
Protokół z XX-tej Sesji Rady Gminy Kłodawa, 
która odbyła się w dniu 24 października 2012r. 

w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. 
 

Proponowany porządek obrad na XX sesję Rady Gminy Kłodawa 
1) Sprawy organizacyjne: 
a) otwarcie posiedzenia; 
b) stwierdzenie quorum; 
c) przyjęcie porządku obrad; 
d) przyjęcie protokołu z XIX 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 na terenie Gminy Kłodawa. 
4. Informacja na temat oświadczeń majątkowych. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Analiza informacji z działalności Zespołu Szkół w Różankach w roku szkolnym 
2011/2012. 
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za pierwsze półrocze 2012 
roku. 
8. Uchwalenie uchwał w sprawach: 
a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2012, 
b) przyjęcie zmian do statutu Związku Celowego Gmin MG-6, 
c) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o  których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie na 2013rok”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały, 
d) uchwalenia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Kłodawa, 
e) wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych 
w obrębie wsi Kłodawa, 
f) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej 
w obrębie wsi Mironice, 
g) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 
Mironice stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tej umowy, 
h) nadania nazw ulic w  miejscowości Santocko, 
i) nadania nazwy ulicy w  miejscowości Różanki, 
j) podziału Gminy Kłodawa na stałe okręgi wyborcze, 
k) rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie. 
9. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy. 

Ad.1a. Otwarcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan -  przywitał wszystkich przybyłych na obrady XX-tej 
Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Ad.1b. Stwierdzenie quorum. 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan – na podstawie dołączonej listy obecności stwierdził, 
że w sesji uczestniczy 15 radnych, wobec czego jest ona prawomocna, by móc podejmować 
na niej uchwały. 



Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Andrzej Legan – zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. 
 
Wójt Anna Mołodciak  – poprosiła, aby przed punktem: sprawozdanie z działalności 
międzysesyjnej omówić projekt uchwały w sprawie przyjęcie zmian do statutu Związku 
Celowego Gmin MG-6, z uwagi na obecność przedstawicieli Związku Celowego. 
 
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał 
przyjęcie porządku obrad pod głosowanie. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 1d. przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan – zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do protokołu. 
 
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał 
przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 8b. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Celowego Gmin 
MG-6. 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – poprosił o przedstawienie opinii komisji na 
temat projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – poinformował, 
że Komisja Komunalna nie zajęła stanowiska w sprawie powyższej uchwały z uwagi na 
niemożność zapoznania się z projektem regulaminu czystości i porządku na terenie Związku 
Celowego Gmin. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska – przedstawiła pozytywną opinię 
komisji  na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – przedstawiła pozytywną opinię 
komisji budżetu na temat projektu uchwały. 
 

Przewodniczący Rady Andrzej Legan – zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 
 
Radny Andrzej  Korona – wyjaśnił, że dokładnie zapoznał się z projektem regulaminu 
porządku i utrzymania czystości na terenie Związku Celowego Gmin. Zdaniem radnego  
znacząco wykracza on poza kompetencje „ustawy śmieciowej”, co wynika z chęci 
przechwycenia przez Związek Celowy Gmin prerogatyw samorządów gminnych. Radny 
uważa, że rada powinna szczegółowo przeanalizować regulamin i dopiero potem powrócić do 
tematu statutu Związku Celowego Gmin. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz – zapytała, czy uwagi, które przed sesją radni wnieśli do 
projektu regulaminu, zostaną w nim uwzględnione. 
 
Prawnik Zwi ązku Celowego Gmin Aneta Mielcarek – odpowiedziała, że zgłoszone uwagi 
są zasadne i zostaną uwzględnione w dalszych pracach nad regulaminem. 
 
 



 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz – uważa, że w statucie powinien pojawić się  zapis dający 
radom gmin prawo do wnoszenia uwag do regulaminu i późniejszych dokumentów. 
 
Radny Jan Kubera – przypomniał, że Związek Celowy składa się z przedstawicieli gmin w 
osobach Przewodniczącego  i Wójta, którzy nie dopuszczą do tego, aby przyjęty został 
dokument godzący w interesy mieszkańców. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan – wyjaśnił, że przedstawiciele związku nie mogą 
zgodzić się na żadne niekorzystne  dla mieszkańców rozwiązania, ponieważ są przez nich 
rozliczani. 
 
W związku z brakiem dalszych uwag  Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statut Związku Celowego Gmin 
MG-6. 
Głosy za – 13 
Głosy przeciw – 1 
Głosy wstrzymujące się – 1 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XX/153/12. 

Ad. 2. Sprawozdanie Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej. 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – omówiła przygotowane sprawozdanie. 
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jarosław Pikuła  – zaprosił radnych i sołtysów na 
sobotni turniej tańca, który odbędzie się w hali Zespołu Szkół w Kłodawie. 
 
Radna Justyna Piotrzkiewicz – zapytała, jakie są szanse na pozyskanie środków na 
skanalizowanie pozostałej części ulicy Ogrodowej w Chwalęcicach. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak  – odpowiedziała, że na ten cel uda się zdobyć pieniądze z 
PROW-u. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz – zapytała, czy przedmówczyni chodziło o domostwa, które 
znajdują się w zabudowie nie spełniającej wymogu aglomeracji -  120 mieszkańców na 
kilometr. Radna  w uzupełnieniu dodała, że na terenie Gminy znajduje się mnóstwo posesji w 
zwartej zabudowie, które nie spełniają w/w wymogu, a mieszkańcy są zameldowani i płacą 
podatki i nie mają szansy na kanalizację. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – powtórzyła, że na ten cel pozyskane będą środki z PROW-
u.  
 
Radny Jan Kubera – powiedział, że podobny problem z kanalizacją mają mieszkańcy ulicy 
Jeziornej w Kłodawie. Radny zaproponował, aby główny rurociąg położyć na zbiegu ulic 
Jeziornej i Czereśniowej, żeby mieszkańcy pobocznych ulic mogli się do niego podłączyć np. 
w ramach inicjatyw społecznych. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że w projekcie budżetu ujęte będą środki na 
położenie rurociągu na ulicy Jeziornej w Kłodawie. 



Radny Jarosław Szyliński – zapytał, czy są jakieś nowe dane dotyczące programu 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak  – odpowiedziała, że do przyszłorocznego budżetu 
zaproponuje kwotę 500 tys. zł na ten cel, z czego 300 tys. zł stanowić będą środki pomocowe. 
Wójt dodała, że w poniedziałek odbędzie się pierwsze spotkanie z mieszkańcami Zdroiska, na 
którym temat będzie przedstawiany. 
 
Radni nie zgłosili więcej uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady Andrzej Legan  
zamknął dyskusję w tym punkcie. 
 
Ad. 3. Wystąpienie Komendanta II Komisariatu Policji w Gorzowie Wlkp -  pani Marii 
Pawlak na temat metod zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Gminy Kłodawa. 
 
Komendant Maria Pawlak - omówiła kroki, jakie zostały podjęte w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa na terenie gminy. 

Sołtys wsi Różanki – Szklarnia Zofia Kłos – Gryska – przytoczyła przypadki  
lekceważenia wykonywania swoich obowiązków przez policję. Ponadto zwróciła uwagę na 
brak współpracy dzielnicowych z sołtysami. 

Sołtys wsi Wojcieszyce Regina Korona - poparła zdanie przedmówczyni dotyczące 
współpracy z dzielnicowymi. Sołtys zawnioskowała o kontrole w Wojcieszycach, ponieważ  
dużo  cztero i pięcioletnich (i młodszych)  dzieci pozostawionych jest bez opieki i w 
godzinach wieczornych bez nadzoru dorosłych porusza się po miejscowości. Sołtys poprosiła 
również o przeprowadzenie uświadamiających pogadanek z rodzicami. 
 
Komendant Maria Pawlak - obiecała, że będzie nadzorować współpracę z dzielnicowymi i 
wyjaśniła, że powodem niezadowalającej współpracy z sołtysami jest angażowanie 
policjantów w przedsięwzięcia takie jak np. żużel, mecze. Odnośnie zapotrzebowania na 
spotkania z rodzicami, komendant poprosiła, aby takie problemy zgłaszać do niej. 

Radna Grażyna Zienkiewicz - przypomniała, że na ostatnim spotkaniu radni i sołtysi 
zgłaszali problemy braku obecności dzielnicowych na terenie gminy, rowerzystów 
poruszających się po drogach, a nie miejscach do tego wyznaczonych  i pomimo obietnic o 
poprawie, sytuacja nie uległa zmianie. Radna zaapelowała o spowodowanie działań, dzięki 
którym wszyscy mieszkańcy Chwalęcic będą mogli w dniu 01.11 dojechać na cmentarz przy 
ulicy Żwirowej przez Chwalęcice. 
 
Komendant Maria Pawlak - odpowiedziała, że temat komunikacji przekaże wydziałowi za 
to odpowiedzialnemu. 
 
Radny Jan Kubera - poprosił o konkretną odpowiedź na pytania: ile policja wystawiła 
mandatów za jazdę rowerzystów po ulicy a nie po ścieżce rowerowej i ile właścicielom psów 
biegającym bez kagańca i smyczy? 
 
Komendant Maria Pawlak - wyjaśniła, że nie dysponuje danymi, aby móc udzielić 
odpowiedzi na to pytanie. 
 



Radny Czesław Konieczuk - również zaapelował o wymuszenie na rowerzystach 
korzystania ze ścieżek rowerowych. Radny zapytał, czy nie jest potrzebny znak informujący o 
nakazie poruszania się po ścieżce, czy jest to obowiązek wynikający z prawa ruchu 
drogowego. Poprosił także o kontrolowanie rowerzystów jeżdżących bez oświetlenia. 
 
Komendant  Maria Pawlak – poinformowała, że rowerzyści mają obowiązek poruszania się 
po ścieżkach rowerowych i że przekaże temat dla wydziału ruchu drogowego. 
 
Radna Justyna Piotrzkiewicz – poparła wcześniejsze wnioski radnych dotyczące tego, aby 
pracę dzielnicowym organizować w taki sposób, żeby byli dostępni na terenie gminy.  
 
Radni nie zgłosili więcej uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady Andrzej Legan 
zamknął dyskusje w tym punkcie. 

Ad. 4. Informacja na temat oświadczeń majątkowych. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan - omówił błędy  wskazane przez naczelnika urzędu 
skarbowego w oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych. 
 
 Radna Grażyna Zienkiewicz -  zwróciła uwagę, że w przypadku jej oświadczenia  
stwierdzone uchybienia są niezgodne z prawdą, ponieważ oświadczenie zostało wypełnione 
we właściwy sposób analogicznie jak co roku. Pierwszy raz urząd skarbowy wytknął 
nieprawidłowości. 
 
Radny Andrzej Korona - zaproponował, aby wystosować pismo do naczelnika urzędu 
skarbowego z informacją, że dokument przez niego przedłożony zawiera nieprawdziwe dane. 
 
Radna Katarzyna Chmiel - poprosiła, aby w przypadku kierowania pisma do urzędu 
skarbowego  zasugerować naczelnikowi kierowanie  informacji o analizie oświadczenia 
majątkowego  indywidualnie do każdego radnego. 
 
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Andrzej Legan zamknął 
dyskusję w tym punkcie. 
 
Ad. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 
Radna Katarzyna Chmiel  - powiedziała, że niestety wcześniejsze próby i informacje na 
temat złego stanu drogi Różanki – Janczewa doczekały się potwierdzenia podczas sobotniego 
zdarzenia, kiedy to samochód ciężarowy uszkodził barierkę zabezpieczającą na przepuście 
łączącym ulicę Niepodległości w Różankach z drogą wjazdową na Janczewo. Radna 
poprosiła o przewrócenie przepustu do stan pierwotnego i po raz kolejny zaapelowała o 
postawienie znaku zakazującego poruszania się samochodów ciężarowych o dużej masie po 
przepuście i drodze oraz spowodowanie kontroli policji mające na celu wyeliminowanie 
ruchu samochodów o tonażu niż dopuszczalny po w/w drodze. Zaapelowała również o 
załatanie dziur na drodze przy ulicy Niepodległości bocznej prowadzącej prowadzącej do 
cmentarza, ponawiając tym samym interpelację, którą składała do pani wójt parę tygodni 
wcześniej. Poprosiła w przypadku wykonania ogrodzenia cmentarza w Różankach o 
utrzymanie w jednej konwencji estetycznej tegoż ogrodzenia. Chodzi o to aby ogrodzenie 
cmentarza od strony frontowej było metalowe – czarne z krzyżami na wzór obecnego, a to 
betonowe można przenieść na tylną ścianę cmentarza. Była już o tym mowa podczas rady 
sołeckiej w Różankach. Radna Chmiel zwróciła się z prośbą o ujęcie w budżecie na 2013 rok 



środków na opracowanie dokumentacji na wykonanie modernizacji ulicy Ogrodowej w 
Różankach oraz zrealizowanie remontu ulicy Ogrodowej, jeżeli uda się przeprowadzić 
inwestycję skanalizowania miejscowości jeszcze w 2013 roku. Na modernizację tej drogi 
można pozyskać środki z tzw. Schetynówek, gdyż ulica ta bezpośrednio łączy się z drogą 
krajową nr 22, a więc kwalifikuje się do programu rządowego. 

Radna Bożena Adamczak - w nawiązaniu do wypowiedzi radnej Chmiel podziękowała pani 
wójt za natychmiastową interwencję podczas wypadku na przepuście oraz za naprawę ulicy 
Lipowej. Oznajmiła, iż była naocznym świadkiem  tego zdarzenia na drodze. Radna 
poinformowała, że na ostatnim posiedzeniu komisji komunalnej zgłosiła pilną potrzebę 
naprawy dziur na ulicy Niepodległości bocznej, uzyskała pozytywną odpowiedź i 
poinformowała, że ubytki są w tej chwili łatane. Powiedziała również, że kierowcy 
samochodów ciężarowych o tonażu wyższym niż dopuszczalny znakiem ignorują zakazy 
poruszania się po drodze, a świadkowie nie mają szansy na zgłoszenie wykroczenia, 
ponieważ nie zdążą spisać numerów rejestracyjnych. 
 
Radna Grażyna Kaźmierczak - poprosiła o interwencję na znajdującej się w katastrofalnym 
stanie drodze Różanki  - Wojcieszyce, doprowadzenie drogi przy ulicy Młyńskiej w kierunku 
młyna  do stanu umożliwiającego korzystanie z niej. Radna zapytała, na jakim etapie są 
czynności zmierzające do naprawy mostka na rzece Santoczna. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak  - odpowiedziała, że interpelację dotyczącą drogi Różanki - 
Wojcieszyce przekaże staroście. Odnośnie ulicy Młyńskiej zaproponowała, aby mieszkańcy 
posesji przy tej ulicy wystąpili do gminy i może w ramach inicjatyw społecznych uda się 
rozwiązać problem. 
 
Radna Wioletta Mazur – zapytała, czy cokolwiek zostanie zrobione z parkingiem przy 
cmentarzu w Kłodawie. Radna wyjaśniła, że podczas opadów deszczu nie można wysiąść z 
samochodu, ponieważ cały parking tonie pod wodą. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak  - odpowiedziała, że przed 01.11 dziury zostaną załatane. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz – przypomniała, że na ostatniej sesji starosta i naczelnik 
wydziału dróg obiecali, że na skrzyżowaniu Rybakowo z Wilanowem postawiony zostanie 
znak informujący o kierunku jazdy do danej miejscowości i zapytała, czy taki znak już jest. 
Poinformowała, że w drodze powiatowej przy ulicy Lipowej powstał duży ubytek i poprosiła 
o zgłoszenie tego problemu do starostwa i zapytała, na kiedy przewidziane jest zakończenie 
kanalizacji przy ulicy Ogrodowej w Chwalęcicach. Radna oświadczyła również, że 
obrzydliwym jest wysyłanie anonimów,  a fakt niepodpisania się pod pismem określiła jako 
tchórzostwo. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak  – odpowiedziała, że sprawa znaku i ubytku w drodze przy 
ulicy Ogrodowej w Chwalęcicach zostanie przekazana monitem do starostwa, zakończenie 
budowy kanalizacji planowane jest na koniec listopada. Odnośnie naprawy mostku wójt 
poinformowała, że modernizacja planowana jest podczas realizacji zadania polegającego na  
rekultywacji kanału Santoczna, aczkolwiek w najbliższych dniach przeprowadzona zostanie 
wizja lokalna a po niej podjęte zostaną kolejne kroki. 
 



Sołtys wsi Wojcieszyce - Regina Korona – przytoczyła treść wniosków złożonych na 
ostatnim zebraniu wiejskim i poprosiła o odpowiedź, w celu poinformowania mieszkańców o 
sposobie realizacji zgłoszonych przez nich wniosków. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak  – odpowiedziała, że sołtysi dysponują budżetami, 
sprawozdaniami, projektami uchwał oraz obecni są na sesjach, na których podejmowana jest 
większość decyzji, dlatego nie powinno być problemu z informowaniem mieszkańców o 
sprawach dla nich ważnych. Wójt poinformowała również, że planuje zorganizować 
spotkanie z sołtysami i radnymi poświęcone przyszłości komunikacji MZK i PKS na terenie 
Gminy Kłodawa. 
 
Sołtys wsi Różanki – Szklarnia Zofia Kłos – Gryska – zgłosiła, że podczas likwidowania 
punktów świetlnych wyłączona została lampa przy wejściu do świetlicy i poprosiła o jej 
ponowne włączenie. Sołtys poprosiła również o oświetlenie przystanku i  uzupełnienie znaku 
ograniczającego prędkość do 20 km/h przy wjeździe  na osiedle. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak  – odpowiedziała, że w najbliższym czasie znak zostanie 
postawiony a oświetlenie, przy świetlicy uzupełnione. 
 
Radna  Bożena Adamczak – poprosiła o załatanie dziury znajdującej się w drodze na osiedlu 
w Różankach – Szklarni oraz zgłosiła fakt postawienia znaku informującego o zjeździe na 
Kłodawę przy rondzie w Różankach. 
 
Radni nie zgłosili więcej uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady Andrzej Legan 
zamknął dyskusję w tym punkcie. 

Ad. 6. Analiza informacji z działalności Zespołu Szkół w Różankach w roku szkolnym 
2011/2012. 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska – przedstawiła pozytywną opinię 
komisji na temat sprawozdania. 
 
Radna Bożena Adamczak – zaproponowała, aby komisja oświaty  ponownie 
przeanalizowała sprawozdanie, ponieważ znajdują się tam jeszcze kwestie wymagające 
wyjaśnienia. Radna dodała, że takie stanowisko nie powinno wpłynąć na przyjęcie  
sprawozdania na dzisiejszej sesji. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz – poinformowała, że zrobiła rozeznanie w innych gminach i 
dowiedziała się, że tylko u nas dyrektorzy sporządzają takie sprawozdania. Zdaniem radnej 
rada może przyglądać się wykorzystaniu finansów, a organem kontrolującym działalność 
merytoryczną jest kuratorium. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan – wyjaśnił, że przygotowanie sprawozdań wynika z 
planu pracy rady gminy przyjmowanego uchwałą. 

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał 
przyjęcie sprawozdania pod głosowanie. 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

Ad. 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za pierwsze półrocze 
2012 roku. 



Przewodniczący Rady Andrzej Legan - poprosił przewodniczących komisji o 
przedstawienie opinii na temat informacji. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – przedstawiła pozytywną opinię 
komisji na temat informacji. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska- przedstawiła pozytywną opinię 
komisji na temat informacji. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat informacji. 
 
Radni nie zgłosili uwag,  w związku z powyższym Przewodniczący Rady Andrzej Legan 
poddał przyjęcie informacji pod głosowanie. 
Informacja została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad 8a.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2012 
rok. 
Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska – omówiła projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan - poprosił przewodniczących komisji o 
przedstawienie opinii na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – przedstawiła pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska- 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 powyższym Przewodniczący Rady Andrzej Legan 
poddał przyjęcie projektu uchwały pod głosowanie. 
Głosy za – 15 
Głosy przeciw - -- 
Głosy wstrzymujące się – 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XX/154/12. 
 
Ad 8c. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok” 
stanowiący załącznik nr 1  do niniejszej uchwały. 
Kierownik Referatu Andrzej Kwiatkowski – omówił projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan - poprosił przewodniczących komisji o 
przedstawienie opinii na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – przedstawiła pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 



 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska- 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 powyższym Przewodniczący Rady Andrzej Legan 
poddał przyjęcie projektu uchwały pod głosowanie. 
Głosy za – 15 
Głosy przeciw – 
Głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XX/155/12. 
 
Ad 8d. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Kłodawa. 
Kierownik Referatu Andrzej Kwiatkowski – omówił projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan - poprosił przewodniczących komisji o 
przedstawienie opinii na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – przedstawiła pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz – po raz kolejny poprosiła o zabezpieczenie i zutylizowanie 
azbestu znajdującego się nad rzeczką w Kłodawie. 
 
Komendant Straży Gminnej Marian Matczak  – wyjaśnił, że temat już jest nieaktualny, 
ponieważ azbest został zutylizowany. 
 
Radni nie zgłosili więcej uwag, w związku z powyższym Przewodniczący Rady Andrzej 
Legan poddał przyjęcie projektu uchwały pod głosowanie. 
Głosy za – 15 
Głosy przeciw --- 
Głosy wstrzymujące się --- 
Uchwałą została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XX/156/12. 
 
Ad 8e. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżaw 
nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Kłodawa. 
Kierownik Referatu Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan - poprosił przewodniczących komisji o 
przedstawienie opinii na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – 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 powyższym Przewodniczący Rady Andrzej Legan 
poddał przyjęcie projektu uchwały pod głosowanie. 
Głosy za – 15 
Głosy przeciw --- 
Głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XX/157/12. 
 
Ad. 8f.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Mironice. 
Kierownik Referatu Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan - poprosił przewodniczących komisji o 
przedstawienie opinii na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – 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 powyższym Przewodniczący Rady Andrzej Legan 
poddał przyjęcie projektu uchwały pod głosowanie. 
Głosy za – 15 
Głosy przeciw – 
Głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XX/158/12. 
 
Ad. 8g. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
położonej w obrębie ewidencyjnym Mironice stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 
Kierownik Referatu Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan - poprosił przewodniczących komisji o 
przedstawienie opinii na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – 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 powyższym Przewodniczący Rady Andrzej Legan 
poddał przyjęcie projektu uchwały pod głosowanie. 
Głosy za – 15 
Głosy przeciw --- 
Głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XX/159/12. 



 
Ad. 8h. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Santocko. 
Kierownik Referatu Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan - poprosił przewodniczących komisji o 
przedstawienie opinii na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – 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 powyższym Przewodniczący Rady Andrzej Legan 
poddał przyjęcie projektu uchwały pod głosowanie. 
Głosy za – 15 
Głosy przeciw --- 
Głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XX/160/12. 
 
Ad. 8i. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Różanki. 
Kierownik Referatu Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan - poprosił przewodniczących komisji o 
przedstawienie opinii na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – 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 więcej uwag, w związku z powyższym Przewodniczący Rady Andrzej 
Legan poddał przyjęcie projektu uchwały pod głosowanie. 
Głosy za – 10 
Głosy przeciw --- 
Głosy wstrzymujące się – 5 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XX/161/12. 
 
Ad. 8j. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kłodawa na stałe okręgi wyborcze 
Sekretarz Gminy Piotr Czapliński – omówił projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan - poprosił przewodniczących komisji o 
przedstawienie opinii na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – przedstawiła pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska – przedstawiła pozytywną opinię na 
temat projektu uchwały. 



 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił 
negatywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radny Jan Kubera – powiedział, że komisja budżetowa pozytywnie zaopiniowała pierwotny 
projekt uchwały, a nie ten, który radni otrzymali w dzisiejszych materiałach.  
 
Sekretarz Gminy Piotr Czapliński – wyjaśnił, że zmiany zostały wprowadzone na wniosek 
Komisarza Wyborczego, a ich celem było zminimalizowanie dysproporcji w liczbie 
mieszkańców przypadających na poszczególne okręgi. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz – poinformowała, że ustawa  Kodeks Wyborczy obowiązuje od 
15 miesięcy i zapytała, dlaczego prace nad projektem uchwały rozpoczęły się tak późno. 
Radna uważa, że gmina powinna wystąpić do Komisarza Wyborczego z prośbą o wytyczne 
aby móc przygotować projekt podziału gminy na okręgi wyborcze z odpowiednim 
wyprzedzeniem. 
 
Radna Grażyna Kaźmierczak – zapytała, czy sołectwo Różanki – Szklarnia znajduje się w 
jednym okręgu wyborczym. 
 
Sekretarz Gminy Piotr Czapliński – odpowiedział, że tak. 
 
Radni nie zgłosili więcej uwag, w związku z powyższym Przewodniczący Rady Andrzej 
Legan poddał przyjęcie projektu uchwały pod głosowanie. 
Radny Henryk Brzana nie brał udziału w głosowaniu. 
Głosy za – 14 
Głosy przeciw --- 
Głosy wstrzymujące się --- 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XX/162/12. 
 
Ad. 8k.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kłodawie. 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan - poprosił przewodniczących komisji o 
przedstawienie opinii na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – przedstawiła pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Komunalnej Czesław Konieczuk - poinformował, że komisja 
Komunalna nie wydała opinii na temat projektu uchwały, ponieważ radni uznali, że rada nie 
jest kompetentna do rozpatrzenia skargi. Skarga powinna zostać rozpatrzona przez organ, do 
jakiego została skierowana. 
 

Radny Andrzej Korona – uważa, że przegłosowany powinien zostać najdalej idący wniosek 
komisji komunalnej o nie głosowanie projektu uchwały. Zdaniem radnego, rada nie ma 
podstawy do tego, aby zająć stanowisko w przedmiotowej sprawie, ponieważ nie zapoznała 
się z dokumentacją, a posiada jedynie stanowisko komisji rewizyjnej. 
 
Radna Grażyna Kaźmierczak – poprosiła o wyjaśnienie dalszych procedur w przypadku 
niepodjęcia tej uchwały. 



 
Mecenas dr Krzysztof Grzesiowski - odpowiedział, że przedmiot skargi jest dość 
skomplikowany i wywołuje wątpliwości we wszystkich organach. Zgodnie z art. 229 
Kodeksu Postępowania Administracyjnego skargi na kierowników jednostek organizacyjnych  
rozpatruje rada gminy. Przedmiotem skargi nie może być tylko działanie organu, ale również 
co jest określone w ustawie, zaniedbanie, nienależyte wykonywanie zadań lub przewlekłe 
wykonanie sprawy przez organ i pracowników tego organu. Przedmiotowa skarga wpłynęła 
do wójta, który jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do kierowników jednostek 
organizacyjnych, co oznacza, że wykonuje uprawnienia nadzorcze, kontrolne, uprawnienia 
quasi pracownicze  wobec pracownika. Skargi można nie uznać za skargę w rozumieniu kpa,  
ale jako skargę do osoby spełniającej zwierzchnictwo służbowe i wójt może ją rozpatrzyć w 
trybie uprawnień pracowniczych. Powyższe nie przeszkadza, żeby wójt wystąpił do komisji 
rewizyjnej z wnioskiem o opinie. Uważam, że w tej sytuacji nic się nie stanie. Gdyby skarga 
wpłynęła do rady uznałbym, że rada musi zając stanowisko w formie uchwały, uznając skargę 
za zasadną, bezzasadną, ewentualnie przekazać do rozpatrzenia wójtowi, ponieważ jest 
również taka możliwość. Uważam, że w tej sytuacji nie będzie żadnych konsekwencji dla 
rady. 
 
Radna Katarzyna Chmiel – poprosiła o dokładną wykładnię na piśmie dotyczącą sposobu 
rozpatrywania skarg i ostateczne stanowisko, żeby w przyszłości nie mieć wątpliwości co do 
tego tematu. Będąc członkiem Komisji Rewizyjnej, poinformowała, że Komisja pracowała 
nad tą sprawą przez trzy posiedzenia Komisji, a więc dużo czasu temu poświęcono. Ponadto 
na posiedzeniach Komisji przed sesją była mowa o tej skardze, np. podczas posiedzenia 
Komisji Budżetu omawiana była skarga przez członków Komisji Rewizyjnej. Dlatego należy 
na przyszłość sprawę uregulować, czy w ogóle Komisja Rewizyjna ma te kwestie 
podejmować, ponieważ szkoda czasu i zaangażowania Radnych, skoro Rada Gminy na sesji 
ma tę pracę przekreślać i nie podejmować uchwał.  
 
 
Radny Jan Kubera - wyjaśnił, że na szkoleniu komisji rewizyjnej osoba szkoląca 
powiedziała, że przewodniczący kieruje skargi do komisji w celu zasięgnięcia opinii i 
następnie przewodniczący decyduje, czy rada powinna zająć się skargą, czy przekazać ją do 
wójta w celu rozpatrzenia. 
 
Radna Grażyna Kaźmierczak - uważa, że nie do końca w porządku jest, że radny ma się 
merytorycznie wypowiadać na tematy w wielu dziedzinach i posiadać tak rozległa wiedzę. 
Zdaniem radnej rozpatrywanie skarg przez ludzi niekompetentnych może bardziej zaszkodzić 
niż pomóc. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz – dołączyła się do wniosku radnej Chmiel i poprosiła o 
wskazanie paragrafu mówiącego o tym, że rada gminy rozpatruje skargi na kierowników 
jednostek organizacyjnych. 
 
Mecenas Krzysztof Grzesiowski - odpowiedział, że tę kwestię reguluje art. 229 kpa. 
 
Sekretarz Gminy - Piotr Czapliński - zaproponował, aby zmienić § 2 uchwały i zapisać, że 
rada przekazuje skargę do rozpatrzenia wójtowi gminy. 
 
Przewodniczący Komisji Komunalnej Czesław Konieczuk - zaproponował, żeby komisja 
wycofała wniosek. 



 
Radna Renata Kożuchowska - odniosła się do szkolenia komisji rewizyjnej, podczas 
którego powiedziano komisji, że kierownicy jednostek podlegają pod wójta i  to wójt 
rozpatruje na nich skargi.  
 
Radny Andrzej Korona – podtrzymał wniosek, który wycofał radny Konieczuk. Radny 
zgodził się z przedmówcami, co do konieczności dokonania regulacji rozpatrywania skarg i 
zasugerował, aby te ustalenia zawrzeć w statucie gminy. 
 
Radny Czesław Konieczuk - powiedział, że komisja rewizyjna działa na podstawie planu 
pracy zatwierdzonego uchwałą rady i każdorazowa zmiana planu również powinna być 
zaakceptowana przez radę. Dodał, że przypadku rozpatrzenia skargi nie podjęto takich 
kroków, dlatego nie powinno się dziś dyskutować o powyższej sprawie. 
 
Sekretarz Piotr Czapliński - poinformował, że zwróci się na piśmie do nadzoru wojewody z 
prośbą o wytyczne dotyczące rozpatrywania skarg. 
 
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Andrzej Legan  poddał pod 
głosowanie wniosek radnego Korony o niepodejmowanie projektu uchwały. 
Radny Henryk Brzana nie brał udziału w głosowaniu. 
Głosy za niepodjęciem uchwały – 7 
Głosy przeciw – 6 
Głosy wstrzymujące się – 1. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan – poprosił o zmianę porządku obrad, polegającą na 
wprowadzeniu punktu wolne wnioski. 
 
Mecenas Krzysztof Grzesiowski – wyjaśnił, że nie widzi przeszkód formalnych przed 
przegłosowaniem wniosku. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan – poddał pod głosowanie wniosek dotyczący 
wprowadzenia do porządku obrad punktu wolne wnioski. 
głosy za - 9 
głosy przeciw --- 
głosy wstrzymujące się - 5 
Wniosek został przyjęty. 
 
Ad. 9. Wolne wnioski. 
Radna Grażyna Kaźmierczak – poprosiła o informację, jak GOPS radzi sobie w sytuacji 
podniesienia kryterium dochodowego. Radna zapytała również o przebieg kontroli w GOPS-
ie. 
 
Kierownik Bo żena Wójcik – wyjaśniła, że zwiększyła się wysokość wypłat a środki na ten 
cel uzyskuje dokonując przesunięć pomiędzy paragrafami w poszczególnych działach. 
Odnośnie kontroli poinformowała, że wyniki oceniane są pozytywnie. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz – uważa, że kwestie kontroli w GOPS-ie powinny zostać 
przeanalizowane na komisji oświaty. Radna złożyła wniosek formalny o przeprowadzenie 
szkolenia dla radnych na temat pracy rady. 
 



Mecenas Krzysztof Grzesiowski – wyjaśnił, że kwestia zgłoszona przez radną nie jest 
wnioskiem formalnym  i temat powinien zostać poruszony w trakcie interpelacji i zapytań 
radnych. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że mowa o szkoleniu dla radnych była pół roku 
temu i jeszcze nie zostało ono przeprowadzone. Dodała, że do wyjaśnienia jest wiele spraw 
związanych ze skargami, sposobem prowadzenia obrad, wprowadzaniem projektów uchwał 
przed sesją itp. 
 
Radny Andrzej Korona – zwrócił uwagę, że takie szkolenie powinno zostać 
przeprowadzone na początku kadencji. Ocenił jakość pracy rady jako marną i zaproponował 
dyskusję nad stylem i metodami pracy rady na kolejnej sesji. Radny nawiązał do sposobu 
wysyłania materiałów dla radnych i zadeklarował ich odbiór pocztą elektroniczną. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz – zapytała radnych, czy chcieliby wziąć udział w szkoleniu. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan – zaproponował, aby kwestię szkolenia 
przedyskutować na komisjach. 
 
Sołtys Wojcieszyc Regina Korona – złożyła wniosek do komisji statutowej o 
zaktualizowanie statutu sołectw i skonsultowanie go z sołtysami. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan – poprosił o przegłosowanie negatywnego 
stanowiska komisji w sprawie wniosku złożonego przez p. Wiolettę Ślaz i firmę „Anviola”. 
 
Radni uznali, że w powyższej sprawie zajęli stanowisko na komisjach i nie ma potrzeby 
dodatkowego głosowania. 
 
Mecenas Krzysztof Grzesiowski – wyjaśnił, że pismo zostało skierowane do rady i rada 
powinna udzielić  na nie odpowiedzi. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan – wycofał swoją prośbę. 
 
Radna Grażyna Kaźmierczak – odczytała uchwałę zebrania wiejskiego w Wojcieszycach w 
sprawie dokończenia modernizacji drogi powiatowej Różanki – Wojcieszyce. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Legan – zwrócił uwagę, że odwołanie członka rady 
sołeckiej i wybory uzupełniające w Wojcieszycach  zostały przeprowadzone niezgodnie z 
prawem. Następnie poprosił radnych o deklarację, w jakiej formie chcą otrzymywać materiały 
na sesję. 
 
Po dyskusji ustalono, że członkowie komisji komunalnej będą odbierać materiały na sesję i 
komisję osobiście, a pozostali radni zadeklarują się na piśmie. 
Następnie radni ustalili termin kolejnej sesji na 28 listopada, a spotkanie radnych i sołtysów w 
sprawie MZK na 07 listopada.  
 
Ad. 10. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Legan zamknął 
obrady XX sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 



Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
Kamila Kłosowska 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Legan 


