Protokół z XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa,
która odbyła się w dniu 12 grudnia 2012r.
w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.
Proponowany porządek obrad:
1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)

Sprawy organizacyjne:
otwarcie posiedzenia;
stwierdzenie quorum;
przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwał w sprawach:
przyjęcia zmian do Statutu Związku Celowego Gmin MG-6;
zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miejscowości Łośno i Różanki
do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu.
3. Zamknięcie obrad XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Andrzej Legan – przywitał wszystkich przybyłych na obrady XXII
Nadzwyczajnej 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 XXII
Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 13 radnych.
Radni nieobecni: Justyna Kowalska, Wioletta Mazur.
Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Andrzej Legan – zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.
Nie wniesiono uwag do porządku obrad, w związku z czym Przewodniczący Rady Andrzej
Legan poddał porządek obrad pod głosowanie.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Celowego Gmin
MG-6.
Wójt Gminy Anna Mołodciak - wyjaśniła, że Wojewoda Lubuski zaskarżył uchwałę Rady
Gminy z dnia 24 października do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w związku z
czym przedkłada Radzie Gminy do podjęcia skorygowany projekt uchwały. Wójt omówiła
wprowadzone zmiany do projektu uchwały.
Mecenas Związku Celowego Gmin Aneta Mielcarek - dodała, że zmiany w projekcie
uchwały zostały dostosowane do wymogów Wojewody wskazanych w skardze.

Radny Jan Kubera - zwrócił uwagę, że dwa tygodnie temu prezydium rady dyskutowało na
temat poprawy jakości pracy rady. Radny zwrócił uwagę, że od tamtej rozmowy nic nie
uległo zmianie. Odnośnie skargi zapytał, czy Rada Gminy może scedować zadania związane
z gospodarką odpadami na Związek Celowy Gmin.
Wójt Anna Mołodciak - odpowiedziała, że zadanie może być prowadzone przez Związek
Celowy Gmin, ale za stronę prawną odpowiadają wójtowie (m.in. podpisywanie decyzji).
Radna Grażyna Kaźmierczak - poprosiła przewodniczącego komisji komunalnej o opinię
na temat projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Komunalnej Czesław Konieczuk - odpowiedział, że po burzliwej
dyskusji komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Grażyna Zienkiewicz - zapytała, czy związek gmin będzie odpowiadał za techniczną
i finansową stronę zbiórki odpadów, a zarząd związku za wszelkie decyzje z tym zadaniem
związane.
Kierownik Biura Związku Celowego Gmin MG-6 Magdalena Ratajczak - odpowiedziała,
że jeżeli statut zostanie zatwierdzony przez ministerstwo cyfryzacji, to realizacja zadania
będzie przebiegała w sposób opisany przez radną Zienkiewicz.
Radna Grażyna Zienkiewicz - wobec powyższego zapytała, co jest powodem niemożności
uchwalenia uchwał o stawkach ceny za wywóz odpadów, częstotliwości wywożenia odpadów
itp. Według radnej, rada powinna położyć szczególny nacisk na uchwały, które w bezpośredni
sposób dotykać będą mieszkańców a później zająć się statutem, ponieważ jeżeli rada nie
zatwierdzi stawek,może to zrobić wojewoda.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan - odpowiedział, że uchwały porządkowe oraz
zatwierdzające stawki rada gminy będzie podejmowała na sesji w dniu 28 grudnia.
Wójt Gminy Anna Mołodciak - wytłumaczyła, że ministerstwo narzuciło kolejność
podejmowania uchwał. Przyjęcie uchwał w innej kolejności, może być powodem uchylenia
bądź zaskarżenia uchwał. Wójt przyznała radnej rację, mówiąc, że projekty uchwał powinny
zostać przyjęte przez radę jak najszybciej. Wyjaśniła również, że wszystkie samorządy
ponoszą konsekwencje opieszałości rządu w zakresie uregulowań prawnych do zadania
gospodarowania odpadami.
Radna Grażyna Zienkiewicz - poprosiła, aby w uchwałach nie zapisywać obostrzeń, które
nie będą egzekwowane.
Radny Jan Kubera- wyraził obawę, że przyjmując statut, pozostaniemy bez wpływu na
ustalaną opłatę manipulacyjną. Zapytał, na jakiej podstawie wybrano metodę naliczenia opłat
od ilości mieszkańców w danym gospodarstwie domowym.

Przewodniczący Rady Andrzej Legan - poprosił o odnoszenie się do statutu, a nie do
uchwał porządkowych.
Wójt Gminy Anna Mołodciak - odpowiedziała, że koszty manipulacyjne uwzględnione
zostaną w opłacie za wywóz śmieci.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za – 11
Głosy przeciw ---Głosy wstrzymujące się – 2
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXII/174/12
Ad. 2b. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie
miejscowości Łośno i Różanki do kategorii dróg publicznych i ustalenia ich przebiegu.
Wójt Gminy Anna Mołodciak - omówiła projekt uchwały.
Radna Katarzyna Chmiel - zgłosiła uwagę, żeby uzupełnić uzasadnienie o wyrażenie, że
ulica Ogrodowa w Różankach łączy się z drogą krajową nr 22, co będzie bardzo istotne przy
ubieganiu się o dofinansowanie w ramach „schetynówek”. Jednocześnie wyraziła
zadowolenie z działań Pani Wójt odnośnie realizacji remontów drogowych w Różankach i
Różankach – Szklarni.
Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że w uchwale nie musi być ta wzmianka,
najważniejsze, że tak jest i to będzie wpisane we wniosku o dofinansowanie.
Radni nie zgłosili więcej uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady Andrzej Legan
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za – 13
Głosy przeciw ---Głosy wstrzymujące się –-Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXII/175/12
Ad. 3. Zamknięcie obrad XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan
podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady
Gminy Kłodawa.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
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