Protokół z XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa,
która odbyła się w dniu 28 stycznia 2013 roku
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kłodawa.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie posiedzenia;
b) stwierdzenie quorum;
c) przyjęcie porządku obrad.
2. Uchwalenie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Ceowego GminMG6.
3. Zajęcie stanowiska w sprawie zmiany zakresu świadczenia usług komunikacyjnych przez
Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. (dotyczy Kłodawy, Różanek – Szklarni,
Chwalęcic).
4. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Ustawowy skład Rady Gminy Kłodawa wynosi 15 radnych. W obradach XXIV
Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczyło 13 radnych.
Radni nieobecni: Justyna Kowalska, Katarzyna Chmiel.
Ad.1a Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – przywitał wszystkich zebranych na XXVI
Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa i otworzył jej obrady.
Ad. 1b. Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa - na podstawie dołączonej listy obecności stwierdził, że
obradach XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 13 radnych, wobec czego jest
ona prawomocna, aby móc podejmować uchwały.
Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – zapytał, czy radni mają uwagi do porządku obrad.
Radna Grażyna Zienkiewicz – zapytała, o powód zwoływania sesji nadzwyczajnej dla wprowadzenia
poprawek stylistycznych do Statutu Związku Celowego Gmin. Dodała, że tą uchwałą można było się
zająć na kolejnej sesji.
Wójt Anna Mołodciak – wyjaśniła powód zwołania sesji nadzwyczajnej.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie
porządku obrad pod głosowanie.
Porządek obrad zostali przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2. Uchwalenie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Ceowego
GminMG-6.

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – omówiła wprowadzone zmiany do Statutu
Związku Celowego Gmin MG-6.
Mecenas Związku Celowego Gmin Aneta Mielcarek – uzupełniła wypowiedź Wójta
Gminy Kłodawa.
Radny Andrzej Korona – zwrócił uwagę, że to jest kolejna sesja nadzwyczajna zwołana w
temacie Statutu Związku Celowego. Zdaniem radnego pracownicy przygotowujący ten temat
od strony prawnej są niekompetentni. Zapytał, czy pracownicy związku poradzą sobie z
prowadzeniem tego zadania. Radny uważa, że gmina powinna samodzielnie realizować
gospodarkę odpadami i złożył wniosek o odrzucenie projektu uchwały.
Wójt Anna Mołodciak – wyjaśniła, że Statut każdorazowo był konsultowany z wydziałem
nadzoru, który wstępnie zatwierdzał zmiany w dokumencie, a pomimo tego na późniejszym
etapie był uchylany.
Radna Grażyna Zienkiewicz – przypomniała, że na jednej z pierwszych sesji poświęconej
przyjęciu Statutu Związku, negowała zapisy przenoszące kompetencje gmin w zakresie
gospodarki odpadami na związek celowy. Powiedziano nam wtedy, że nie mamy racji, a dziś
okazuje się, że to co wtedy powiedzieliśmy jest prawdą, czyli związek nie może niczego
stanowić za radę gminy. Dodała, że na każdej sesji mówi się radnym przeciwstawne rzeczy.
Radna uważa, że związek powinien większy nacisk położyć na informowanie mieszkańców
jak technicznie będzie wyglądała zbiórka odpadów, jaką ilość worków mieszkańcy
otrzymają, gdzie będą mogli dokonywać opłat.
Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że ustawodawca nie doprecyzował jeszcze
tych kwestii w ustawie.
Sołtys Różanek – Szklarni Kłos – Gryska – uważa, że nieporozumieniem jest wysyłanie
deklaracji do wspólnot, ponieważ mieszkańcy wspólnot w zakresie wywozu odpadów
obsługiwani byli kompleksowo (wspólnota podpisywała umowy, nikt nie robił tego
indywidualnie). Bardziej celowe byłoby skontaktowanie się z zarządami wspólnot i pobranie
danych do wypełnienia deklaracji. Ponadto sołtys dodała, że dla mieszkańców partnerem do
dyskusji nie jest związek, tylko pani wójt.
Wójt Gminy Anna Mołodciak – wyjaśniła, że obowiązek złożenia deklaracji wynika z
ustawy.
Radny Andrzej Korona – uważa, że nie możemy obarczać winą tylko ustawodawcy, ale
również pracowników związku za przedkładanie radzie dokumentów z licznymi błędami.
Radny ponowił wniosek o odrzucenie projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – poddał pod głosowanie wniosek radnego
Korony.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za – 1
Głosy przeciw – 10
Głosy wstrzymujące się – 2
Wniosek nie przeszedł.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – poddał przyjęcie uchwały pod
głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za – 10
Głosy przeciw -1
Głosy wstrzymujące się -2.
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXIV/190/13.
Radna Grażyna Zienkiewicz – poprosiła o zorganizowanie spotkania dotyczącego
technicznej strony gospodarowania odpadami.
Ad.3. Zajęcie stanowiska w sprawie zmiany zakresu świadczenia usług komunikacyjnych
przez Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. (dotyczy Kłodawy, Różanek –
Szklarni, Chwalęcic).
Wójt Gminy Anna Mołodciak – rozmawialiśmy o tym, że do miesiąca kwietnia podejmiemy
rozstrzygnięcie w zakresie zmiany przewoźnika. MZK w międzyczasie wyceniło nam kursy
do Chwalęcic (od granicy miasta do pętli do kościoła) na 15tys zł, Osiedle Marzeń w
Kłodawie na 50 tyś zł, Różanki - Szklarnię ok 50 tys zł. W uchwale Rady Gminy Kłodawa
ujęliśmy kwotę na dofinansowanie do komunikacji w wysokości 450 tys zł. Utrzymując
komunikację na takim samym poziomie jak w chwili obecnej, już musimy do tej kwoty
dopłacić 50 tys zł. Proszę aby Państwo rozstrzygnęli, czy wchodzimy z nowym
przewoźnikiem na całą gminę z wyjątkiem Chwalęcic; Chwalęcic i Kłodawy czy Chwalęcic,
Kłodawy i Szklarni, które pozostawiamy w MZK.
Kierownik Andrzej Kwiatkowski - dodał, że do tej pory do jednego wozokilometra dla
MZK dopłacaliśmy 1,70 dla PKS 1,90. Rocznie wychodziło nam w granicach 450-470 tyś zł.
Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, że MZK poinformowało nas, że od nowego roku
kwota za wozokilometr zostanie podniesiona do 3,47 zł. Gdybyśmy zaakceptowali żądania
MZK i pozostawili obsługę komunikacyjną bez zmian to dopłata roczna wynosiłaby ok 670
tyś zł. Gdybyśmy pozostawili Kłodawę – Osiedle Marzeń i Różanki – Szklarnię w strefie
miejskiej to dopłata roczna wynosiłaby po 50 tyś za miejscowość. Stawka za wozokilometr w
Kłodawie wynosiłaby 3,74 a na Szklarnię 4,50 a Chwalęcice bez dopłaty. Gdybyśmy
pozostawili tylko Chwalęcice w strefie miejskiej to musielibyśmy dopłacać ok 15 tyś zł. W
przypadku pozostawienia tych trzech miejscowości w MZK, trzeba by było dublować kursy
ponieważ MZK dojeżdżałoby tylko do Kłodawy a nie do Santocka. Najbardziej
ekonomicznym układem byłoby pozostawienie Chwalęcic dla MZK a pozostałe miejscowości
obsługiwałby nowy przewoźnik. PKS byłby skłonny obsługiwać gminę za 1,70 za
wozokilometr. Minusem dla mieszkańców przy obsłudze przez innego przewoźnika niż MZK
jest to, że bilet miesięczny PKS nie obejmuje miasta.

Radny Czesław Konieczuk – uważa, że powinniśmy pozostawić Chwalęcice w strefie
miejskiej, ale zażądać od MZK opłaty za użytkowanie pętli.
Wójt Gminy Kłodawa – odpowiedziała, że obawia się, że MZK odpowie, że będą zakręcać
koło Biowetu.
Sołtys wsi Różanki – Szklarnia Kłos – Gryska – powiedziała, że życie mieszkańców
Szklarni skupione jest wokół Gorzowa. Dla mieszkańców Szklarni obsługa przez PKS wiąże
się z zakupem dwóch biletów miesięcznych. Mieszkańcy bardzo stracą na tym układzie.
Sołtys uważa, że powinno się zorganizować zebranie wiejskie w tej sprawie.
Kierownik Andrzej Kwiatkowski – odpowiedział, że w SIWZ zawarte będą zapisy mówiące
o tym, że PKS będzie dojeżdżał do centrum i po drodze będzie musiał zrobić kilka
przystanków.
Radna Justyna Piotrzkiewicz – uważa, że argument o zawracaniu koło „Biowetu” jest
straszakiem ze strony MZK, ponieważ za nim jest jeszcze jeden przystanek.
Kierownik Andrzej Kwiatkowski – dodał, że MZK jako powód podwyżek podało
przekształcenie się zakładu w spółkę.
Radna Wioletta Mazur – zapytała, ile wynosi cena za bilet PKS. Radna wyraziła obawę, że
jeżeli cena biletu do Kłodawy obsługiwanej przez PKS będzie dużo wyższa niż MZK, ludzie
przestaną korzystać z komunikacji i wtedy gmina będzie musiała dodatkowo dopłacać.
Radny Andrzej Korona – dodał, my jako Rada Gminy wyraziliśmy swoje stanowisko, że
propozycję MZK dotyczącą podwyżek należy odrzucić. Radny uważa, ze Gmina Kłodawa
powinna pozostać w porozumieniu komunalnym z Chwalęcicami a przewoźnika pozostałej
części gminy wybrać w przetargu.
Radny Gerard Bieryło – poparł stanowisko Radnego Korony. Radny uważa, że zmiany
przewoźnika nie da się przeprowadzić bezboleśnie dla wszystkich. Dodał, że szkoda, że nikt
nie pyta mieszkańców Różanek, Zdroiska, Łośna, Rybakowa i Santoczna, czy nie przeszkadza
im fakt wykupowania dwóch biletów.
Sołtys Rybakowa – Hieronim Ostrycharz –przypomniał, że Rybakowo, Zdroisko i Łośno
nie mają żadnego kursu w weekend i poprosił o uwzględnienie tego w rozmowach z nowym
przewoźnikiem.
Wójt Gminy Anna Mołodciak – przychyliła do wypowiedzi Sołtysa Ostrycharza.
Radna Grażyna Zienkiewicz – poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie Radzie najbardziej
racjonalnego rozwiązania.

Wójt Gminy Anna Mołodciak – poprosiła o przegłosowanie dwóch propozycji. Pierwszej
dotyczącej pozostawienia w MZK Chwalęcic i drugiej polegającej na pozostawieniu w MZK
Kłodawy, Chwalęcic i Różanek – Szklarni.
Radna Bożena Adamczak – poprosiła aby brakujących pieniędzy do obsługi
komunikacyjnej nie ściągać z zadania melioracji wodnych w Różankach.
Wójt Gminy Anna Mołodciak – powiedziała, że nie będzie rezygnowała z realizacji zadań
na które podpisane są umowy.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – poddał pod głosowanie pozostawienie
Chwalęcic w MZK, a powierzenie obsługi pozostałych miejscowości nowemu przewoźnikowi
z uwzględnieniem kursów już istniejących i bez podwyżek.
W głosowaniu udział wzięło 13 Radnych.
Głosy za – 12
Głosy przeciw –1
Głosy wstrzymujące się -0
Przewodniczący Rady Andrzej Legan powiedział, że głosowanie drugiego wniosku jest
bezprzedmiotowe, ponieważ przegłosowana została pierwsza propozycja.
Ad. 4. Zamknięcie obrad XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – podziękował wszystkim za przybycie i
zamknął obrady Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Kamila Kłosowska
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa
Andrzej Legan

