Protokół z posiedzenia XXV Sesji Rady Gminy Kłodawa,
która obyła się w dniu 20 lutego 2013r.
w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.
Proponowany porządek obrad na XXV sesję Rady Gminy Kłodawa:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie posiedzenia;
b) stwierdzenie quorum;
c) przyjęcie porządku obrad;
d) przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV Sesji Rady Gminy Kłodawa.
2. Wręczenie medali za zasługi dla obronności kraju dla mieszkańców Gminy Kłodawa.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
4. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z działalności Komisji w 2012 roku.
5. Sprawozdanie Kierownika Zakładu Komunalnego z działalności w 2012 roku.
6. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w 2012 roku.
7. Uchwalenie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa dla
obrębu Mironice;
b) funduszu sołeckiego;
c) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2013 rok;
d) ustalenia opłaty za wynajem sal wiejskich i innych obiektów użyteczności publicznej;
e) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego położonego
w miejscowości Kłodawa;
f) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków na obszarze Gminy Kłodawa przez Zakład Komunalny Gminy Kłodawa;
g) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami;
h) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
i) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Różankach wchodzącej w skład Zespołu
Szkół w Różankach.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Ad.1a Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – przywitał wszystkich zebranych na XXV Sesji Rady
Gminy Kłodawa i otworzył jej obrady.
Ad. 1b. Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – na podstawie dołączonej listy obecności stwierdził,
że obradach XXV Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 15 radnych, wobec czego jest ona
prawomocna, aby móc podejmować uchwały.
Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan - zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.
Wójt Gminy Anna Mołodciak - poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gminy Kłodawa celem zabezpieczenia
wierzytelności powstałych w wyniku emisji długoterminowych obligacji kuponowych w latach 20151

2023 w związku z realizacją projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze
Związku Celowego Gmin MG-6” dla PWiK w Gorzowie Wlkp., której Gmina Kłodawa jest
udziałowcem. Poprosiła o wniesienie pod obrady projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na
utworzenie funduszu sołeckiego. Wójt wyjaśniła, że przed sesją odbyło się spotkanie sołtysów, na
którym sołtysi większością głosów opowiedzieli się przeciwko utworzeniu ww. funduszu.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan - poprosił o wycofanie z porządku obrad przyjęcia
protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Kłodawa. Następnie z uwagi na brak dalszych głosów poddał
przyjęcie porządku obrad z poprawkami pod głosowanie.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 1d . Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan - zapytał, czy są uwagi do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan
poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2. Wręczenie medali za zasługi dla obronności kraju dla mieszkańców Gminy Kłodawa.
Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień ppkł dpl. Lucjan Jopkiewicz wraz z
Wójtem Gminy Anną Mołodciak i Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Leganem
wręczyli medale zasługi za obronność kraju dla Pana Stanisława Bieleckiego, Państwa Marii i
Władysława Brygier i Państwa Bożeny i Jana Ulm.
Ad. 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
Wójt Gminy Anna Mołodciak - omówiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Radni nie zgłosili zapytań w związku z czym Przewodniczący Rady Andrzej Legan
zamknął dyskusje w tym punkcie.
Ad. 4. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych z działalności Komisji w 2012 roku.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię
komisji na temat sprawozdania.
Radny Andrzej Korona - powtórzył pytania, które zadał na komisjach, ale nie uzyskał
odpowiedzi dotyczące realizacji preliminarza wydatków w poszczególnych paragrafach;
oceny swojej pracy przez komisję i techniki pracy komisji (ilości posiedzeń itp.)Radny
uważa, że sprawozdanie bez powyższych danych nie powinno być przyjęte. Poprosił o
dołączenie swoich uwag do sprawozdania do protokołu z dzisiejszej sesji.
Radna Grażyna Kaźmierczak - w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Korony powiedziała,
że pani skarbnik zadeklarowała, że przygotuje sprawozdanie z realizacji preliminarza
wydatków. Odnośnie oceny pracy komisji dodała, że ta kwestia jest niemierzalna. Radna
pochwaliła pracę komisji i złożyła wniosek o przyjęcie sprawozdania.
Radna Grażyna Zienkiewicz- zapytała, czy ustawa określa wzór sprawozdania finansowego
składanego przez komisję alkoholową.
Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska - powiedziała, że nie ma takiego obowiązku
prawnego. Obiecała, że przygotuje informację nt. środków wydatkowanych przez komisję.
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Radny Andrzej Korona - uważa, że radni nie szanują siebie ani swoich wyborców, jeżeli
głosują za informacjami, które są obarczone brakami. Złożył wniosek o nierozpatrywanie
sprawozdania.
Radna Grażyna Zienkiewicz - powiedziała, że komisja powinna i przygotowała
sprawozdanie z merytorycznej działalności. Sprawą finansową zajmuje się księgowość
urzędu.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan - poddał pod głosowanie wniosek radnego
Korony.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Głosy za - 1
Głosy przeciw - 12
Głosy wstrzymujące się - 1.
Wniosek nie został przyjęty.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał pod przyjęcie
sprawozdania.
Głosy za - 12
Głosy przeciw 1
Głosy wstrzymujące się - 1
Ad. 5. Sprawozdanie Kierownika Zakładu Komunalnego z działalności w 2012 roku.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk - powiedział, że
komisja nie zajęła stanowiska w formie głosowania.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat sprawozdania oraz wnioski złożone przez
komisję.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gmin Andrzej Legan
poddał przyjęcie sprawozdania pod głosowanie.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
Ad. 6. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w 2012 roku.
Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel - przedstawiła pozytywną opinię komisji na
temat sprawozdania.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk - przedstawił pozytywną
opinię komisji na temat sprawozdania.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię komisji na
temat sprawozdania.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gmin Andrzej Legan
poddał przyjęcie sprawozdania pod głosowanie.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
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Ad. 7a.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kłodawa dla obrębu Mironice.
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 i złożył wniosek o obniżenie opłaty od wzrostu nieruchomości
dla terenu oznaczonego MN2 do 20%
Kierownik Jerzy Jesis - stwierdził, że wniosek jest słuszny i omówił poprawkę naniesioną na projekt
uchwały umożliwiającą zastosowanie na dachach fotowoltaniki.
Wójt Gminy Anna Mołodciak - wniosła poprawkę radnego Konieczka jako autopoprawkę.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan - poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Głosy za - 15
Głosy przeciw - 0
Glosy wstrzymujące się - 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXV/191/13.
Ad. 7b. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa - przypomniał, że głosowany będzie projekt uchwały
dotyczący nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego.
Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska - przedstawiła wyniki głosowania sołtysów za wprowadzeniem
funduszu sołeckiego.
Za - 1
Przeciw - 8
Wstrzymujący się - 1.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan - poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Głosy za – 12
Głosy przeciw --2
Głosy wstrzymujące się -1
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXV/192/13.
Ad. 7c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2013 .
Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska - omówiła projekt 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.
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Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan - poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Głosy za – 15
Głosy przeciw --0
Głosy wstrzymujące się -0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXV/193/13.
Ad. 7d. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za wynajem sal wiejskich i innych obiektów użyteczności
publicznej.
Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska - omówiła projekt 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 czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan - poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Głosy za – 14
Głosy przeciw --0
Głosy wstrzymujące się --1
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXV/194/13.
Ad. 7e. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu
użytkowego położonego w miejscowości Kłodawa.
Kierownik Jerzy Jesis - omówił projekt 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 czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan - poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Głosy za – 15
Głosy przeciw --0
Głosy wstrzymujące się -0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXV/195/13/
Ad. 7f. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Kłodawa przez Zakład Komunalny Gminy .
Kierownik Andrzej Kwiatkowski - omówił projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk - przedstawił pozytywną
opinię komisji na temat projektu uchwały. Dodał, że komisja, stoi na stanowisku, że Kierownik
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powinien urealnić ceny wody, ponieważ obecne nie pokrywają kosztów wytwarzania wody.
Radna Grażyna Zienkiewicz - uważa, że jeżeli stawiany jest taki wniosek, to powinniśmy
wskazać kierunek i sposób w jaki zakład ma generować zyski.
Radny Jan Kubera - uważa, że cena wody na terenie gminy powinna być taka sama, ale
uważa, że powinny być znane koszty uzyskania wody w poszczególnych miejscowościach i
dofinansowanie z gminy w przeliczeniu na miejscowość.
Radna Grażyna Zienkiewicz- powiedziała, że różnica za wodę w poszczególnych
miejscowościach jest minimalna. Przedstawiła, jak kształtują się te koszty.
Radny Czesław Konieczuk - dodał, że do kalkulacji omówionej przez radną Zienkiewicz
należy dodać koszty przyszłych remontów, które również składają się na koszt wody tj.
uzupełnienie suwu w Różankach i remonty w Łośnie.
Radny Gerard Bieryło - powiedział, że nie wyobraża sobie, że miejscowości płacą różną
cenę za wodę.
Radna Katarzyna Chmiel - zwróciła uwagę, że decyzja odnośnie pozostawienia suwu w
Różankach była demokratyczną decyzją Rady Gminy i nie ma od niej odwrotu. Poprosiła o
równe traktowanie mieszkańców poprzez utrzymanie takiej samej stawki za wodę na terenie
całej gminy.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Głosy za – 15
Głosy przeciw --0
Głosy wstrzymujące się -0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XV/196/13.
Ad. 7g. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz
dziennymi opiekunami.
Kierownik Bożena Popowska - omówiła projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię komisji.
Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel - przedstawiła pozytywną opinię komisji na
temat projektu uchwały.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Głosy za – 15
Głosy przeciw --0
Głosy wstrzymujące się -0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XV/197/13.
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Ad. 7h. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych.
Kierownik Bożena Popowska - omówiła projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię komisji.
Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel - przedstawiła pozytywną opinię komisji na
temat projektu uchwały.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
Głosy za – 15
Głosy przeciw --0
Głosy wstrzymujące się -0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXV/198/13 .
Ad. 7i. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Różankach
wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Różankach.
Kierownik Bożena Popowska - omówiła projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię komisji.
Radna Katarzyna Chmiel - powiedziała, ze na komisji zgłosiła pewne uwagi do projektu uchwały,
które zostały naniesione. Poprosiła również o odpowiedź na pytania: jakie są powody przekształcenia
Zespołu Szkół i oddzielenia przedszkoli w Wojcieszycach i Rożankach; jakie są oczekiwane zmiany po
przekształceniu; podanie kosztów na utrzymanie przedszkoli ponoszonych obecnie i po zmianie; czy
podjęto rozmowy z rodzicami dzieci uczęszczającymi do przedszkoli; czy przekształcenie dotknie
pracowników i dzieci uczęszczające do przedszkoli; jak będzie wyglądała struktura organizacyjna.
Wójt Gminy Anna Mołodciak - wyjaśniła, że oddzielenie oddziałów przedszkolnych od Zespołu
Szkół w Różankach podyktowane jest chęcią odciążenia dyrektora, który zarządza kilkoma
placówkami, i nie ma czasu na to żeby pojawiać się w każdej z nich. Po podjęciu uchwały, każdy rodzic
otrzyma informację dotyczącą zmiany. Nie będzie to miało wpływu na uczęszczanie dzieci to
przedszkoli, ponieważ przedszkola będą funkcjonowały tak samo z tym, że jedno z nich będzie
jednostką główną a drugie oddziałem. W przygotowaniu kosztów sugerowałyśmy się przedszkolem w
Kłodawie, ponieważ do przedszkoli uczęszcza podobna liczba uczniów. Dodała, że dodatkowymi
kosztami składającymi się na różnicę w utrzymaniu przedszkola w Kłodawie i Różankach będą kwoty
za zakup np. programu księgowego i zatrudnienie dyrektora. Wójt powiedziała, że nie wie czy nowy
dyrektor będzie chciał wprowadzić zmiany i że nie ma uwag co d pracy obecnego dyrektora.
Radna Grażyna Zienkiewicz - powiedziała, że utworzenie przedszkola to generowanie nowych
kosztów a pieniądze, które pójdą na pensję dla dyrektora można by było przeznaczyć na remont
pomieszczeń dla np. Zakładu Komunalnego. Zapytała, ile będzie kosztowało utrzymanie
nowoutworzonego przedszkola.
Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska - powiedziała, że planowana kwota na utrzymanie przedszkola
w Wojcieszycach i Różankach uwzględniająca zmiany w organizacji to ok. 668 tys zł.
Radna Wioletta Mazur - w nawiązaniu do wypowiedzi radnej Zienkiewicz powiedziała, że
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na dzieciach i rodzicach nie powinno się oszczędzać i celem reorganizacji jest aby dzieci,
rodzice i personel miały łatwy dostęp do osoby zarządzającej.
Radna Katarzyna Chmiel - powiedziała, że nie słyszała od rodziców dzieci uwag
dotyczących braku kontaktu z dyrektorem, natomiast w chwili obecnej rodzice są
zaniepokojeni. Radna poprosiła dyrektora o opinię.
Dyrektor Górski - powiedział, że łatwiej zarządza się mniejszą jednostką niż jednostką do
której uczęszczają dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 16 lat.
Radny Andrzej Korona - powiedział, że kierując się logiką zaprezentowaną przez radną
Zienkiewicz powinno się wrócić do sytuacji, kiedy funkcjonowała zbiorcza szkoła gminna,
której dyrektor zarządzał wszystkimi jednostkami oświatowymi na terenie gminy Kłodawa.
Dodał, że przekształcenie ma na celu dobro dzieci i tworzenie równych szans edukacyjnych
dla dzieci z terenu gminy.
Radna Grażyna Kaźmierczak - zgłosiła uwagę polegającą na uzupełnieniu w treści uchwały
analogicznie jak w tytule uchwały nazwy szkoły.
Wójt Gminy Anna Mołodciak - wprowadziła uwagę radnej jako autopoprawkę.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Legan poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Głosy za - 11
Głosy przeciw - 1
Głosy wstrzymujące się - 3
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXV/199/13.
Ad. 7j. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gminy
Kłodawa celem zabezpieczenia wierzytelności powstałych w wyniku emisji długoterminowych
obligacji kuponowych w latach 2015-2023 w związku z realizacją projektu pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6” dla PWiK w Gorzowie
Wlkp., której Gmina Kłodawa jest udziałowcem.
Wójt Gminy Anna Mołodciak - omówiła projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Głosy za - 13
Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 2.
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXV/200/13/
Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Grażyna Zienkiewicz - zwróciła po raz kolejny uwagę na zimno panujące w sali i
zaproponowała odbywanie sesji w miejscach, której gospodarze są w stanie zapewnić
odpowiednią temperaturę.
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Radna Katarzyna Chmiel - poprosiła aby po rozstrzygnięciu przetargu na utwardzenie dróg
zająć się naprawą dróg w Różankach, które są w katastrofalnym stanie. Radna ponowiła
swoje interpelacje dotyczące dróg powiatowych: Różanki - Wojcieszyce i Różanki Janczewo.
Radna Grażyna Kaźmierczak - poprosiła o załatanie dziury na drodze prowadzącej ze
szkoły do Zakładu Komunalnego i utwardzenie placu przed filią biblioteki w Różankach.
Zapytała, czy wiadomo coś na temat ścieżki rowerowej ze Zdroiska w kierunku Santoczna,
której wykonanie zadeklarował starosta.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan - powiedział, że po odpuszczeniu mrozów
droga Kłodawa- Wojcieszyce - Różanki rozpadnie się, ponieważ jest w tragicznym stanie.
Kierownik Andrzej Kwiatkowski - udzielił odpowiedzi na pytania.
Radna Bożena Adamczak - powiedziała że teren przed Zakładem Komunalnym był
przedmiotem obrad Rady Sołeckiej. Poinformowała, że przekazała sprawę pani wójt.
Poprosiła aby podejmowane działania związane z naprawą miały charakter trwały a nie
prowizoryczny, ponieważ takie prace nie wystarczają na długo.
Kierownik Zatoka - można to wykonać bezkosztowo, ale potrzebna jest studzienka a zakład
nie może sam podjąć takiej decyzji.
Wójt Gminy Anna Mołodciak - odpowiedziała, że czasami trzeba dziurę załatać i nie czekać
na decyzję z gminy. Dodała, że w tym roku kierownik zacznie przygotowania do wykonania
podbudowy na tym odcinku.
Radna Grażyna Zienkiewicz - zgłosiła, że podczas odśnieżania pług pozrywał pobocza.
Radna zapytała, kto to teraz posprząta.
Radny Gerard Bieryło - poprosił aby zwrócić uwagę, wykonawcy, który będzie równał
drogi w Łośnie aby prace przeprowadził w taki sposób, żeby nie zniszczyć tego co już jest
utwardzone.
Radna Katarzyna Chmiel - odnośnie remontu dojazdu do zakładu komunalnego dodała, że
jeśli kierownik się wykaże to być może będzie otrzymywał więcej zleceń z gminy.
Poinformowała, że na ostatnim zebraniu wiejskim mieszkańcy zgłosili wniosek o
dokończenie ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 22. Poprosiła aby zwrócić się do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w tej sprawie.
Radny Henryk Brzana - zapytał kiedy będzie ogłoszony przetarg na obsługę komunikacyjną
gminy i czy zgłaszają się już jakieś firmy.
Kierownik Kwiatkowski - odpowiedział, że przetarg powinien zostać ogłoszony do końca
miesiąca a zainteresowane są firmy „PKS” i „Mustang”.
Wójt Gminy Anna Mołodciak - powiedziała, że wystąpi z monitem w tej sprawie.
Radna Grażyna Kaźmierczak - poprosiła, żeby planować zebrania wiejskie w różnych
terminach, aby radni mogli w nich uczestniczyć.
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Radny Henryk Brzana - odnośnie podziału środków na klubu sportowe powiedział, że klub
SHR nie dopełnił czegoś w sprawozdaniu w związku z czym nie otrzymał pieniędzy. Radny
zapytał, czy to jest ostateczna decyzja. Zapytał również czemu AZS PWSZ otrzymał
dofinansowanie w kwocie 5 tys zł i czemu na stronie internetowej nie znajdują się
oświadczenia majątkowe Wójta i Przewodniczącego za 2011 rok.
Wójt Gminy Anna Mołodciak - odpowiedziała, że zgodnie z ustawą konkurs na zadania
publiczne jest otwarty i o środki w nim mogą się ubiegać stowarzyszenia z całego kraju.
Powiedziała, że nie zostały uruchomione wszystkie pieniądze i zostanie ogłoszony jeszcze
jeden przetarg. Klub sportowy będzie mógł uczestniczyć w przetargu po złożeniu poprawionej
informacji. Odnośnie oświadczeń majątkowych, sprawdzi temat.
Radny Jan Kubera - ponowił interpelację dotyczącą zabezpieczenia stawku przy Tesco.
Radna Grażyna Zienkiewicz - zapytała jaki przebieg powinna mieć komisja rewizyjna
poświęcona analizie skarg. Czy takie posiedzenie powinno być nagrywane i protokołowane.
Radna poprosiła o wyjaśnienie.
Mecenas Grzesiowski - odpowiedział, że rada gminy jest zobowiązana do rozpatrywania
skarg. Żadne przepisy nie regulują sposobu w jaki ma to przebiegać. W starym statucie nie ma
wytycznych do tego tematu. Dodał, że praktykowane jest, że skargi rozpatruje komisja
rewizyjna i komisja rewizyjna decyduje o przebiegu posiedzenia. Odnośnie nagrywania, nie
ma przepisu, który nakazuje nagrywanie komisji. Zasugerował, żeby te kwestie uregulować w
nowym statucie.
Radna Grażyna Zienkiewicz - przypomniała, że rada zadecydowała, o tym że protokoły
będą pisane w sposób ogólny pod warunkiem przechowywania nagrań. Zapytała jak długo
przechowywane są nagrania z posiedzeń sesji i komisji.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan - odpowiedział, że statut nie reguluje kwestii
przetrzymywania nagrań z posiedzeń komisji. Odnośnie nagrań z sesji, to statut mówi, że
przechowuje się je do czasu podjęcia protokołu. Dodał, że nagrania z posiedzeń sesji nie są
kasowane tylko są przechowywane w biurze rady.
Radna Grażyna Zienkiewicz - powiedziała, że protokół powinien być stenogramem, a jeżeli
nie jest to powinno być dostępne nagranie z posiedzenia danej komisji bądź sesji.
Radny Andrzej Korona - poinformował, że skasowane zostało nagranie z posiedzenia
komisji na którym rozpatrywana była skarga na kierownika gminnej jednostki. Do
skasowania doszło na następny dzień po odbyciu komisji a przed przyjęcie protokołu.
Dlaczego do tego doszło, tym bardziej, że kasowanie nagrań nie jest praktykowane. Sądzę, że
powodem takiego zachowania jest chęć zatajenia przebiegu tego posiedzenia.
Radny Jan Kubera - powiedział, że posiedzenia komisji na których rozpatruje się skargi
mają bardzo delikatny przebieg. Skarżący mówią o sprawach bardzo osobistych i trudnych.
Wyjaśnił, że polecił skasowanie nagrania, ponieważ nie chciałby aby takie prywatne sprawy
wyciekły na zewnątrz. Dodał, że w protokole umieszcza się najważniejsze kwestie czyli
wnioski i zdania odrębne.
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Radna Grażyna Zienkiewicz - powiedziała, że również pracowała w komisji rewizyjnej,
która rozpatrywała skargi nie było takiej praktyki. Dodała, że komisja rewizyjna rozpatruje
skargi na zlecenie rady i rada ma prawo wiedzieć w jaki sposób przebiegało posiedzenie.
Radny Andrzej Korona - powiedział, że jeśli rada ma głosować nad wnioskami to musi mieć
możliwość zweryfikowania czy komisja dobrze oceniła daną sytuację. Radny dodał, że
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zrobił rzecz niewłaściwą i nadszarpnął zaufanie do
komisji rewizyjnej. Zaapelował również o zakończenie prac nad statutem.
Radna Grażyna Zienkiewicz - zapytała, na jakim etapie są prace porządkowe w archiwum.
Radna wyjaśniła, że jakiś czas temu potrzebowała dokumenty z archiwum i miała problem z
ich otrzymaniem ze względu na prace porządkowe tam prowadzone. Poprosiła również o
podanie wpływów ze żwirowni od 2010 roku. Wyjaśniła, że podczas podejmowania decyzji o
drodze do żwirowni tłumaczyło się radnym, że ta droga zwiększy wpływy z podatków. Radna
chciałby zobaczyć czy droga miała przełożenie na większe wpływy do budżetu.
Wójt Gminy Anna Mołodciak - odpowiedziała, że archiwum jest przygotowywane do
przeniesienia do szkoły, ale nie poda więcej szczegółów.
Ad. 9. Wolne wnioski.
Radna Grażyna Kaźmierczak - odczytała pisma jakie wpłynęły do rady gminy:
1. Pismo od Wojewody Lubuskiego informujące o wszczęciu postępowania nadzorczego
w przedmiocie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2. Pismo od Wojewody Lubuskiego informujące o wszczęciu postępowania nadzorczego
do uchwały w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy
Kłodawa.
Sołtys wsi Różanki – Szklarnia Zofia Kłos – Gryska – podziękowała radnej Chmiel za
zabranie głosu w przedmiocie ścieżki rowerowej. Poprosiła również aby pamiętać o światłach
na przejściu.
Ad. 10. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Kłodawa.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan
podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXV Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Kamila Kłosowska
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Legan
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