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Protokół z posiedzenia XXI Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. 

w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. 

 

Proponowany porządek obrad na XXI sesję Rady Gminy Kłodawa: 

1) Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie posiedzenia; 

b) stwierdzenie quorum; 

c) przyjęcie porządku obrad; 

d) przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

2.Informacja z realizacji umów dzierżawy mienia gminnego za 2012 rok. 

3.Informacja o realizacji planów zagospodarowania przestrzennego za 2012 rok. 

4. Uchwalenie uchwał w sprawach: 

a) ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kłodawa; 

b) opłaty od posiadania psów; 

c) ustalenia opłaty targowej; 

d)obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2013 roku na obszarze 

Gminy Kłodawa; 

e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy 

Kłodawa; 

f) zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów  

i wysokości ich wynagrodzenia; 

g) zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok; 

h) wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowych położonych  

w miejscowości Kłodawa; 

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

ścieków na obszarze Gminy Kłodawa; 

j) k) rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie 

(p.Wieczorek); 

l) rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie 

(p.Kuźmiński); 

ł) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłodawa. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy. 

Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia: 

Przewodniczący Rady Andrzej Legan – przywitał wszystkich przybyłych na obrady XXI  

Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Ad. 1b. Stwierdzenie quorum. 

Ustawowy skład Rady Gminy Kłodawa wynosi 15 radnych. Na podstawie dołączonej listy 

obecności Przewodniczący Rady Andrzej Legan stwierdził, że w obradach XXI Sesji Rady 

Gminy Kłodawa uczestniczy 14 radnych. 

Radny nieobecny: Gerard Bieryło. 

 

Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Andrzej Legan – zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. 
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Wójt Gminy Anna Mołodciak – poprosiła o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie  ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok, z powodu naniesienia zmian 

zgłoszonych na komisjach. 

W związku z brakiem innych uwag, Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał porządek 

obrad ze zmianą pod głosowanie. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 1d. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Przewodniczący Rady  Andrzej Legan - zapytał, czy są uwagi do protokołu. 

 

Nie zgłoszono uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady Andrzej Gminy Andrzej Legan  

poddał protokół pod głosowanie. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 2. Informacja z realizacji umów dzierżawy mienia gminnego za 2012 rok. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 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. 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał przyjęcie 

informacji pod głosowanie. 

Informacja została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 3. Informacja o realizacji planów zagospodarowania przestrzennego za 2012 rok.\ 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 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. 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał przyjęcie 

informacji pod głosowanie. 

Informacja została przyjęta jednogłośnie. 
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Ad. 4a.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 

obowiązujących na terenie Gminy Kłodawa.  

Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska – omówiła projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 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. 

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał przyjęcie projektu 

uchwały pod głosowanie. 

głosy za –  10 

głosy przeciw ---- 

głosy wstrzymujące się --- 

Uchwała  została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXI/163/12 

 

Ad. 4b. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.  

Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska – omówiła projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 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. 

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał przyjęcie projektu 

uchwały pod głosowanie. 

głosy za –  11 

głosy przeciw ---- 

głosy wstrzymujące się --- 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXI/164/12 

 

Ad. 4c. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej.  

Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska – omówiła projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 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 
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pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał przyjęcie projektu 

uchwały pod głosowanie. 

głosy za –  12 

głosy przeciw – 1 

głosy wstrzymujące się --- 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXI/165/12 

 

Ad. 4d. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania 

podatku rolnego w 2013 roku na obszarze Gminy Kłodawa.  

Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska – omówiła projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 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. 

 

Radny Andrzej Korona - złożył wniosek o pozostawienie opłaty na poziomie ustalonym przez 

GUS. 

 

Radny Jan Kubera - złożył wniosek o pozostawienie opłaty na poziomie zaproponowanym przez 

Panią Wójt. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – poddał pod głosowanie wniosek złożony przez 

radnego Andrzeja Koronę. 

Głosy za - 3 

Głosy przeciw - 10 

wstrzymało się – 1 

Wniosek nie został przyjęty. 

 

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Gminy  Andrzej Legan poddał 

przyjęcie projektu uchwały pod głosowanie. 

głosy za –  11 

głosy przeciw – 3 

głosy wstrzymujące się --- 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXI/166/12 

 

Ad. 4e. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na terenie Gminy Kłodawa.  

Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska – omówiła projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel - przedstawiła 

pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię komisji na 



str. 5 
 

temat projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk - przedstawił 

pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – zgłosiła autopoprawkę polegającą na zamianie kwoty w 

załączniku nr 2 w pozycji „oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym uznanym za 

równoważne” na kwotę 1.381,13zł.  

 

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał przyjęcie 

projektu uchwały  z autopoprawką Wójt Gminy Anny Mołodciak pod głosowanie. 

głosy za –  14 

głosy przeciw ---- 

głosy wstrzymujące się --- 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXI/167/12 

 

Ad. 4f. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych 

w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.  

Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska – omówiła projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 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. 

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał przyjęcie projektu 

uchwały pod głosowanie. 

głosy za –  14 

głosy przeciw ---- 

głosy wstrzymujące się --- 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXI/168/12 

 

Ad. 4g. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.  

Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska – omówiła projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 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. 

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał przyjęcie projektu 

uchwały pod głosowanie. 
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głosy za –  14 

głosy przeciw ---- 

głosy wstrzymujące się --- 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXI/169/12 

 

Ad. 4h. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali 

użytkowych położonych w miejscowości Kłodawa.  

Kierownik Referatu Inwestycji Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 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. 

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał przyjęcie projektu 

uchwały pod głosowanie. 

głosy za –  14 

głosy przeciw ---- 

głosy wstrzymujące się --- 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXI/170/12 

 

Ad. 4 i. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kłodawie. (p. Wieczorek.) 

Sekretarz Gminy Piotr Czapliński – omówił projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 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. 

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał przyjęcie projektu 

uchwały pod głosowanie. 

głosy za –  14 

głosy przeciw ---- 

głosy wstrzymujące się --- 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXI/171/12 

 

Ad. 4j. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kłodawie.  (p. Kuźmiński) 

Sekretarz Gminy Piotr Czapliński – omówił projekt uchwały. 
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Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 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. 

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał przyjęcie projektu 

uchwały pod głosowanie. 

głosy za –  14 

głosy przeciw ---- 

głosy wstrzymujące się --- 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXI/172/12 

 

Ad. 4k. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłodawa.  

Sekretarz Gminy Piotr Czapliński – omówił projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 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. 

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał przyjęcie projektu 

uchwały pod głosowanie. 

głosy za –  14 

głosy przeciw ---- 

głosy wstrzymujące się --- 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXI/173/12 

 

Ad. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radna Bożena Adamczak - poprosiła o zorganizowanie szkolenia dla rady gminy. Radna 

przekazała wnioski z posiedzenia rady sołeckiej: doprowadzenie do realizacji projektu oczyszczenia 

rowów melioracyjnych w Różankach;  remont stacji uzdatniania wody w Różankach; budowa 

świetlicy w Różankach; budowa kanalizacji w Różankach oraz poprosiła o ujęcie środków w 

budżecie na 2013 rok na powyższe cele. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz - zapytała, kiedy radni otrzymają projekty uchwał dotyczących zasad 

i stawek za wywóz odpadów i poprosiła aby raz w miesiącu trafiała do radnych informacja z prac 

związku nad tym zadaniem i spotkania z osobami, które będą odpowiedzialne za to zadanie. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – wyjaśniła, że podejmowanie uchwał wymienionych przez radną 

może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu statutu związku przez ministerstwo. Wójt dodała, że w 

grudniowym wydaniu „Kłodawskich Wieści”, będzie informacja dla mieszkańców dotycząca zmian 

w gospodarowaniu odpadami . 
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Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan  - odpowiedział, że trwają poszukiwania osoby 

szkolącej i poprosił o zgłaszanie w biurze rady propozycji tematów szkolenia. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – dodała, że w dalszym ciągu brak jest odpowiedzi na podstawowe 

pytanie dotyczące tego co będzie można gromadzić w pojemnikach. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że na terenie gmin wiejskich będą dwa pojemniki 

i worki do segregacji odpadów. Odnośnie spotkania na temat przygotowywanych projektów uchwał 

poprosiła o wyznaczenie terminu takiego spotkania. 

 

Radna Katarzyna Chmiel – zwróciła  się z prośbą o zorganizowanie zebrań wiejskich w 

miejscowościach, których dotyczy problem komunikacji zbiorowej, ponieważ  mieszkańcy nie 

posiadają aktualnej informacji w zakresie przewozów. Poprosiła jednocześnie o zamieszczenie 

informacji o przewozach w „Kłodawskich Wieściach”. 

 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak –poinformowała, że nie ma potrzeby organizowania zebrań 

wiejskich, ponieważ rozkłady jazdy pozostają bez zmian, zmieni się tylko przewoźnik. Informacja 

dotycząca przewozów zostanie umieszczona w „Kłodawskich Wieściach” 

 

Radna Grażyna Kaźmierczak – ponowiła pytanie, dotyczące naprawy mostku przy „Starym 

Młynie” w Zdroisku. 

 

Kierownik Jerzy Jesis -  odpowiedział, że WZIR dokona zabezpieczenia mostku, a całość zadania 

zostanie wykonana prawdopodobnie przy okazji konserwacji rzeki Santoczna. 

 

Radna Grażyna Kaźmierczak – zapytała, czy pewnym jest realizacja zadania konserwacji rzeki 

Santoczna. 

 

Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, że w pierwszej kolejności będą wykonywane prace na 

rzekach, które zagrażają gospodarstwom domowym, a Santoczna nie jest rzeką powodującą 

podtopienia.  

 

Radny Jan Kubera – poprosił o poruszenie na zgromadzeniu związku celowego, tematu obniżenia 

wysokości opłat za odpady dla rodzin wielopokoleniowych. 

 

Radna Bożena Adamczak – poinformowała, że w kolejnym posiedzeniu rady sołeckiej w 

Różankach, będą mogły uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane tematem komunikacji. 

 

Radny Andrzej Korona – poprosił, aby przy okazji wyboru przewoźnika skorygować trasę 

biegnącą przez Różanki i Wojcieszyce, tak żeby autobus jechał po najkrótszej linii. Radny 

zaproponował, aby informacje o ważnych sprawach dla mieszkańców publikować  na stronach 

internetowych gminy i poszczególnych miejscowości. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – powiedziała, że przed ogłoszeniem przetargów rozkłady jazdy 

zostaną ponownie skorygowane a informacje dotyczące przewozów i odpadów zostaną 

umieszczone na stronie internetowej. 

 

Radna Wioletta Mazur – wyraziła nadzieję, że zmiana przewoźnika nie spowoduje zawieszenia 
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kursów MZK do Chwalęcic i Kłodawy a cena biletu miejskiego zostanie zachowana. Radna 

zaapelowała również o utrzymanie w strefie miejskiej  przystanku na wysokości Osiedla Marzeń i 

Jabłonna. 

 

Kierownik Andrzej Kwiatkowski – odpowiedział, że będą prowadzone rozmowy z MZK 

dotyczące utrzymania powyższych kursów. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – zapytała, po co będą dwa pojemniki, jeżeli jeden w zupełności 

wystarczy a podwyższy to koszty wywozu odpadów. Radna  zaapelowała, aby w trakcie negocjacji 

z MZK na temat  powyższych kursów wymóc utrzymanie  kursów do Chwalęcic, w przeciwnym 

razie do miejscowości trzeba będzie skierować innego  przewoźnika. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak -  odpowiedziała, że  razem z Przewodniczącym Rady Gminy 

Andrzejem Leganem  na posiedzeniu związku dąży do zapisania w  projektach uchwał  zapisów 

najkorzystniejszych dla mieszkańców, lecz nie ma wpływu na zapisy w ustawie. Wójt dodała, że 

jeśli radni nie mają zaufania do swoich przedstawicieli mogą ich zmienić.  

 

Radny Andrzej Korona – poparł zdanie radnej Zienkiewicz dotyczące dwóch kubłów na śmieci. 

Radny zasugerował, aby w negocjacjach z MZK wykorzystać posiadane środki nacisku.  

 

Radna Grażyna Kaźmierczak -  zapytała, na jakim etapie jest zamiana gruntów zmierzająca do 

utworzenia zatoki autobusowej w Różankach – Szklarni. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że w poniedziałek jest spotkanie z Panem 

Kuczyńskim w sprawie zamiany gruntów. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – poinformowała, że ustawa nie narzuca liczby posiadanych 

pojemników na odpady. 

 

Radna Wioletta Mazur – powiedziała, że odniosła wrażenie o priorytetowym traktowaniu sprawy 

utrzymania przystanków w Chwalęcicach i Różankach i  wyraziła nadzieję, że Kłodawa będzie 

traktowana w taki sam sposób. 

 

Radna Katarzyna Chmiel – zapytała o termin grudniowej sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan - poinformował, że sesja odbędzie się 28 grudnia. 

 

Radny Czesław Konieczuk – poinformował, że Komisja Komunalna odbędzie się 10 lub 12 

grudnia i poprosił Kierownika Zatokę o przygotowanie się do dyskusji na temat odbierania 

nieczystości płynnych. Radny poinformował, że wpływają skargi od mieszkańców Rybakowa na 

fakt niemożności wywozu ścieków z kilku posesji w trakcie jednego kursu. 

 

Kierownik Jacek Zatoka – ustosunkował się do wypowiedzi radnego Konieczuka. 

 

Radna Justyna Kowalska  -  poinformowała , że dowiedziała się o fakcie pobierania opłaty przez 

sołtysa wsi Zdroiosko  za wynajęcie świetlicy w Zdroisku dla zespołu „Bukowina” i zapytała czy 

wszystkie stowarzyszenia, zespoły, seniorzy itp. muszą uiszczać opłatę  za wynajęcie świetlicy dla 

swoich potrzeb. Radna zgodziła się z faktem pobierania opłaty za wynajem świetlicy, w celach 

komercyjnych a nie służącym potrzebom mieszkańców. 
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Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – poprosił, aby takie sprawy załatwiać na komisji 

oświaty. 

 

Sołtys wsi Zdroisko Szymon Łabuda – poinformował, że taka opłata jest pobierana zgodnie z 

uchwałą rady gminy. Poinformował, że w ubiegłym roku bezpłatnie wynajął pomieszczenie dla 

stowarzyszenia „Pro – Nature” za co został upomniany przez komisję rewizyjną. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że takie kwestie  powinny być uzgadniane na 

zebraniach wiejskich i regulowane w regulaminie świetlic wiejskich. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – powiedziała, że regulamin świetlic wiejskich jest opracowany i 

reguluje sprawy uczęszczania dzieci do świetlicy. 

 

Radny Jan Kubera – powiedział, że przepytywanie sołtysa na sesji jest niewłaściwe i 

poinformował, że w statucie sołectwa jest zapis umożliwiający mieszkańcom nieodpłatne  

korzystanie z sali wiejskiej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – zaapelował do mieszkańców Zdroiska o 

porozumienie się. 

 

Sołtys wsi Zdroisko Szymon Łabuda – wyjaśnił, że nie chodziło o wynajęcie świetlicy na próbę 

tylko jubileusz zespołu. 

 

Ad. 6. Wolne wnioski. 

 

Nie zgłoszono wolnych wniosków. 

 

Ad. 7. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan 

podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXI Sesji Rady Gminy. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Kamila Kłosowska 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Andrzej Legan 
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