacji jest definitywnie 
załatwiona, ponieważ  prawo zobowiązuje pana Łochowicza do otworzenia specjalnego 
konta, na którym systematycznie odkładane są środki na rekultywację terenu.  
 
Radna Katarzyna Chmiel – zmodyfikowała swój wniosek poprzez usunięcie zapisu 
zobowiązującego do wytyczenia instrukcji rekultywacji. 
 
 
Radny Andrzej Korona – złożył wniosek o odroczenie dyskusji do czasu przedstawienia 
radzie projektu umowy dzierżawy. 
 
Radny Jan Kubera – poprosił, aby w umowie dzierżawy zawrzeć zapis obligujący pana 
Łochowicza do wykonania toru kolarskiego w ramach rekultywacji. 
 
Radny Czesław Konieczuk – przypomniał, że dopiero po wyrażeniu przez radę zgody na 
wydzierżawienie terenu  można przygotować projekt umowy dzierżawy. Radny zaapelował o 
podjęcie uchwały, ponieważ z tego tytułu do budżetu Gminy będą wpływać pieniądze. 
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Radna Grażyna Zienkiewicz – poparła wniosek radnej Katarzyny Chmiel i poprosiła panią 
Wójt, aby przed podpisaniem umowy z panem Łochowiczem jej treść przedstawić Radzie 
Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan - poddał pod głosowanie wniosek radnej Chmiel. 
Głosy za – 7 
Głosy przeciw - -- 
Głosy wstrzymujące się -5 
 
Mecenas Grzesiowska – poinformowała, że kształt umowy jest kompetencją pani Wójt. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak  – poprosiła radę o niewkraczanie w jej kompetencje i 
jednocześnie przypomniała, że Komisja Rewizyjna jako organ kontrolujący wójta ma dostęp 
do umów dzierżawy. 
 
Radny Andrzej Korona – zaproponował modyfikację § 1 o wprowadzenie wniosku radnej 
Chmiel. 
 
Radna Katarzyna Chmiel – zaproponowała przegłosowanie projektu uchwały bez 
modyfikacji jej treści, gdyż sam wniosek jest wystarczający i będzie wzięty pod uwagę przez 
Panią Wójt 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał 
projekt uchwały pod głosowanie. 
Głosy za – 6 
Głosy przeciw --- 
Głosy wstrzymujące się -6 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XIX/149/12. 
 
Ad. 7f. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kłodawa. 
Inspektor  Marek Jędraszczyk – omówił projekt uchwały oraz zmiany naniesione na 
Komisji Budżetu. 
 
Przewodniczący Komisji Komunalnej Czesław Konieczuk  – przedstawił pozytywną 
opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz – zaproponowała odłożenie projektu uchwały na kolejną sesję 
w związku z dużą ilością naniesionych zmian. 
 
Radny Andrzej Korona – uważa, że niepodjęcie projektu uchwały wstrzyma prace związane 
z budową oczyszczalni, co nie jest wskazane. 
 
Radny Jan Kubera – wyjaśnił, że wprowadzone zmiany wynikały z logiki. Zmiany nie 
dotyczą merytoryki i zawnioskował o przegłosowanie treści uchwały. 
Radni nie zgłosili więcej uwag, w związku z powyższym Przewodniczący Rady Andrzej 
Legan poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Głosy za – 12 
Głosy przeciw --- 
Głosy wstrzymujące się --- 
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Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XIX/150/12. 
 
Ad. 7g.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wojcieszyce 
na lata 2011-2018 
Przewodniczący Komisji Komunalnej Czesław Konieczuk  – przedstawił pozytywną 
opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Andrzej Korona – przedstawił pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radna Grażyna Kaźmierczak – wskazała błędy (tzw „literówki”) w projekcie uchwały. 
 
Radna Bożena Adamczak – zwróciła uwagę, że czas na poprawianie błędów był na 
komisjach a nie na sesji. 
 
Radni nie zgłosili więcej uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady Andrzej Legan 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Głosy za – 12 
Głosy przeciw --- 
Głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XIX/151/12. 
 
Ad. 7h.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kłodawa na lata 2012-2016 
Przewodniczący Komisji Komunalnej Czesław Konieczuk  – przedstawił pozytywną 
opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Andrzej Korona – 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. 
Głosy za – 12 
Głosy przeciw --- 
Głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XIX/152/12. 
 
Ad. 8. Wolne wnioski. 
Radna Grażyna Zienkiewicz – zapytała, czy pan, który składuje azbest nad rzeczką, zostanie 
zobligowany do jego usunięcia. 
 
Komendant Straży Gminnej  Marian Matczak  – obiecał, że w przeciągu najbliższych 
dwóch tygodni azbest zostanie zabezpieczony i zutylizowany. 
 
Radna Renata Kożuchowska – zapytała, kiedy zostaną zamontowane dodatkowe urządzenia 
na placu zabaw w Kłodawie przy Tesco. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak   - odpowiedziała, że dodatkowe urządzenia zostały 
zainstalowane przy sali wiejskiej w Kłodawie. W  miarę posiadanych środków urządzenia 
będą uzupełniane. 
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Radna Bożena Adamczak – poprosiła o wykoszenie chwastów w centrum Różanek. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak  – odpowiedziała, że w Różankach są osoby, z którymi gmina 
podpisała umowy na wykaszanie. 
 
Radna Grażyna Kaźmierczak - odczytała pisma, jakie wpłynęły do Rady Gminy: 

1. Wioletty Ślaz – dotyczące wezwania do usunięcia naruszenia prawa dokonanego 
uchwałą Nr XIV/69/07 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa przy 
ulicy Gorzowskiej – Osiedle Marzeń. 

2. „Anviola” S.C. W.Ślaz, A.Jaworek  dotyczące połączenia gruntów. 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan – poinformował, że pisma zostały skierowane na 
komisje rady i poprosił o opinię mecenasa w sprawie powyższych pism. 
 
Ad. 8. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan  podziękował wszystkim  za przybycie i w związku z 
wyczerpaniem porządku obrad, zamknął obrady XIX-tej sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Kamila Kłosowska 
 
 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan 

 


